
 

*Se s. 2 for nærmere beskrivelse 

 

Søknad om bekreftelse på sikret vann og avløp ved nye tiltak  
(Søknaden gjelder kun der eiendommen allerede er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp)  

 

Gjelder eiendom:   
  

Gnr:  Bnr:  Festenr:  

Eier:     

    

Søker:  Tlf:
 
 

Postadresse til søker (svaradresse):   

Poststed:  Postnummer:   

E postadresse:   

Eiendommen er tilknyttet kommunalt:  

Avløp  

Vann  

Tiltaket gjelder:   

 Tilbygg   Nybygg  

Annet:___________________________________________  

Ant. m² P rom* før tiltak:_____________  

Ant. m² P rom* utvidelse: ____________  

   Ant. boenheter* før tiltak: ____________  

   Ant. boenheter* etter tiltak:  __________  

Egenerklæring:  

Dersom eiendommen er tilknyttet kommunalt avløp:   

 Jeg erklærer at påslippet til avløp etter tiltaket ikke inneholder olje/fett utover normal husholdning.  

 Vannstand i lavest monterte vannlås ligger, etter tiltaket, 90 cm eller mer over innvendig topp hovedledning    
målt i stikkledningens forgreningspunkt på hovedledningen.*  

  Vann fra takrenner går ut på terreng.  

  Dersom tiltaket innebærer utvendig økning av areal er kart med inntegnet tiltak vedlagt.  

Kommentar: ____________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

Jeg er innforstått med at kommunen har en VA-norm og har vedtatt Standard abonnementsvilkår (tekniske og 

administrative bestemmelser), og forstår at arbeider i forbindelse med tiltaket som berører vann og avløp skal 
utføres i henhold til disse.  

Jeg søker herved om bekreftelse på at vann og avløp er sikret også etter nytt tiltak.  

Dato: _____________                                    ___________________________________  
                                                                            Eier(e)  



 

 

90 cmkrav 

I henhold l Standard abonnementsvilkår skal det for nye ltak være 900 mm eller mer i overhøyde mellom det 

laveste sluket i boligen og topp hovedledning målt i s kkledningens forgreningspunkt på hovedledningen. Se il- 

lustrasjon under. 

Dersom du er usikker på hvor stor overhøyden er kan kommunalteknisk dri# kontaktes. 

Illustrasjonen er hentet fra Norsk vann sin informasjonsbrosjyre om kjelleroversvømmelser. 

Boenhet 

Bolig eller fri dsbolig med separat inngang, adgang l vann og toale' uten å gå gjennom annen bruksenhet. 

P ROM 

P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles l innside av omslu'ende vegger for primærdelen. 


