
 
SKJEMA FOR SØKNAD OM TILSKUDD TIL SEPARERING AV PRIVATE AVLØPSLEDNINGER 

 
Gnr/bnr: 
 

 

Navn: 
 

 

Adresse: 
 

 

Postnummer og 
sted: 

 

Kontonummer: 
 

 

Separering av 
private ledninger 
er utført av: 

          Kommunen 

          Entreprenør 

 
Spesifisert faktura med bilag og bekreftelse på at disse er betalt, skal vedlegges søknaden.  
Dette er ikke nødvendig dersom kommunen har separert de private ledningene. 
 
Oversikt over vedlagt dokumentasjon  

Nr.  Beskrivelse Beløp 

   

   

   

   

   

   

   

 

Sted: 
 

Dato: Underskrift:  

 

Tilskuddet gis som et fast beløp per meter grøft for stikkledningstraseen for nye spillvannsrør og 
overvannsrør. Lengden på grøften finner kommunen i ferdigmelding med innmålte data mottatt fra 
utførende entreprenør/kommunen.  

Regler for tilskudd til separering av private stikkledninger ligger på kommunens nettsider. 

  



VEILEDNING TIL SØKNAD OM TILSKUDD 

Søknaden 

 Det kan søkes om tilskudd så snart pålegget er utført. 
 Utfylt søknadsskjema sendes til kommunen på postmottak@sandnes.kommune.no 
 Spesifisert faktura med bilag og bekreftelse på at disse er betalt, skal vedlegges søknaden. 

Dette er ikke nødvendig dersom kommunen har separert de private ledningene. 
 

Saksbehandling 

 Tilskuddsbehandlingen – og utbetalingen skjer først etter at ferdigmeldingen er mottatt og 
godkjent av kommunen.  

 Tilskuddssøknadene blir behandlet fortløpende. 
 Kommunen sender brev med vedtak om tilskudd så snart søknaden er behandlet. 
 Utbetaling skjer ved at tilskuddet blir overfør til oppgitt kontonummer. Dersom kommunen 

har utført separeringen vil tilskuddsbeløpet bli trukket fra på fakturaen fra kommunen.  

 

Kort informasjon om tilskuddsreglene 

Tilskudd gis kun til abonnenter som separerer avløpet etter pålegg fra kommunen. 
Tilskuddsordningen gjelder ikke for fritidsboliger/hytter, utbedring av ulovlige anlegg/feilkoblinger, 
ved bygging av ny boligenhet eller reparasjoner av eksisterende privat avløpsledning.  

 

Tilskuddssatser 

Tilskuddet gis som et fast beløp per meter grøft for stikkledningstraseen for nye spillvannsrør og 
overvannsrør.  Tilskuddet skal ikke overstige de faktiske kostnadene.  

Tilskuddssatsen vedtas årlig av kommunestyret. Gjeldende tilskuddssats er den som ble vedtatt det 
året brev med pålegg om separering sendes ut.  

 

Beregningsgrunnlag 
Lengden på grøften finner kommunen i ferdigmelding med innmålte data mottatt fra utførende 
entreprenør/kommunen. 

«Regler for tilskudd til separering» ligger på kommunens nettside og gir informasjon om hvordan 
lengden av grøften skal beregnes, samt mer detaljert informasjon om ordningen.  

 


