SANDEFJORD KOMMUNE
MILJØ OG PLANSAKER

Til stede ved
befaring :

KOMMUNALTEKNISK SEKSJON

OVERTAKELSESSKJEMA
I FORBINDELSE MED NYE VEI- OG LEDNINGSANLEGG

ANLEGG:
GODKJENT

DATO:
JA

Vann & Avløp
VA-anlegget skal bygges iht. Sandefjord kommunes VA-norm

–

1 Kontrollplan VA er utfylt og overlevert
2

Nødvendig overenskomster og erklæringer for
ledningsanlegg er underskrevet og tinglyst

3 Lednings og drenskart er oversendt grunneier
4

Erstatninger til grunneier er utbetalt og belastet
prosjektnr:……………

5

VA-anlegget er innmålt iht. Sandefjord
kommunes krav til registrering og innmåling.

Plankart og kumskisser er overlevert med
6 justeringer iht. det som er bygget (As-built
tegninger).
7 Kummer og ledninger er besiktiget og godkjent
8

Spill- og overvannsnettet er TV-undersøkt og
godkjent

9 Alle vann- og spillvannsledninger er trykkprøvd
10

Alle skjemaer for trykkprøving er utfylt og
godkjent

11

Spillvanns- og overvannsledninger er spylt før
overtakelse

12 Vannledningene er desinfisert
13

Analyseresultat på vann foreligger og er
godkjent

14 Alle vannkummer med brannventil er merket
15 Ventiler i vannkummer er kontrollert åpnet

NEI

IKKE
AKTUELT

FRIST FOR
UTBEDRING

GODKJENT

JA

NEI

IKKE
AKTUELT

FRIST FOR
UTBEDRING

Vei
Vei-anlegget skal bygges iht. Sandefjord kommunes Veinorm

16

Kontrollplan for veibygging er utfylt og
overlevert

17

Grensemerker er utsatt, og veiarealets
plassering er godkjent

18a

Veiarealet er matrikulert med eget GBnr og
overført til kommunen

18b

Veiarealet er del av matrikulert eiendom som er
overført til kommunen

19 Gatenavn og trafikkskilt er oppsatt
20

Dokumentasjon overlevert iht. Sandefjord
kommunes Veilysnorm

21 Plan for sluk og drenssystem foreligger
22 Vei og avkjøringer er asfaltert
23 Veiskuldre er lagt med fresemasse
24

Avkjøringer og sluk er plassert slik at det tar
hensyn til huseiers ønsker

25 Oppmerking av vei er utført
26 Sandfang i sluk er tømt
27 Stikkrenner er rengjort
28 Garantierklæring er transportert kommunen
29 Gjennomgang av anlegget er foretatt mht. avvik
Anmerkninger:

Anlegget er godkjent og overtatt til kommunalt vedlikehold den: ..................................

...................................................
Utbygger/entreprenør

...............................................
Byggeleder

...................................................
avd. leder drift VA-ledningsnett

..............................................
avd. leder drift veg

.........................................................
Kommunalteknisk seksjonsleder

