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Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp 

Søknaden gjelder 
☐ Tilkobling og abonnement til offentlig vann- /og avløpsanlegg

☐Melding om reparasjon /endring / supplerende tiltak bestående sanitæranlegg på boligeiendom
og fritidsbebyggelse samt enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle

☐Midlertidig tilknytting

☐Abonnement til offentlig vannforsyning

☐Abonnement til offentlig avløpsanlegg

Oppgi privat leverandør 

Adresse til eiendommen Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr 

Beskriv hvordan overvann, som takvann og drens, skal føres bort fra eiendommen 

Bygningen/tiltakets art
☐ Boligbygg. Ant. Boenheter

☐ Fritidsbolig

☐ Næring

☐ Brakkerigg

☐ Lag/forening

☐ Annen bygning, beskriv nedenfor

Tekniske spesifikasjoner: 

☐ Sprinkelanlegg

☐ Annen brannvannuttak

☐ Trykkøkningsanlegg skal benyttes

☐ Reduksjonsventil skal monteres

☐ Vannmåler installeres

☐ Vannistallasjoner utvendig

☐ Avløpsinstallasjoner utvendig

☐ Tilbakeslag sikring

☐ Annet, beskriv nedenfor

Beskriv her: 
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Tinglyste erklæringer/avtaler
Berører vann- /avløpsledning andres eiendom? 

☐ Ja   ☐ Nei

Foreligger Tinglyst rettigheter?

☐ Ja  ☐ Nei

Hvilke eiendommer (gnr/bnr) 

Har eiendommen felles vann-/avløpsledning 

med andre eiendommer? 

☐ Ja ☐ Nei

Foreligger Tinglyst rettigheter?

☐ Ja  ☐ Nei

Hvilke eiendommer (gnr/bnr) 

Vedlegg
Avtaler/erklæringer skal alltid følge med søknaden. Dette gjelder om ledninger skal legges 

i annen manns grunn eller ledninger tilkobles private ledningsnett. 

☐ Situasjonsplan/kartskisse. Denne skal vise ledningsnett, stoppeventil, tilkoblingssted,

bunnledninger, kummer mv. nøyaktig målsatt. Rørdimensjoner skal påføres, også offentlig.

☐ andre vedlegg, f.eks. kjellerplan, bunnledningstegning, etasjeplan med inntegnet vann- 

og avløpstegninger, installasjonstegninger, andre tegninger, tinglyste erklæringer mv.

Tilleggsopplysninger / dispensasjonssøknad 



SØR-VARANGER KOMMUNE 
Vann, avløp og renovasjon 

 

3 
 

 
Erklæringer 

☐ Installasjonsarbeiderne vil bli utført til gjeldene lover, forskrifter og reglementer, 

eventuelt med de lempinger som måtte bli gitt ved dispensasjon. Som 

hjemmelshaver/tiltakshaver forplikter jeg meg til å overholde gjeldene sanitær- og 

avgiftsbestemmelser. Jeg er videre innforstått med at det må søkes bygningsmyndigheten 

om installasjonstillatelse for det aktuelle sanitæranlegget i henhold til plan og 

bygningslovenes bestemmelser. 

Hjemmelshaver/tiltakshaver/fakturamottaker Fødselsnummer/org. Nummer 

 

 

Adresse Postnr. Poststed 

 

Epostadresse: Telefon/mobilnr. 

 

 

 

Org.nr 

 

 

Ansvarlig søker 

 

Adresse 

 

 

Postnr. Poststed 

 

Kontaktperson 

 

 

Epost adresse Telefon/mobil 

 

 

Underskrift ansvarlig entreprenør 
Dato 

 

 

Underskrift Firma 

 

Underskrift rørlegger 

Dato 

 

 

Underskrift Firma 

 

Underskrift ansvarlig søker 

Dato 

 

 

Underskrift Firma 
 

Underskrift Hjemmels-/tiltakshaver 

Dato 

 

 

Underskrift Firma 
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Ferdigutfylt skjema sendes  

Sør-Varanger kommune, postmottak, postboks 406, 9915 KIRKENES 
eller e-post: postmottak@svk.no
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