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5.2)  SØKNAD OM VANN 
 
 
 
 

Jeg søker at min eiendom blir tilknyttet vannforsyning fra Borøya Vannverk SA. 
Hvor mye vil det koste meg? 

• Engangsgebyr ved tilknytning er for tiden kr. 40.000,- som skal innbetales ved 
tilknytning. I tillegg må abonnenten dekke alle nødvendige kostnader fra 
første naturlige tilkoblingspunkt i sjøen eller på land og frem til hytt/boligvegg. 

• Videre skal det innbetales til vannverket en årsavgift på kr. 2000,- 
• Diverse gebyrer: 

Brudd på hagevanningsrestriksjoner kr. 1.000 
 

 
 

Vannverket forbeholder seg retten til å endre gebyr beløpenes størrelse når nødvendig.. 
 

For vann fra Borøya vannverk gjelder følgende: 
 Vannverket forplikter seg til normalt å holde vannforsyning til abonnenten gjennom hele 

året, men vannverket forbeholder seg retten til å foreta noen mindre endringer i 
åpnings- og avstengningstidspunktet dersom lav temperatur gjør dette nødvendig for å 
unngå frostskader. 

 

 

• Vannverket er ansvarlig for installasjon og drift av vannledning frem til avstengnings- 
ventil i sjøen. 

• Installasjon og drift av vannledning mellom avstengningsventil i sjøen og frem til 
boenhet er abonnentens ansvar. Dette strekket skal  utstyres med varmekabel for å 
hindre at vannet fryser. For å unngå frostskader må abonnent holde en løpende 
kontroll med at den installerte varmekabel fungerer, eller at annen installert 
frostbeskyttelse av vannledning fungerer som forutsatt ved installasjon. 

• Det skal ikke tilkoples forgreninger ut fra vannledning mellom avstengningsventil i 
sjøen og boenhet. 

 

 

Sommervann. 

  For de som benytter seg av sommervann vil åpning og stenging normalt være 
mellom 1.april og 1.november, men kan endres noe ut fra tempratur. 

 

 

Hagevanning. 
Abonnenten kan under normale driftsforhold benytte vannet i ledningsnettet til hagevanning 
annenhver dag: 

• Dersom eiendommens siste siffer på bruksnummer (bnr) er partall kan du vanne på 
slike datoer. 

• Dersom eiendommens siste siffer på bruksnummer er oddetall kan du vanne på slike 
datoer. 

 
 

Det skal kun benyttes en (1) spreder per eiendom (bnr). 
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Restriksjoner på vannforbruk, med videre. 
Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. Ved vannmangel, eller når andre forhold 
krever det, kan vannverket innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for 
eksempel til hagevanning. 

 
Borøya Vannverk forplikter seg etter beste evne å overholde vannleveransen til alle 
abonnenter. For noen abonnenter vil det allikevel bli slik at vannleveransen gjennom 
vinterhalvåret kan bli svært krevende å opprettholde. 
 Vannledning til noen abonnenter må legges gjennom svært uværsbelastet område som 

stadig krever reparasjoner. 
 Mange fritidsboliger er lite i bruk i tidsrommet nyttår til påske. Det øker sannsynligheten 

for at vannet i frostperioder medfører tilfrosne ledninger. I de verste frostperiodene synker 
sjøvannstemperaturen til under frysepunktet. 

Under slike værforhold forbeholder vannverket seg retten til å stenge av vannet gjennom hele 
eller deler av vinterhalvåret. 
Alle avstengninger som er en konsekvens av forannevnte værproblemer, gir ikke rett til å 
kreve erstatning eller andre prisavslag. 

 
Eventuelle andre restriksjoner som vannverket finner det nødvendig å gjennomføre under 
vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller andre 
prisavslag. 

 
Abonnentens forpliktelser: 
• Søkeren forplikter seg til å overholde betalingsforpliktelser, samt å innrette seg etter 

vannverkets Reglement. 
• Informere om lekkasje på ledningsnettet snarest. 
• Kjenne til plassering av utvendig stoppekran. 
• Varsle vannverket ved uregelmessighet i vannforsyningen. 
• For øvrig rette seg etter anvisninger og informasjon fra vannverket. 
• Medlemmer som ikke overholde dette, kan ekskluderes og frakoples vann fra Borøya 

Vannverk SA. 
 
 

Søkeren må fylle ut å sende en signert søknad til: Borøya Vannverk SA, postboks 971, 4682 
Søgne. 

 
(Vennligst bruk blokkbokstaver til utfylling) 
Eiendommens gnr.:   bnr.:   Navn øy/holme:   
Dato når vannledning ønskes ferdig tilkoplet: 
Angi om det søkes om sommervann eller helårsvann: 
Dato: 
Navn: 
Adresse: 
Tlf. nummer: 
E-post: 

/ Mobil: 

 

Signatur:    
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Når vannverkets formann har mottatt ”Søknad om vann” skjema utfylt på alle de angitte 
punkter, og signert, vil tilkopling bli gjennomført. 


