Søknad om tilknytning til kommunalt vann/avløpsnett
Fylles ut og underskrives av ansvarlig for utvendig VA-anlegg
Kryss av i rutene, gi nødvendige opplysninger og skriv tydelig. Mangler ved søknad vil forlenge behandlingstiden
Tiltakshaver, byggeplass og ansvarlig rørlegger
Tiltakshavers navn

Adresse

Telefon

Byggeplass (adresse)

G.nr

Firma ansvarlig for utvendig VA

Adresse

Telefon

Utførende rørlegger

Adresse

Telefon

B.nr

F.nr

Parsell nr.

Søknaden gjelder
Vann

Kloakk
Leilighet/hus over 60 m² (BRA).
Leilighet/hus mindre enn 60 m² (BRA).
Driftsbygning på gårdsbruk.
Annen bebyggelse. Golvareal _____________ m² (BRA)
Hytte/fritidshus (Kryss også av under)
Vann tenkes innlagt i bygning. (Det må foreligge godkjent utslippstillatelse)
Ny utvendig vannpost.
(Utslippstillatelse ikke nødvendig)
Bruk av eksisterende vannpost. (Utslippstillatelse ikke nødvendig)

Nødvendige vedlegg (ved arbeide på ledningsnettet) Alle dokumenter skal kunne kopieres og scannes
1:
2:
3:
4:

Vann-/avløpsplan på kartutsnitt (påført dimensjoner, målestokk 1:500 eller. 1:1000). Oversiktskart
kopi av ADK-1 sertifikat for utførende rørlegger.
Erklæringer ved legging av rør over annenmanns grunn,ved tilkobling til privat stikkledning eller bruk av vannpost.
Kopi av søknad om tiltak.

Underskrift av tiltakshaver, ansvarlig firma og utførende rørlegger
Vi er kjent med:
De kommunale forskriftene for vann- og kloakkavgifter, vedtatt av kommunestyret 16.12.97.
samt skriv av oktober 1997, reglement for sanitæranlegg, som presiserer og utfyller forskrifter av 19.01.1984.

----------------------Dato

-----------------------------------------------------------------Tiltakshavers underskrift

-----------------------------------------------------------------Gjentas med blokkbokstaver

----------------------Dato

-----------------------------------------------------------------Underskrift for ansvarlig foretak

-----------------------------------------------------------------Gjentas med blokkbokstaver

----------------------Dato

-----------------------------------------------------------------Utførende rørlegger sin underskrift

-----------------------------------------------------------------Gjentas med blokkbokstaver

Kommunens behandling av søknaden.
Det gis melding om at De er opptatt som abonnent på de vanlige vilkår.
Event. spesielle vilkår:

Tilknytningsavgift er i henhold til vedtatte satser fastsatt til
Kr. __________ + Mva. Kr. ____________ Sum Kr. _________________
De vil få tilsendt særskilt regning på avgiftsbeløpet.

_______________
Sted

_______________
Dato

______________________________________________
Saksbehandler

Forfallsdato:
Krav på tilknytningsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves etter reglene for innfordring av skatt. For beløp
som ikke blir betalt ved forfall vil det bli beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende satser. Normalt skal avgiften betales
ved forfall. Ved utsatt byggestart kan det imidlertid søkes om rentefri utsettelse med betaling i inntil 6 måneder fra forfall.
Ved utsettelse kan søker bli pålagt å betale en høyere avgift såfremt nye satser i mellomtiden er gjort gjeldene.

