Tilknytning til kommunalt ledningsnett
Lunner kommune
Eiendom og infrastruktur
Gjelder:
Ny utvendig stikkledning
Utbedring av eksisterende stikkledning
Byggeplass adresse:

Gnr:

Eier, fester av fast eiendom:

Bnr:

Adresse:

Vannforsyning
Direkte tilknytning
Via privat samleledning
Behov for trykkreduksjon
Egen trykkøkning
Overvann:
Direkte tilknytning
Via privat samleledning
Sandfang
Annen løsning (vis på kart)

Ja

Nei

Spillvann / Avløp
Direkte tilknytning
Via privat samleledning
Egen Pumpestasjon
Annet:

Ja

Situasjonsplan med tilknyttingspunkt må vedlegges.
UTBEDRINGEN OMFATTER:

Dato:

Sted:

Ansvarlig søker.
Ansvarlig prosjekterende.
Underskrift:

Ansvarlig utførende.
KOMMUNENS BEHANDLING
Tilkoblingsavgift vann,

kr………………………….. + mva

Antall EB, ………….

Tilkoblingsavgift avløp,

kr………………………….. + mva

Antall EB, ………….

Tilknytning kan skje som foreslått.
Tilknytning skjer med endringer som fremgår av eget brev.

Sted:

Dato:

Underskrift:

Nei

LUNNER KOMMUNE
Søknad om tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger i tiltaksklasse 1
Forenklet søknad etter plan- og bygningsloven § 20-3. Brukes der det ikke også søkes om byggearbeider
Gnr
Bnr
Festenr
Seksjonsnr Kommune
Eiendom/
byggested Adresse
Postnr
Poststed

Tiltakshaver
Navn

Telefon (dagtid)

Adresse

Postnr.

Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Mobiltelefon
Poststed

E-post
Event org nr

Sjekkpunkter som skal være utført:
Vedlegg nr:





Ledningene skal tegnes inn på situasjonskart og vedlegges søknaden
Dersom ledningene skal gå over annen manns eiendom, må det vedlegges
skriftlig tillatelse fra nabo. Tillatelsen tinglyses.
Dersom arbeidene berører naboer/gjenboere, skal tiltaket nabovarsles, jf pbl
§ 21-3. Gjenpart og kvittering skal vedlegges



Vedlegg nr:

Vedlegg nr:

Vedlegg nr:

Det minnes om at det skal være utført kabelpåvisning. Er grunnforholdene usikre, må flere faggrupper ta ansvar.
Kommunen sjekker om planforhold, verneverdige kulturminner eller naturmangfold er til hinder for ledningstraseen.

Erklæring om ansvarsrett i tiltaket:
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK 10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK 10 § 12-3.
Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf
SAK 10 § 12-4.
Ansvar:
Foretak
Dato / Signatur
Prosjektering
Navn
Tlf:
rørarbeider
Org nr
e-post:

Utførelse
rørarbeider

Utførelse
gravearbeider

Søker

Adresse
Sandsvegen 1
2740 ROA

Adresse:

Sentral godkjenning?

Navn

Tlf:

Org nr

e-post:

Adresse:

Sentral godkjenning?

Navn

Tlf:

Org nr

e-post:

Adresse:

Sentral godkjenning?

Navn

Tlf:

Org nr

e-post:

Adresse:

Sentral godkjenning?

Telefon
Telefax
E-post
61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no
Nettadresse: www.lunner.kommune.no

Bankkonto
2030.23.32542

Bankkonto Skatt
6345.06.05338

