
 
 
 
 

Besøksadresse: Skippergata 35 
Postadresse: Boks 2513, 9272 Tromsø 
E-post: va.kundeservice@tromso.kommune.no 

 
For kommunen: 

Saksnr. VA: 
      

VA-SØKNAD  Søknadspliktige vann-, avløp- og overvannstiltak. 
 

1. VA-søknad gjelder 

1.1      | Gnr:                           | Bnr:                           | Adresse: 

 

1.2 Type tiltak 

☐ Ny tilknytning/nytt tilknytningspunkt 

☐ Bruksendring/boenheter fra/til:       

☐ Sprinkleranlegg 

       Qmaks:          Trykk:       

☐ Bygging mindre enn 6 m fra off. VA 

☐ Olje-/fettutskiller  

☐ Annet, beskriv:       

 

1.3 Bygningens art 

☐ Bolig, ant. boenheter:       

☐ Fritidsbolig 

☐ Industri/næring, beskriv:       

☐ Annet, beskriv:        
 
Ved olje-/fettutskiller stilles det krav til 
dokumentasjon og utregning. 
Ved etablering/utskiftning av avløpsanlegg 
(slamavskiller m.fl) bruk søknad om 
utslippstillatelse.

 

1.4 Vedlegg 

☐ VA-tegning(er)/kart med ny VA-trase 
       inntegnet. Bruk kart som inneholder VA. 

☐ Kart m/plassering av tiltak nærmere enn 6 
m fra off. VA. 

☐ Dokumentasjon olje-/fettutskiller 
m/utregning. 

☐ Andre vedlegg:       

 

2. Tilknytningsforhold (Eksisterende eller ny tilknytning) 
 
2.1  
Vann ☐ Ny tilknytning 

☐ Eksisterende     

☐ Offentlig vann via felles/privat stikkledning 

☐ Privat vannforsyning, etablert vannverk  

☐ Etablering av nytt vannverk/brønn 
 

2.2 
Avløp    

☐ Ny tilknytning 

☐ Eksisterende     

☐ Offentlig via /felles/ privat stikkledning 

☐ Privat avløp (slamavskiller) 
 

3. Rørteknisk (fyll inn for planlagt dimensjoner og kvalitet) 

3.1 Vann Dim.: Materiale: Trykk kl.: 

Stikkledning                     

 

 ☐Stoppekran (utvendig) 

 ☐Vannmåler    

 ☐Annet utstyr, beskriv: 

 

☐ Drens/sandfang 

☐ Tilbakeslagssikring 
                   

 

3.2 Avløp Dim.: Materiale: Trykk kl.: 

Fellesledning                   

Spillvannsledning                   

Overvannsledning                   

☐ Oljeutskiller  

☐ Fettutskiller 
☐Ny 

☐Utskifting/rep.

☐Innendørs 

☐Utendørs 

Volum m³: 
      

 

  ☐ Annet utstyr, beskriv:       

4. Andre/tilleggsopplysninger (Bruk eget ark om nødvendig)
 

☐ Har hatt kontakt med Vann og avløp ang tiltaket. Kontaktperson:       
      
 
 

5. Erklæring og underskrift av ansvarlig foretak og abonnent (eier av eiendom) 
Ansvarlig foretak bekrefter at VA-tiltaket er i henhold til gjeldende VA-norm og Standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp, og at utførende foretak får tilsendt kopi av VA-godkjenningen (vilkårsbrev). 

Ansvarlig foretak                                             | Org.nr. Abonnent (eier av eiendom) 

Adresse                                                    Adresse (postadresse) 

Postnr.            | Poststed Postnr.           | Poststed 

Kontaktperson                                                 | Telefon/ mob. E-post                                                                   | Tlf. dagtid 

Epost Dato                         | Underskrift 

Dato                         | Underskrift   

 

Godkjenning vil bli gitt i eget godkjenningsbrev (vilkårsbrev). 
 

Vann og avløp - Tromsø kommune, VA-søknad april 2014                                                                             
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