
 

 
 BØ KOMMUNE 

Skjemaet sendes til: post@boe.kommune.no 
eller til: Rådhuset, Veaveien 50 
 8475 STRAUMSJØEN 
Telefon: 76 11 42 00 

 

 
Skjema for arbeid på sanitæranlegg 
Del 1 – Søknad  (Sendes inn og godkjennes før arbeid påbegynnes) 
Rekvirent 
Navn 
 
 

Kontaktinfo (telefon / epost) 

Postadresse 
 
 

Postnummer Poststed 

Eiendom 
Gårdsnummer 
 
 

Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer 

Gateadresse 
 
 

Postnummer Poststed 

Bygningstype 

 Bolig   Fritidsbolig    Næring   Midlertidig installasjon 

Arbeidets art 
 Tilkobling til vann  Tilkobling til avløp  Frakobling av vann  Frakobling av avløp 

 Gjenåpning av vann  Ombygging av eksisterende anlegg 

Vedlegg (tegning/kartskisse skal alltid vedlegges): 

 Tegning / kartskisse  Erklæring(er) om rettighet i fast eiendom  Avtale om fellesanlegg 

Ansvarlig utførende 
Firma 
 
 
Kontaktperson 
 
 

Kontaktinfo (telefon / epost) 

Søker bekrefter å være kjent med gjeldende regelverk og bestemmelsene i Bø kommune: 
NB! Arbeid på kommunalt anlegg (anboring/kum etc.) skal kun utføres etter særskilt avtale med kommunen. 
Sted 
 
 

Dato Navn 

Godkjenning (fylles ut av Bø kommune) 

 Søknaden er godkjent i medhold av gjeldende vilkår og bestemmelser 

 Søknaden er ikke godkjent 

Sted 
 
 

Dato Navn 

  

mailto:post@boe.kommune.no


Del 2 – Ferdigmelding  (Sendes inn etter at arbeidet er utført) 
Ved tilkobling / ombygging 

 Detaljert kart / tegning skal utarbeides over installasjonen med følgende informasjon: 
- Rør/ledninger med dimensjon, materiale og trykklasse 
- Kummer 
- Ventiler (stengeventil, reduksjonsventil) 
- Rensetiltak (slamavskiller, sil, filteranlegg etc.) 

 
 Oppmåling av rør, ledninger, kummer og annet utstyr skal utføres før tildekking. Kan 
utføres av entreprenør med godkjent utstyr og etter gjeldende regelverk, eventuelt av 
kommunen (ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt). Måledata skal overføres elektronisk 
til kommunen for innlegging i ledningskartverk. 

Ved frakobling 

 Stikkledning skal fysisk kobles fra og plugges i tilkoblingspunkt på hovedledning eller 
der kommunen anviser. 

Kommentarer / merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig utførende bekrefter at installasjonen er i henhold til gjeldende regelverk og 
bestemmelsene i Bø kommune: 
NB! Arbeid på kommunalt anlegg (anboring/kum etc.) skal kun utføres etter særskilt avtale med kommunen. 
Sted 
 
 

Dato Navn 

 
Godkjenning (fylles ut av Bø kommune) 

 Arbeidet er godkjent 

 Arbeidet er ikke godkjent (påpekte feil/mangler må utbedres og kontrolleres på nytt) 

Sted 
 
 

Dato Navn 
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