Søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp
Søknaden gjelder
Tilkobling og abonnement til offentlig vann-/ og avløpsanlegg
Melding om reparasjon/endring/supplerende tiltak i bestående sanitæranlegg på boligeiendom og
fritidsbebyggelse samt enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle
Midlertidig tilknytning
Abonnement til offentlig vannforsyning
Abonnement til offentlig avløpsanlegg
Oppgi privat vannleverandør
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________

Tekniske spesifikasjoner

Fritidsbolig

Sprinkleranlegg

Næring => BRA________

Annet brannvannuttak

Brakkerigg

Trykkøkningsanlegg skal benyttes

Driftsbygning landbruk

Reduksjonsventil skal monteres

Lag/Forening

Vannmåler installeres

Annen bygning
Beskriv nedenfor

Septiktank utkobles
Vanninstallasjoner utvendig
Avløpsinstallasjoner utvendig
Tilbakeslagssikring
Annet. Beskriv nedenfor

Beskriv her

Tlf 72 85 80 00

www.melhus.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus
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Tinglyste erklæringer/avtaler
Berører vann-/avløpsledning andres eiendom?
Ja

Hvilke eiendommer (gnr/bnr)

Nei

Foreligger tinglyst rettighet?
Ja

Nei

Har eiendommen felles vann-/avløpsledning med
andre eiendommer
Ja

Hvilke eiendommer (gnr/bnr)

Nei

Foreligger tinglyst rettighet?
Ja

Nei

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 ledningsstrekk, stoppeventil, tilkoblingssted,
bunnledninger, kummer mv. nøyaktig målsatt. Rørdimensjoner skal påføres, også for offentlig
ledninger.
Andre vedlegg, f.eks. kjellerplan, bunnledningstegning, etasjeplan med inntegnet vann- og avløpstegninger, installasjonstegninger, andre tegninger, tinglyste erklæringer mv.

Tilleggsopplysninger/dispensasjonssøknad
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Erklæringer
Installasjonsarbeidene vil bli utført til gjeldende lover, forskrifter og reglementer, eventuelt med
de lempninger som måtte bli gitt ved dispensasjon. Som hjemmelshaver/tiltakshaver forplikter jeg meg
til å overholde gjeldende sanitær- og avgiftsbestemmelser. Jeg er videre innforstått med at det må søkes
bygningsmyndigheten om installasjonstillatelse for det aktuelle sanitæranlegget i henhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Hjemmelshaver/tiltakshaver/fakturamottaker

Adresse

Fødselsnummer/Org.nummer

Postnummer

Poststed

Epostadresse

Telefon

Org.nr.

Ansvarlig søker

Adresse

Postnummer

Kontaktperson

Poststed

E-postadresse

Telefon

Underskrift ansvarlig entreprenør
Dato

Underskrift

Firma

Underskrift rørlegger
Dato

Underskrift

Underskrift ansvarlig søker
Dato

Underskrift

Underskrift hjemmels-/tiltakshaver
Dato

Underskrift

Firma
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Til informasjon

Vannmåler
Ansvarlig rørlegger skal sende vannmålermeldinger til Melhus kommune v/Teknisk drift umiddelbart
etter installasjon og senest en måned etter at vannmåler er montert. Hvis ikke påløper et purregebyr på
kr. 550 som sendes hjemmelshaver/tiltakshaver.
NB! Vannmåler skal kunne avleses elektronisk, via antenne eller strømavleser.
Ferdigmelding om tilknytning
Enkel kartskisse og digitale innmålingsdata (KOF-fil) kreves. Alternativt må Teknisk drift kontrollere
røropplegg mm. før gjenfylling av grøft. Avtale må gjøres.
Ansvarlig søker/entreprenør skal sende inn ferdigmelding om tilknytning til Teknisk drift snarest mulig,
og senest en måned etter at tilknytning er foretatt. Hvis ikke påløper et purregebyr på kr. 550 som
sendes hjemmelshaver/tiltakshaver.
Faktura
Hjemmelshaver/tiltakshaver er også fakturamottaker, så fremt ikke annet er oppgitt under
«Tilleggsopplysninger».

