
Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg 
Eiendom/ 
byggested 

Kommune Adresse Gnr/Bnr Fnr Snr 

Abonnent 
(Hjemmelshaver)

Navn E-post og tlf 

Adresse Postnr./-sted 

Ansvarlig 
foretak 

Navn / kontaktperson 

Adresse Postnr./-sted 

Org.nr. E-post Tlf 

Ansvarlig 
søker 

Navn / kontaktperson 

Adresse Postnr./-sted 

Org.nr. E-post Tlf 

Type 
bygning 

     Fritidsbolig 
 Industribygg 
 Annen bygning: ______________________ 

Tiltakets art 
 Ombygging / tilbygg  Nybygg 

 Privat renseanlegg  Sprinkleranlegg 
 Utkobling av slamavskiller 
 Annet: ________________________________ 

Stikkledninger Hovedledninger 
Materiell Dim Tilknytningspunkt: 

gate, vei 
Materiell Dim Utlagt stikk 

Ja / Nei 
Vann Vann 

Spillvann Spillvann 

Overvann Overvann 

Installasjoner 
Slamavskiller Type: Dim: Overvann- / drenskum Type: Dim: 

Olje-/ bensinutskiller Type: Dim: Stake- / spylekum (avløp) Type: Dim: 

Fettutskiller Type: Dim: Stake- / spylekum (overvann) Type: Dim: 

Pumpekum avløp Type: Dim: Andre installasjoner 

Tilbakeslagssikring for vann (Krav i henhold til NS-EN 1717) Kategori: Type: 

Sprinkleranlegg 

Vannmåler (henviser til den enkelte kommunes bestemmelser) 
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Vanninstallasjon 
Innvendig
Utvendig
Ledning i sjø/vann

Avløpsinstallasjon 
Innvendig
Utvendig
Ledning i sjø/vann

Overvann til terreng: 
ja     nei

Tilknyttes privat røranlegg: 
ja     nei

Er røranlegget lagt over annen eiendom:     ja nei
Dersom ja. Er rettighet på annen eiendom(er) tinglyst:     ja  nei 

ja  nei (Hvis ja skal sprinklerberegning vedlegges)

ja  nei   Hvis ja, antall: ___

ja  nei

ja  nei

ja  nei

Bolig, antall boenheter:    
 Forretning/kontorbygg
 Blokk/leiligheter, antall boenheter: ___ 



Andre opplysninger om arbeidet: 

Vedlegg: 

Situasjonsplan med ledningstrase skal alltid legges ved søknad 
 Overvannsberegning 
 Sprinklerberegning 
 Tinglyst erklæring 
 Andre vedlegg:  

Erklæring og underskrift: Arbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer. 
Tiltakshaver/abonnent er kjent med, og forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldende sanitær- og gebyrbestemmelser 

Ansvarlig foretaks underskrift og dato Abonnentens (hjemmelshavers) underskrift og dato 
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