
SKJEMA FOR SØKNAD OM TILSKUDD 
Ved separering og tilknytning av private avløpsledninger 

 

Gnr-bnr: .........................................................................................................  

Navn: .........................................................................................................  

Adresse: .........................................................................................................  

Postnummer: .........................................................................................................  

Telefonnummer: .........................................................................................................  

Kontonummer: .........................................................................................................  

 

Totale utgifter: .........................................................................................................  

 
Oversikt over vedlagt dokumentasjon: 
Nr. Beskrivelse Beløp 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.    
 
Tilleggsopplysninger:  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
.......................................... .......................  .................................................................  
Sted Dato Underskrift 

 
For utfylling av saksbehandler, Sandnes kommune: 
Totale utgifter:         Fratrekk:           Tilskuddsgrunnlag:                Tilskudd til utbetaling:  
 
_____________  -    __________  =   _______________                 _________________

     



VEILEDNING TIL SØKNAD OM TILSKUDD 
 

Søknaden 
- Det kan søkes om tilskudd så snart pålegget er utført. 
- Utfylt søknadsskjema vedlagt kvitteringer over utgifter i forbindelse med pålegget sendes til 

kommunen v/ avd. for  kommualteknikk. Spesifiserte bilag til fakturaene må også legges ved. 
- Alle feltene i søknadsskjema, unntatt ”Eventuelle tilleggsopplysninger”, må fylles ut. 

 
Søknad om tilskudd kan også leveres på servicetorget på Sandnes rådhus eller direkte til 
saksbehandler på kommunalteknikk. Vi kan da ta kopi av kvitteringer og hjelpe til med utfylling 
av søknadsskjemaet. 

 
Saksbehandling 

- Kommunen må kontaktes i tilbudsfasen for å få en vurdering av evt. spesielle forhold og 
alternative løsninger, samt avklare den videre tilskuddsbehandlingen. Dette gjelder spesielt for 
anlegg hvor estimerte kostander kommer opp mot kr. 100.000,- 

- Tilskuddsbehandling og -utbetaling skjer først etter at ferdigmelding er mottatt og godkjent av 
kommunen. 

- Tilskuddssøknadene blir behandlet forløpende. 
- Kommunen sender brev med vedtak om tilskudd så snart søknaden er behandlet. 
- Utbetalingen skjer ved at tilskuddet blir overført til oppgitt kontonummer. 

 
Kort informasjon om tilskuddsreglene 
Tilskuddsberettigede 
Alle boliger eller næringsbygg i områder hvor det pågår/er planer om sanering av avløpet er berettiget 
tilskudd dersom de separerer de private avløpsledningene eller knytter seg til offentlig avløpsledning. 
Tilskuddsordningen gjelder ikke for fridtidsboliger, utbedring av ulovlige anlegg/feilkoblinger, ved 
bygging av ny boligenhet eller reparasjoner av eksisterende privat avløpsledning. 
 
Tilskuddssatser 
25% av kostnadene fra kr 0,- til kr 10.000,-, og deretter 
50% av kostnadene fra kr 10.000,- til kr 50.000,-, og deretter 
75% av kostnadene fra kr 50.000,- til kr 100.000,-. 
 
Avløpsanlegg som kalkuleres/koster mer enn kr 100.000,- per bolig/enhet må behandles som særskilt 
prosjekt, og det kreves minst 2 pristilbud. Eventuelt tilskudd for arbeider utover kr. 100.000,- avgjøres 
av kommunalteknisk sjef i den enkelte sak, innenfor en tilskuddsramme på 60%. 
 
Beregningsgrunnlag: 

- Tilskuddet beregnes ut fra dokumenterte kostnader per bolig/boligenhet 
- Det er kun kostnader med rehabilitering/separering/nylegging av stikkledning, fra 

hovedledning og fram til og med privat drens- og stakekum, som er tilskuddsberettiget. 
- Egeninnsats regnes ikke med. 
- Arbeid med takvann, drenering eller arbeid med separering av ledninger under kjellergulv 

regnes ikke med i grunnlaget for tilskudd, selv om dette arbeidet er nødvendig for å oppnå 
fullstendig separering. 

 
Eksempel på tilskudd: 
Dokumenterte utgifter på kr. 30.000,- gir følgende tilskuddsberegning: 
 
25% av kr 10.000,- kr   2.500,- 
50% av kr 20.000,- kr 10.000,-
Kommunalt tilskudd: kr 12.500,- 
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