
 

Felles søknadsskjema for sanitærabonnement i  

Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei 

 
 Til: (kommune og adresse) 

           
 

      

      
      

      
 

Søknad om  

sanitærabonnement 
Arkivstempel: 

Søknad om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg 

 

Melding om reparasjon/endring/supplerende tiltak i bestående 

sanitæranlegg i boligeiendom og fritidsbebyggelse samt enkle installasjoner 
innefor en bruksenhet eller branncelle 

 

Søknaden/meldingen gjelder 

Abonnement til offentlig vannforsyning 

 

Abonnement til offentlig avløpsanlegg 

Stempel (Rørlegger) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Eiendom/ 

byggested 

Gnr      Bnr      Fnr      Seksj.nr    

  

 Dato                                                Underskrift 
                                                         

 

Telefon:                       Mobil:          

Adresse: 

      

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser 

Installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer, eventuelt med lempninger som måtte 

bli gitt ved dispensasjon 

Som tiltakshaver/eier av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende sanitær- og 

gebyrbestemmelser. 
Sted Dato Underskrift (byggherre) 

                                                                   

For kommunens behandling: 

Vedtak 

 

Tilkobling/abonnement 

Melding 

Er godkjent              Er ikke godkjent 

Vilkår/Begrunnelse: 

*se vilkår av dato:…………………………. 

Sted                              Dato                                                                                          Underskrift/Stempel 



 

Felles søknadsskjema for sanitærabonnement i  

Åmli Gjerstad Risør Tvedestrand og Vegårshei 

 

 

Abonnementet/meldingen omfatter 

Boligbygg 

Skole/Forsamlingshus 

Bolig m/leiligheter 

Annen bygning 

Industrilokaler 

Foretning/kontorbygg 

Nyanlegg 

Vanninstallasjoner utvendig 

Vanninstallasjoner innvendig 

Omlegging reparasjon 

Avløpsinstallasjoner utvendig 

Avløpsinstallasjoner innvendig 

Andre Arbeider 

Vannforsyning 

Stikkledning Dim med mer 

      

Materiale 

      

Trykklasse 

      

Reduksjonsventil Ja Nei Trykkforsterker Ja Nei 

Sil/filteranlegg Ja Nei Vannmåler Ja Nei 

Annet utstyr Ja Nei Sommervann* Ja Nei 

Avløp 

Fellesledning Dim mm 

      

Materiale 

      

Trykklasse 

      

Spillvannsledning Dim mm 

      

Materiale 

      

Trykklasse 

      

Overvannsledning Dim mm 

      

Materiale 

      

Trykklasse 

      

Slam-avskiller Ja Nei Våtvolum i m3 

     : 

Antall kummer: 

      

Annet rensetiltak/-

utstyr 

Ja Nei Beskrivelse 
      

Arealer m.m. 

Byggets areal BRA  Areal m2               

Tomteareal Areal m2             Svømmebasseng Volum m3              

Vannklosett Ja Nei  

Tinglyste erklæringer 

Tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på andres eiendom 

Solidarisk ansvar for eieres av felles ledninger 

Utvidet bruk av etablert fellesanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere 

Rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr med mer 

Kommunens rett til å kreve provisorisk anlegg satt ut av funksjon ved tilknytning til kommunens ledningsnett 

Andre forhold 

Dispensasjonssøknad: (Bruk neste side)  

Andre opplysninger: (Bruk neste side)  

 

 

 

Bestemmelser for bruk av sommervannstilkobling: 

*Sommervannsledning skal legges på bakken fram til vannpost eller hyttevegg. Sommervannsledningen 

skal frakobles kommunens vannledning fra 1. oktober tom 1. april. 

NB! Det må også søkes bygning myndigheten om installasjonstillatelse for angjeldende sanitæranlegg iht. 

plan og bygningslovens bestemmelser. 
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Situasjonsplan:  

Utvendig stoppekran, kummer mv. skal målsettes og vises nøyaktig. Rørdimensjon/materiale skal påføres 

Situasjonsplan limes inn nedenfor. 

 

      

 


