SØKNAD OM TILKOBLING OG UTFØRING AV
VANN OG AVLØPSANLEGG.
Det søkes med dette om tillatelse til tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg på kommunalt vann og
avløpsnett. Dette i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt kommunale avgiftsforskrifter.
Grunneier skal levere søknaden til ansvarshavende rørlegger, og ansvarshavende rørlegger
returnerer skjemaet til Teknisk etat når arbeidet er utført.
Byggeplass:

gatenr:

Eier:

Adresse:

Ansvarshavende rørlegger:

Adresse:

gnr:

bnr:

fnr:

Bygningens bruksareal:

Bygningens art: (sett x)
Boligbygg
Forretning/kontor
Arbeidets art: (sett x)
Nyanlegg
Omlegging
Vanninstallasjoner utvendig

Industrilokaler

Forsamlingshus

Annen bygning

Reparasjon

Rehabilitering

Andre arbeider

Avløpsinstallasjoner utvendig

Det kreves ADK-1 sertifikat for avløpsarbeider, og godkjent rørlegger for arbeid med
vanninstallasjoner.
Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser:
Arbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer, eventuelt med de
lempninger eller krav som måtte bli gitt særskilt. Som eier av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å
overholde de til enhver tid gjeldende sanitær og avgiftsbestemmelser. Jeg må selv ordne med tillatelse fra
grunneier hvis jeg må over privat grunn.
Sted:
Dato:
Eiers underskrift:

Sted:
Ansvarshavende firma:

Dato:

Vannforsyning (stikkledning):
Dimensjon i
mm:
Reduksjonsventil

Stoppekran

Materiale:

Trykkforsterkning

Trykklasse:

Vannmåler

Annet utstyr

Avløp (stikkledning):
Spillvannsledning:

Dimensjon i
mm:

Materiale:

Trykklasse:

Overvannsledning:

Dimensjon i
mm:

Materiale:

Trykklasse:

For kommunens behandling av søknaden, ikke skriv her ! !
Det foreligger byggetillatelse.
Tilknytning til kommunalt vannverk. Eide, Storoddan eller Stamnesdalen.
Tilknytning til kommunal kloakk.
Det er lov å legge inn vann/avløp/klosett i henhold til reguleringsplan.
Det foreligger utslippstillatelse.
Tilkoblingsavgift er betalt.
Søknaden er ikke godkjent av følgende grunn.:

Søknaden er godkjent på følgende betingelser:

Sted:
Underskrift fra Tekniske tjenester:

Dato:

For ansvarshavende rørlegger !
Arbeidene skal ikke igangsettes uten at eiers underskrift på søknad foreligger, og ikke uten Tekniske
tjenesters godkjenning.
Kartskisse i målestokk for utvendigeanleggsdeler.
Utvendig stoppekran, tilkoblingssted, kummer m.v. skal vises og målsettes nøyaktig. Rørdimensjoner skal
påføres, også for offentlige ledninger. Situasjonsplanen tegnes nedenfor eller vises på kartkopi som pålimes.

Det bekreftes at anlegget er ferdigstilt. Det er utført i henhold til lover, forskrifter og bestemmelser.
Vedlagt følger situasjonsplan for utvendige anleggsdeler.
Sted:
Underskrift ansvarshavende rørlegger:

10.02.2006

Dato:

