
SMØLA KOMMUNE 
Teknikk, vakt og beredskap 

SØKNAD OM TILKNYTNING TIL 
KOMMUNALT VANN OG 
KLOAKKNETT 

KOMMUNENR. 
1573 

SAKSNR. 

I henhold til lokal forskrift for vann- og kloakkgebyrer er det krav om søknad ved tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsnett 
eller begge deler.  Kryss av i rutene, gi nødvendige opplysninger og skriv tydelig.  Mangler ved søknad vil forlenge behandlings-
tiden. 
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Navn: Telefon: Mobil: 

Adresse: Epost: 

Gnr. Bnr. Snr. Fnr. Org.nr: Bygningsnr..: 
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Søknaden gjelder 
 tilknytning til:  Vann    Avløp 

Tilknytningen gjelder:  Nytt bygg    Eksisterende bygg    Utvidet areal  

Type bygg:  Bolig/leilighet   Fritidsbolig    Landbruksbygg    Næringsbygg 

Arealutvidelse: Eksisterende gulvareal:_______ m2   +  Nytt gulvareal:_______ m2  = __________ 
Gulvareal = Bruksareal (BRA) 

Inneholder påslippet olje eller fett utover normal 
husholdning?  JA    NEI 
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 Kart som viser plassering av VA-ledning (med rørdimensjon, målestokk 1:500 eller 1:1000).  

 Avtale/tillatelse mellom utbygger og nabo om privat stikkledning over annen eiendom. 

SI
GN

AT
U

RE
R Dato Tiltakshaver (sign.) Gjentas med blokkbokstaver 

Dato Ansvarlig foretak (sign.) Gjentas med blokkbokstaver 

Dato Rørlegger (sign.) Gjentas med blokkbokstaver 
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Du endrer plassering, skriftstørrelse ved på høyreklikke på musen. Du får da fram en meny. 
Smøla kommune 20.06.2013 

KOPI: Enhetsleder for Teknikk, vakt og beredskap 

 Søknad om ansvarsrett for utvendig VA arbeid (må ha ADK bevis) .



SMØLA KOMMUNE 
BYGG OG FORVALTNING 

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 
(SANITÆRT AVLØPSVANN)

KOMMUNENR. 
1573 

SAKSNR. 

Skjemaet skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. 
forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for 
utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe.  Skjemaet gjelder ikke for 
påkobling til offentlig avløpsnett. 
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Navn: Telefon: Mobil: 

Adresse: Epost: 

Gnr. Bnr. Snr. Fnr. Org.nr: Bygningsnr..: 
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R  Nytt utslipp 
 Vesentlig økning av utslipp 
 Rehabilitering av anlegget   

 Helårsbolig 
 Fritidsbolig 

Installeres det WC? 
 Ja      Nei 

Annet bygg: 
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 Bekk/elv 
 Elvemunning 
 Løsmasser 

Navn på lokalitet: 
 Sjø 

Utslippspunkt v/lavvann: 
= meter 
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  Direkte utslipp, urenset 

 Tett tank 1 
 Slamavskiller 2

 Infiltrasjonsanlegg 
 Minirenseanlegg 3 
 Annet 4 

1 Dim., tett tank: 
m3 

2 Dim., slamavskiller: 
m3 

3 Merke: 4 Anlegg/type: 

Evt. merknader/kommentarer skrives her: 
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A  Kart, 1:1000 
 Kvittering for nabovarsel (5156) 
 Teknisk beskrivelse (type, dim., merke) 

 Ansvarsrett, graving/planering 
 Ansvarsrett, montering av anlegg 
 Annet: 
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 Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige 
opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, 
mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta 
mer enn 6 uker.  For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens  § 
20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først
starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.  FERDIGATTEST skal leveres før anlegget tas i bruk.
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Jeg (tiltakshaver) forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til 
forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold. 

Dato: Tiltakshaver (sign.): Dato: Ansvarlig søker (sign.): Epost (ansv.søker): 

Mobil (ansv.søker): 
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