
     FOLLDAL KOMMUNE 

 

 Side 1 av 2   

 
     
 
 

SØKNAD OM: (kryss av)   �  Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg 
                                              � Tilknytning til kommunalt vannanlegg 
  
”KS - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ”  er vedtatt gjeldende fra 01.04.2009.  
Dette regulerer avtaleforholdet mellom kommunen som anleggseier / leverandør og den 
enkelte abonnent og setter krav til utførelse av det private anlegget. 
 
OPPLYSNINGER OM EIER ( abonnent)  OG ADRESSE 
 
Eiers navn:  ………………….…………….............................................................................. 

Adresse:  .........................................................Postnr.................Poststed……......................... 

Gnr. .....….  Bnr. ........... Fnr. ……..   Seksjonsnr. ………. 
 
OPPLYSNINGER OM EIENDOMMEN SOM SKAL TILKNYTTES 
 

�  Bolig  �  Fritidshus  �  Driftsbygning �  Næring 
 

�  Eiendommen er tilkoblet privat vannverk. Vannverkets navn: ………………………….  

� Hvor mange enheter (leiligheter/hytter) har eiendommen?         ………. enhet(er) 

� Bruksareal for hver enhet (måles fra innvendig yttervegg uten fradrag av innervegger): 

 
Enhet nr. 1: ……………..…. 

 
Enhet nr. 2: ……….………. 

 
Enhet nr. 3: ……….………. 

 
Kjeller:  ……… m2   

Underetasje:   …....… m2 

1. etasje: ……… m2 
2. etasje: ……… m2 

 
Sum:              ……… m2 

 
Kjeller:  ……… m2 
Underetasje:  ….…... m2 
1. etasje: ……… m2 
2. etasje: ……… m2 

 
Sum:              ……… m2 

 
Kjeller:  ……… m2 
Underetasje:  …....… m2 
1. etasje: ……… m2 
2. etasje: ……… m2 

 
Sum:              ……… m2 

           
 
VANNMÅLER 
 
Krav om vannmåler og regler for installasjon av vannmåler er regulert av kommunens 
gjeldende lokale forskrift om vann og avløpsgebyrer. 
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TILLATELSER ETTER   PBL  § 20-1   -   STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR 
 
Utførelse av private stikkledninger og større omfattende innvendig sanitæranlegg er 
søknadspliktig i henhold til PBL § 20-1.  Søknad om tillatelse sendes på eget skjema til 
kommunens avdeling for byggesaksbehandling som behandler og gir tillatelser. 
 
Planlegging og utførelse av private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner skal 
utføres av godkjent foretak, jf standard abonnementsvilkår under pkt 1.3 i administrative 
bestemmelser. 
 
 
TILKOBLING TIL KOMMUNALT LEDNINGSANLEGG 
 
Tilkobling til kommunalt ledningsanlegg skal avtales med kommunens VA-driftsansvarlig 
senest 5 dager før utførelse. 
 
 
DOKUMENTASJON AV DET PRIVATE LEDNINGSANLEGGET 
 
Abonnenten / utførende er ansvarlig for at det foreligger situasjonsplan i M 1:1000 som viser 
det private vann- og avløpsanlegget slik det er utført så snart anlegget er ferdigbygget. 
Situasjonsplanen sendes kommunen for registrering i kommunens ledningskartverk. Følgende 
skal registreres: 
 
Påkoblingskum ( kommunalt nett )  -  Ledninger: Type, dimensjon 
Private kummer    -  Utstyr: Stengeventil, stakeluke etc 
Avstand til hushjørne, andre fastmerker  
 
 
 
 
 
Sted ..........................  Dato ...…../........ - 20...... 
 
   
............................................................................ 
       Eier og abonnent  ( tiltakshaver ) 

 
Sted ..........................  Dato ......../......... – 20...... 
 
   
............................................................................ 
          Utførende  ( godkjent foretak  ) 

 
 
 

 
 
Sted ..........................  Dato ...…../........ - 20...... 
 
 
............................................................................ 
               Godkjent av kommunen 

 
 

�  Kopi sendt utførende 


