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SØKNAD OM TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP – del 1 

Skjemaet skal brukes ved tilknytning til offentlige vann- og/eller avløpsledninger.  
Ansvarlig utførende sender skjemaet med vedlegg til Dønna kommune v/teknisk drift pr post eller på 
e-post til post@donna.kommune.no 
 
Denne siden fylles ut av eier/tiltakshaver 

 Eiendom 

Gnr.              Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 

    
Adresse: 

 
Navn på eier/tiltakshaver: 

 
 

Bygning 

Bygningstype Antall boenheter/bruksenheter: 

 Bolig/fritidsbolig  

 Næringsbygg  

 Driftsbygning/landbruk Bruttoareal (BRA): 

 Annen bygning:  

              ____________________  

 

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser 
 

1. Tilknytningsavgiften skal være innbetalt før arbeidet med tilkoblingen tar til. 

2. Abonnenten bærer selv alle kostnadene vedr. arbeid og materiell mellom tilkoblingspunkt anvist av 
kommunen, og den enhet som skal tilkobles. 

3. Dønna kommune bærer kostnad til påvisning av ledning, samt montering av anboringsklave. 

4. A) Abonnentsledningen skal legges til frostsikkert dyp. Hvis dette gir uforholdsmessig store 
omkostninger, skal det benyttes isolering og varmekabel. Alternativt isotermrør eller tilsvarende. 
Ved grunnmur/vegg skal det monteres utvendig stoppekran med stengestang til bakkenivå. 

B) Abonnenten pålegges å montere kum for staking/spyling og eventuelt overløp ved utvendig 
mur/vegg. Toppunkt skal være minimum 20 cm under husets laveste installasjon, som f. eks sluk, 
toalett etc.  

5. Dønna kommune er behjelpelig med veiledning på stedet under tilknytning, og skal kontrollere at 
ledninger ligger i henhold til gjeldende forskrifter. 

6. All utbygging av vann, overvann og kloakk skal skje etter det til enhver tid gjeldende reglement. For 
tiden: «Administrative bestemmelser, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, 2017, 2. 
utgave» 

Installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer, eventuelt med 
de lempninger som måtte bli gitt ved dispensasjon av Dønna kommune. Som tiltakshaver/eier av 
anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår og 
gebyrbestemmelser. 
 

Abonnentens 
underskrift 

Dato / underskrift: 
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SØKNAD OM TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP – del 2 

Skjemaet skal brukes ved tilknytning til offentlige vann- og/eller avløpsledninger.  
Ansvarlig utførende sender skjemaet med vedlegg til Dønna kommune v/teknisk drift pr post eller på 
e-post til post@donna.kommune.no 

Denne siden fylles ut av ansvarlig utførende firma 

Ansvarlig 
utførende for 
vann- og 
avløpsarbeid 

Firma: Organisasjonsnummer: 

  
Kontaktperson  

   
E-post: Telefon: 

  
Dato / underskrift: 

 
 

Vann 

Tilknytningsforhold Vedlegg 

 Nytilknytning  
 Eksisterende 
 Offentlig vann via 

felles/privat stikkledning 
 Privat vannforsyning 

 Situasjonsplan med inntegnet stikkledninger, 
angitt tilkoblingspunkt og høydeangivelser 

 Tillatelse til å legge/vedlikeholde VA-anlegg 
på berørte parters eiendom 

 Andre vedlegg: 

Stoppekran (utvendig) 

Beskriv:  
Vannmåler (pålagt for næringsbygg) 

Type: Målernr:  

Tilbakesikringsventil 

Beskriv: 

Stikkledning 

Materiale: Dimensjon: Lengde: 

Annet utstyr 

Beskriv 

 

Avløp 

Tilknytningsforhold Vedlegg 
 Nytilknytning  
 Eksisterende 
 Offentlig avløp via privat 

stikkledning/slamavskiller 
 Privat avløp (slamavskiller, 

tett tank, minirenseanlegg etc) 

 Situasjonsplan med inntegnet stikkledninger, 
angitt tilkoblingspunkt og høydeangivelser 

 Tillatelse til å legge/vedlikeholde VA-anlegg 
på berørte parters eiendom 

 Søknad om utslippstillatelse  
 Andre vedlegg: 

Stakepunkt, spyling: 
Beskriv: 

Slamavskiller  
Type: Volum: Ant. kammer: 

Stikkledning  
Materiale: Dimensjon: Lengde: 

 Annet utstyr  
 Beskriv: 
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VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMA 
 
VA- ledningsanlegg: Med VA- ledningsanlegg menes elementer som inngår i vann-, overvann- og 
avløpsledningsnettet, så som rør, stikkledninger, kummer, sluk, sandfang, pumpestasjoner og 
fordrøyningsmagasiner. 

Type bygning: F. eks fabrikkbygning, lagerhall, verkstedbygning, produksjonshall, bolig, fritidsbolig, 
vannpost  

Areal: Bruksareal skal oppgis. Bruksarealet er bygningens samlede areal med fratrekk kun av 
yttervegger. 

Ansvarlig utførende for vann- og avløpsarbeid: Firma med godkjent kompetanse innen 
vannforsynings- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner. Ved VA- ledningsanlegg skal den som 
er arbeidsleder (formann eller bas i grøftelaget) på arbeidsstedet ha ADK- kompetanse.    

Vannmåler: Alle nærings- og kombinasjonsbygg skal ha vannmåler. Andre abonnenter kan søke om 
vannmåler. Dønna kommunen holder vannmåler, men abonnenten må selv sørge for montering.  

Slamavskiller: Det er flere områder i kommunen der abonnentene har privat slamavskiller som er 
tilknyttet offentlig utløpsledning for gråvannet. Her må abonnenten selv bekoste slamavskiller.   

Vedlegg Situasjonsplan: Situasjonsplan med inntegnet stikkledninger, angitt 
tilkoblingspunkt og høydeangivelser. Det må komme frem av skissen hvor rørene ligger, 
lengden på rørene, knekkpunkter, dimensjon, hvor langt under bakken de er nedgravd, 
stoppekran og eventuell annen relevant informasjon. 

Vedlegg Tillatelser: Det må innhentes tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte ut privat 
vann- og avløpsanlegg på andres eiendom. Denne rettigheten skal også tinglyses.  

Vedlegg Søknad om utslippstillatelse: Dersom det ikke er mulig å kobles seg til offentlig avløp, må 
det søkes om utslippstillatelse. Dette søkes om på eget skjema. Søknad om utslippstillatelse skal 
nabovarsles med 4 ukers frist.   

 


