
  

Sjekkliste for VA-rammeplan (mer enn 4 boenheter) 

Sjekklisten skal fylles ut og legges søknaden for å bidra til god og komplett dokumentasjon. Innholdet i en VA-

rammeplan må vurderes i hvert tilfelle og sjekklisten dekker nødvendigvis ikke alle aktuelle forhold. Dersom en 

aktivitet vurderes til å være ikke aktuell for tiltaket/planen skal det redegjøres for i VA-rammeplanen. Se vår veileder 

for utfyllende informasjon og krav. 

Ansvarlig foretak (PRO-VA): 
Iht. SAK10, kap. 11 

 

Kontaktperson:  

Gnr/Bnr:  

Tiltaket omfatter:  

Dato:  

                                           V = Utført     
                             X = Ikke aktuelt   

Nr. Aktivitet VA-

rammeplan 

1 Innledning  

1.1 Beskriv bakgrunn for utarbeidelse av VA-rammeplan  

1.2 Beskriv reguleringsplan og ev. bestemmelser i denne som påvirker VA  

2 Eksisterende forhold  

2.1 Beskriv og vis eksisterende VA-infrastruktur; planområdet, grunnforhold etc.  

3 Vannforsyning  

3.1 Beskriv og vis planlagt anlegg, dim. vannforbruk og behov for slokke-/sprinklervann  

3.2 Vis brannoppstillingsplass og avstand mellom tiltak og brannkum/hydrant  

3.3 Beskriv og vis tilknytningspunkter til eksisterende vannforsyning  

3.4 Vurder forsyningssikkerheten til området  

3.5 Beskriv og vis behov for oppgradering av eksisterende vannforsyning  

4 Spillvann  

4.1 Beskriv og vis planlagt anlegg og dimensjonerende spillvannsproduksjon  

4.2 Beskriv og vis tilknytningspunkter til eksisterende spillvannsanlegg  

4.3 Beskriv og vis behov for oppgradering av eksisterende spillvannsanlegg  

5 Overvann og flom (gjentaksintervall 20 år / 200 år)  

5.1 Beskriv grunnforhold og infiltrasjonsevne  

5.2 Trinn 2 - Vis beregninger for dimensjonerende avrenning, og nødvendig fordrøyningsvolum 

etter utbygging 

 

5.3 Trinn 2 - Redegjør for valgt overvannsløsning  

5.4 Trinn 2 - Beskriv drift, vedlikehold og inspeksjon av valgt løsning  

5.5 Trinn 2 - Vis overvannets fallretning med fallpiler på VA-situasjonsplan   

5.6 Trinn 3 - Vis beregninger for dimensjonerende avrenning etter utbygging  

5.7 Trinn 3 - Beskriv og vis sikker flomvei med tykke fallpiler på VA-situasjonsplan  

5.8 Trinn 3 - Beskriv hvordan naboeiendommer påvirkes  

5.9 VA-situasjonsplan dateres og inntegnes på VA-kart ikke eldre enn 6 mnd.   

5.10 Vurder forurensning og behov for rensing av overvann  

5.11 Vurder vannkvalitet i resipient  

6 Generelt  

6.1 Beskriv og vis avstand til annen infrastruktur, bygninger, bekker, osv.  

6.2 Beskriv og vis avstand til hensynssoner  

6.3 Beskriv og vis VA-anlegg som søkes overtatt av kommunen   

6.4 Behov for privat avtale(erklæring) – vedlegg kopi  

VA-kart bestilles kostnadsfritt på:  VA.kartdata@ullensaker.kommune.no 

mailto:VA.kartdata@ullensaker.kommune.no


  
 


