
 Ullensaker kommune 

VARV 

Vann, avløp, renovasjon 
og veg 

KUMKORT - Registreringsskjema 
Som bygget 
kum nr.: 

Som bygget 
tegning nr.: 

Kum id.: Rev. tegn. dato: 

Eier: Reg. dato: 

Anleggs år: 

Gult felt fylles ut av kommune Utbygger: Innlagt dato: 

Geografiske data 
Adresse/gatenavn Hus nr. Gnr. & Bnr. Beliggenhet 

X – Koordinat: Kum synbarhet 

Y – Koordinat: X & Y Målemetode Annet: 

Høyde topp lokk (moh.): H - målemetode Annet: 

Høyde bunn kum (moh.): X & Y nøyaktighet (cm): 

H - nøyaktighet (cm): 

Kumdata
Kumtype Tilstand Kumform Kjegle Byggemetode Kumlokk 

Annet: 

Diameter (mm): 

Status: Mellomdekk Bredde  (mm): Stige Drenering Sluk lokk 

Lengde  (mm): 

Utstyr i kum 
Nr. Utstyrstype Mater. Dim. Høyde(moh) Annet: 

Ledningsdata 
Nr. Ledn. type Status Mater. Dim. Trykklasse SDR Fra Til Nedmål (m) 

Kommentarer 



OVERSIKTSKART 

KUM FOTO 

KUMTEGNING/SKISSE 
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