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Søknad om tilkobling 

Det søkes med dette om tillatelse for tilkobling og utføring av sanitæranlegg i henhold til Standard abonnementsvilkår for 

vann og avløp. Søknaden gjelder private utomhus sanitærinstallasjoner som skal tilknyttes kommunalt vann- og 

avløpsanlegg. Søknaden gjelder også for private utomhus overvannsinstallasjoner som skal tilknyttes kommunalt 

overvannsanlegg. Melding sendes: post@naroysund.kommune.no  

Eiendom, adresse: 

 

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 

Eier/fester av eiendom og sanitæranlegg (sign): 

 

 

Dato: 

  

Ansvarshavende rørlegger/entreprenør (sign.): 

Tlf/mob: 

Dato: 

 

Arbeidets art: 

 

 

Tlf/mob: 

 

  Vann, nyanlegg                                          Avløp, nyanlegg                                         Overvann, nyanlegg 

 

 

 

 

Org.nr: 

 

  Vann, utvidelse av eksisterende anlegg      Avløp, utvidelse av eksisterende anlegg     Overvann, utvidelse av eksisterende anlegg 

Selskap/lag/sameie. 

 

 

 

 

  Vann, omlegging av eksisterende anlegg   Avløp, omlegging av eksisterende anlegg   Overvann, omlegging av eksisterende anlegg 

  

Byggets art: 

 

 

Tlf/mob: 

 

   Bolig-/fritidsformål                                  Næringsformål                                             Annet, spesifser: 

 

 

 

 

Org.nr: 

 

Vannforsyning – stikkledning forbruksvann 

Utvendig rørdim: 

Utvendig dim: 

Innvendig rørdim: Materiale: Trykklasse: 

Skal stikkledning tilknyttes direkte på kommunal vannledning:                                            Ja        Nei                                                                          

 Skal stikkledning tilknyttes kommunal vannledning via privat stikkledning/fellesledning:     Ja        Nei                                                                          

Skal stikkledning legges over annens eiendom:                                                                     Ja       Nei                                                                          

 Dette skal installeres på stikkledningsanlegget for vannforsyning: 

 Vannmåler (krav om vannmåler)        Reduksjonsventil                     Trykkforsterkningsanlegg        Sil/filteranlegg    

 Tilbakestrømningssikring, kategori 1-5:                Stoppekran                              Sprinkleranlegg 

 Annet, spesifiser her:                    

Vannforsyning – sprinkler  

Ønsket vannmengde:               l/s Ønsket resttrykk:                   bar 

 

Er stikkledning for sprinkler samme vannledning som for forbruksvann:                                         Ja             Nei                                                                          

Hvis ja, da er det for vannforsyning tilstrekkelig å fylle ut tabell over: Vannforsyning - stikkledning forbruksvann 

 Hvis nei, fyll ut for egen vannledning til sprinkler her: 

Utvendig rørdim: Innvendig rørdim: Materiale: Trykklasse: 

Dette skal installeres på stikkledningsanlegget for sprinkler: 

 Stoppekran       Tilbakestrøningssikring, kategori 1-5:           Sprinklerventil         Annet, spesifiser:                        
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Avløp – stikkledning spillvann 

Utvendig  rørdim: 

Utvendig dim: 

Innvendig rørdim: Materiale: Ringstivhet: 

Skal stikkledning tilknyttes direkte på kommunal avløpsledning:                                             Ja          Nei                                                                          

 Skal stikkledning tilknyttes kommunal avløpsledning via privat stikkledning/fellesledning:     Ja          Nei                                                                          

Skal stikkledning legges over annens eiendom:                                                                       Ja          Nei                                                                          

 Dette skal installeres på stikkledningsanlegget for spillvann: 

  Pumpestasjon                        Stakekum                      Slamavskiller, med volum og antall kammer:                

  Annet, spesifiser her:                  

Overvann – stikkledning overvann (ikke underlagt kommunale avgifter) 

Utvendig  rørdim: 

Utvendig dim: 

Innvendig rørdim: Materiale: Ringstivhet: 

Skal stikkledning tilknyttes direkte på kommunal overvannsledning:                                             Ja              Nei                                                                          

 Skal stikkledning tilknyttes kommunal overvannsledning via privat stikkledning/fellesledning:     Ja              Nei                                                                          

Skal stikkledning legges over annens eiendom:                                                                             Ja              Nei                                                                                                                                                     

  Ja              Nei                                                                          

 

Dette skal installeres på stikkledningsanlegget for overvann: 

  Sandfang                        Overvannskum                      Annet, spesifiser her:                  

Vedlegg: 

Kartskisse for stikkledningstrase og ledningsdimensjon fram til tilknytningspunkt på kommunal ledning (obligatorisk):                                    

 

 

Kartskisse for stikkledning som skal fjernes/nedlegges (benyttes ved omlegging av eksisterende anlegg der den gamle skal fjernes):                                    

 Rettighet i eiendom, grunn (anbefales tinglyst):                                   

Rettighet i eiendom, stikkledningsnett/felles privat ledning (anbefales tinglyst):                                 

Pumpestasjon for avløp (tegninger/beskrivelser):                                  

Kumtegning med beskrivelser:  

Målsatt grøftesnitt:  

Kommunens besvarelse på søknaden sendes til: 

Eier/fester (mailadresse): 

 Ansvarshavende rørlegge (mailadresse): 

Ansvarshavende entreprenør (mailadresse): 

Andre (mailadresse): 

Erklæring: 

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

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

avgiftsbestemmelser. Etter utført installasjon sender «Ansvarshavende rørlegger/entreprenør» inn komplett «Ferdigmelding av sanitæranlegg» 

til Nærøysund kommune enhet for kommunalteknikk.  

 


