
Sør-Odal kommune

Kommunalteknisk enhet SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL
Øgardsvegen 2

Tlf: 62 96 80 00 2100  SKARNES VANN- OG AVLØPSLEDNING

E-post: postmottak@sor-odal.kommune.no

Søknaden gjelder

□ Tilkobling til offentlig vannforsyning □ Tilkobling til offentlig avløpsanlegg

Eiendom/ Adresse Gnr. Bnr. Fnr.

byggested

Postnr Poststed

Tilkoblingen omfatter
Bygningen art

□ Boligbygg □ Fritidsbolig □ Forretnings-/kontorbygg

□ Skole/forsamlingshus □ Industrilokaler □ Annen bygning:

Antall leiligheter:

Tiltakets art

□Nyanlegg □ Vanninstallasjon utvendig □ Andre arbeider

□Omlegging/reparasjon □ Avløpsinstallasjoner utvendig

Vannforsyning

Dim. i mm Materiale Trykklasse

Stikkledning

Reduksjonsventil □ Ja □Nei

Trykkforsterkning □ Ja □Nei

Vannmåler □ Ja □Nei

Tilbakestrømningssikring □ Ja □Nei Kategori nr.

Avløp

Dim. i mm Materiale Trykklasse

Spillvannsledning

Dim. i mm Materiale Trykklasse

Overvannsledning

Eksisterende anlegg

Slamavskiller □ Ja □Nei

Tett tank □ Ja □Nei

Infiltrasjonsanlegg □ Ja □Nei

Sandfilteranlegg □ Ja □Nei

Minirenseanlegg □ Ja □Nei

Annet rensetiltak/-utstyr □ Ja □Nei

Arealer m. m

Brutto gulvflate i m² Leieareal i m² Avgiftspliktig tilleggsareal i m²

Byggets/tilbyggets areal

Antall etasjer: Svømmebasseng (volum i m³):

Vannklosett □ Ja □Nei Grunnforhold:

Antatt lengde til kommunale ledninger (i m): Fellesgrøft for vann og avløp (i m):

Våtvolum i m³: Antall kummer:

Antall kummer:

Angi hvilket:

Våtvolum i m³:
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Tegningsbilag:

Vedlagt søknaden:

□ Situasjonsplan □ Andre tegninger:

Tinglyste erklæringer - avtaler

Vedlagt søknaden

□ Tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på andres eiendom

□ Solidarisk ansvar for eiere av felles ledning

□ Rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr m.m.

□ Kommunens rett til å kreve provisorisk anlegg satt ut av funksjon ved tilknytning til kommunens ledningsnett

□ Andre forhold: 

Erklæringer og underskrift:

Erklæringer om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser

□ Arbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer.

Jeg er kjent med at gjeldende tilkoblingsavgifter må være innbetalt før gravearbeidene 

kan påbegynnes.

Som eier av eiendommen forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende

forskrifts- og avgiftsbestemmelser.

Tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på egen og andres eiendom 

ordnes av tiltakshaver.

Kartutsnitt vedlegges av tiltakshaver.

Tiltakshaver

Tiltakshaver - navn Fødselsnummer Org.nr.

Adresse Postnr. Poststed

E-postadresse Telefon privat Mobil

Tiltakshaver - underskrift

Sted Dato Signatur

Ansvarlig foretak

Ansvarlig foretak - navn Org.nr.

Adresse Postnr. Poststed

Kontaktperson

E-postadresse Telefon Mobil

Ansvarshavendes underskrift

Sted Dato Signatur
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Situasjonsplan (kartskisse i målestokk) for utvendige ledningsarbeider

Utvendig stoppventil, kum m.v. skal vises og målsettes nøyaktig. 

Rørdimensjoner skal påføres, også for offentlige ledninger.

Situasjonsplan tegnes nedenfor eller vises på vedlagt kart
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Tilleggsopplysninger
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