Stempel postmottak
Vedlegg nr.

Søknad om sanitærabonnement
Kommunen skal som eier av offentlig vann- og avløpsnett ha
søknad om sanitærabonnement ved første gangs tilknytning.
NB! "Søknaden om sanitærabonnement" skal vedlegges
"Forhåndsmelding om utvendig rørleggerarbeid" .
Søknad om sanitærabonnement
Offentlig vannforsyning
Bnr.

Gnr.
Eiendom/
byggested

Offentlig avløpsanlegg
Fnr.

Snr.

Adresse

Bygningsnr.
Postnr.

Bolignr.

Poststed

Sanitær- og gebyrbestemmelser
Blant aktuelle sanitær- og gebyrbestemmelser vedtatt i Sarpsborg kommune kan det nevnes:

•

Normalreglementet for sanitæranlegg, administrative- og tekniske bestemmelser

•

Lokale endringer/tilføyelser til Normalreglementet vedtatt for Sarpsborg kommune

•

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg kommune, Østfold

Erklæring og underskrift
Installasjonsarbeidene vil bli utført av et kvalifisert rørlegger-/entreprenørfirma i henhold til gjeldende lover,
forskrifter og reglementer i samsvar med tillatelsen fra kommunen.
Som eier/abonnent av eiendom/anlegg forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende sanitærog gebyrbestemmelser.
Tiltakshaver/eiers navn

Organisasjonsnr. (dersom abonnent er et foretak)

Adresse
Postnr.

E-post adresse
Poststed

Telefonnr.

Dato/underskrift
Mobilnr.

Engangsgebyr for tilknytning skal betales ved bebygd eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett
eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom.
Årsgebyr for hhv. vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:
- Abonnementsgebyr (fastdel)
- Forbruksgebyr (variabel del)
Abonnementsgebyr skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.
Forbruksgebyr avregnes etter byggets areal eller målt forbruk (vannmåler).
Forbruksgebyr etter areal beregnes fra og med måneden etter at innflytting skjer.
Forbruksgebyr etter målt forbruk beregnes fra og med det tidspunkt vannmåler blir installert.
Dersom forbruksgebyret ønskes avregnet etter målt forbruk må vannmåler bestilles hos Sarpsborg kommune.
Bestilling og montering skal utføres av et kvalifisert rørleggerfirma engasjert av abonnenten.
Næringseiendom og kombinerte bygg der næringsenhetene utgjør mer enn 50 % av eiendommens bebygde areal,
plikter å montere vannmåler.
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus, Glengsgt. 38, 1707 Sarpsborg
Tlf. sentralbord: 69 11 60 00 Telefaks: 69 15 00 13
Tlf. servicetorg: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Internett: www.sarpsborg.com
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