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Ansvarlig søker 
Firma/navn: Organisasjonsnummer 

  

Adresse 

 

Søknaden/meldingen gjelder 

☐ Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann-/avløpsnett 

☐ Melding om reparasjon/endring/supplerende tiltak i bestående sanitæranlegg i boligeiendom og fritidsbebyggelse samt 

 enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle 

☐ Abonnement til offentlig vannforsyning Annet: 

☐ Abonnement til offentlig avløpsanlegg 

Tilkoblingskrav finnes i Sortland kommunes VA-norm, denne finnes på kommunens hjemmeside.  
Oversiktskart med inntegnet omsøkt tiltak skal vedlegges søknaden/meldingen. 
Det må også søkes bygningsmyndighetene om installasjonstillatelse for angjeldende sanitæranlegg iht. Plan- og bygningsloven. 
Eiendom/byggsted 
Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer Seksjonsnummer 

    

Adresse 

 

Abonnement/tilkobling/melding omfatter 
Bygningstype 

☐ Bolig ☐ Forretnings-/kontorbygg1) ☐ Annen bygning 

☐ Skole/forsamlingshus1) ☐ Industriarealer1)   
Arbeidets art 

☐ Nyanlegg ☐ Omlegging/reparasjon ☐ Andre arbeider 

☐ Vanninstallasjoner utvendig ☐ Avløpsinstallasjoner utvendig   

☐ Vanninstallasjoner innvendig ☐ Avløpsinstallasjoner innvendig   

Vannforsyning 
 Dimensjon i mm Materialer Trykklasse 

Stikkledning    

 Liter/sekund ved trykk Liter/time ved trykk Liter/døgn ved trykk 

Maksimum vannbehov1)    

Reduksjonsventil ☐ Ja ☐ Nei Trykkforsterkning ☐ Ja ☐ Nei 

Sil/filteranlegg ☐ Ja ☐ Nei Vannmåler ☐ Ja ☐ Nei 

Annet utstyr ☐ Ja ☐ Nei Sprinkling ☐ Ja ☐ Nei 

1) Bygningstypene skole/forsamlingshus, forretnings-/kontorbygg og industriarealer må fylle ut verdiene for maksimum 

vannbehov og maksimalt påslipp av overvann og spillvann!  
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Avløp 

Fellessystem ☐   Dobbeltsystem ☐   

 Dimensjon i mm Materialer Trykklasse 

Fellesledning    

 Liter/sekund Liter/time Liter/døgn 

Maks påslipp til fellesledning    

 Dimensjon i mm Materialer Trykklasse 

Spillvannsledning    

 Liter/sekund Liter/time Liter/døgn 

Maks påslipp på spillvansledn.    

 Dimensjon i mm Materialer Trykklasse 

Overvannsledning    

 Liter/sekund Liter/time Liter/døgn 

Maks pålsipp til overvannsled.    

Slamavskiller ☐ Ja ☐ Nei 
 

Oljeutskiller/annet ☐ Ja  ☐ Nei 

Avstander 

Avstand til offentlige hovedledninger (målt horisontalt):  meter 

Meter over havet på kjellergulv/nederst monterte vannlås:  meter 

Tilleggsopplysninger 
 

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser 

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

Som tiltakshaver/eier av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende sanitær- og 
gebyrbestemmelser og Sortland kommunes VA-norm. 

Sted Dato Underskrift ansvarshavende 
   

Navn ansvarshavende 
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