
Kommunalteknikk 

 
REGLER FOR STØTTE FRA LARVIK KOMMUNE TIL BYGGING AV 

PRIVATE VANN, OG MINDRE FELLES VANNVERK 
Vedtatt av Larvik Kommunestyret i møte 08.12.2010. 

 

      1. 

Larvik kommune kan gi økonomisk engangstøtte til bygging av private enkeltanlegg 
og mindre felles vannverk. 

Støtte kan i spesielle tilfelle også ytes til vannforsyningsanlegg som tilknyttes det 

kommunale vannverk. 

Økonomisk støtte kan bare gis når vedkommende søker ikke med fordel kan 
tilknyttes større fellesanlegg eller kommunale anlegg. 

      2. 

Anleggende skal være planlagt i samråd med Kommunalteknikk. 

Leder av Kommunalteknikk må godkjenne planen før arbeidet igangsettes. 
 

      3. 

Der det er naturlig at det bygges et felles anlegg for flere eiendommer, kan rådmannen bestemme at 

dette skal søkes gjennomført. Den som ikke ønsker å delta i et slikt fellesanlegg, mister retten til 
støtte til eget anlegg. 

Der en brønn – borebrønn – viser seg å gi tilstrekkelig med vann for flere eiendommer og forholdene 

og behovet er tilstede, kan kommunen forlanget at anlegget utbygges som fellesanlegg for to eller 

flere eiendommer. 
      4. 

Søknad om tilskudd skal gjøres på skjema utarbeidet av kommunen. 

 

Støtte ytes på grunnlag av anleggsregnskap. Regnskapet med bilag skal vise material- og 
arbeidskostnader. Regnskapet skal forelegges for, og godkjennes av Kommunalteknikk. 

 

      5. 

Tilskuddet gis pr. selvstendig boligenhet. Som selvstendig boligenhet regnes leiligheter og boliger 
som er bygd og fungerer som egen enhet. 

I tvilstilfeller avgjør rådmannen hva som regnes som selvstendig boligenhet. 

Anleggskostnadene fordeles på antall tilknyttede boligenheter før tilskuddet beregnes. 

 
      6. 
Tilskudd pr. boenhet skal beregnes i forhold til grunnbeløpet (G = Grunnbeløpet etter Folketrygden) 
Grunnbeløpet reguleres hvert år.  

Beregning av tilskuddet pr. boenhet: 
Av kostnadene inntil 0,5 G gis det ikke tilskudd. 

Av kostnadene fra 0,5 G til 1 G gis det tilskudd med 40 %. 

Av kostnadene over 1 G gid det et tilskudd med 80 %. 

Øvre grense for kommunalt tilskudd settes til 1,5 G. 
 

      7. 

Før tilskuddet utbetales skal anlegget være godkjent av Kommunalteknikk. 

 
 



LARVIK KOMMUNE 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNFORSYNINGSANLEGG 
 

1. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 

navn     adresse 
2. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 
 

3. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 
 
4. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 

 
5. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 
 

6. …………………………  ….. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 
 
7. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 

 
8. ………………………………. eier av………………………………gnr………bnr.:…… 

 

Søker med dette om kommunalt tilskudd til vannforsyningsanlegg. 

 
…………………………….den………………2006 

 
………………………………………………………. 
  søkers underskrift 

 

OPPLYSNINGER OM ANLEGGET 
 
Anlegget skal forsyne……..eiendommer. 
 

Vannkilde………………………………. 
 
Sjaktbrønn, dybde…….. m  Diam…….. m 

 
Borebrønn…….. m 
 

Fra innsjø, inntakets avstand fra land…….. m, dybde……..m 
 
Naturlig trykk, trykkhøyde…….. m 

 
Pumpe……………………………………………………………………………………………….. 

 
Pumpehus……………………………………………………………………………………………… 
 

Rørledning type……………. Diam…….. mm  Lengde…………………… m 
 
Rørledning type……………. Diam…….. mm  Lengde…………………… m 

 
 

Andre opplysninger 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Hvorledes er vannforsyningen ordnet fra før: 
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….. 

Er eiendommen tidligere tilskudd gitt til vannforsyningsanlegg: ………………………………………  

 
Når ……………………………. 

 

KOSTNADSOVERSLAG/KOSTNADSSAMMENDRAG 

 
Planlegging        kr.: 

Annet         kr.: 

 

GRAVEARBEIDER-BORING 
 

Boring         kr.: 

Graving av brønn       kr.: 

Grøft, graving-gjenfylling      kr.: 
Fjellsprenging        kr.: 

 

RØRLEGGING 

 
Rør og armatur, materialer      kr.: 

Rørlegging        kr.: 

 

PUMPE 
 

Pumpe med tilbehør       kr.: 

Pumpe montasje       kr.: 

Elektrisk anlegg, materialer      kr.: 
Elektrisk anlegg, arbeid      kr.: 

 

PUMPEHUS/KUMMER 

 
Materialer        kr.: 

Arbeid         kr.:________________ 

 

SUM INKL. MVA.       kr.:________________ 
 

SUM INKL. AVGIFT      kr.:_________________ 

 

KOMMUNAL STØTTE. 
 

Kr: ________________ 

 
 

Larvik kommune, Kommunalteknikk          ………………………………………………………. 

 

................................................................... 
          underskrift 

 



 
 

 


