Skriv ut

NITTEDAL KOMMUNE
Kommunalteknisk avdeling

Rørleggermelding

Moveien 1
1482 Nittedal
Telefon: 67 05 93 00
Telefaks: 67 05 91 79

NB! Det må også søkes bygningsmyndigheten om
installasjonstillatelse for angjeldende sanitæranlegg iht
plan- og bygningslovens bestemmelser.

e-post: postmottak@nittedal.kommune.no
internett: www.nittedal.kommune.no

Arkivstempel

SØKNAD om tilkopling og abonnement til
offentlig vann- og/eller avløpsanlegg
MELDING om annet arbeid på sanitæranlegg

Søknaden/meldingen gjelder
Abonnement til offentlig vannforsyning
Abonnement til offentlig avløpsanlegg

Gnr

Eiendom/
byggsted

Bnr

Fnr

Koordinater (fylles ut av kommunen)

Snr

Adresse

Postnr.

Boligbygning
Poststed

Annen bygning

Spesifiser

Vedtak (fylles ut av kommunen)
Tilkobling/abonnement

Tilkobling/abonnement

Melding

Melding

er godkjent på følgende betingelser:

Sted

Stempel og underskrift

er ikke godkjent av følgende grunner:

Dato

Sted

Stempel og underskrift

Dato

Arbeidets art
Nyanlegg

Omlegging/reparasjon

Vanninstallasjoner utvendig

Avløpsinstallasjoner utvendig

Vanninstallasjoner innvendig

Avløpsinstallasjoner innvendig

Andre arbeider
Spesifiser

Vannforsyning
Stikkledning

Dimensjon

mm

Materiale

Trykklasse

Reduksjonsventil

Ja

Nei

Trykkforsterkning

Ja

Nei

Sil/filteranlegg

Ja

Nei

Vannmåler

Ja

Nei

Annet utstyr

Ja

Nei

Spesifiser

Avløp
Spillvannsledning

Dimensjon

mm

Materiale

Trykklasse

Overvannsledning

Dimensjon

mm

Materiale

Trykklasse

Annet rensetiltak/-utstyr

Ja

Nei

Ja

Nei

Spesifiser

Annet
Svømmebasseng

Vannklosett

Ja

Nei

Tinglyste erklæringer
Tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer mv. på andres eiendom
Solidarisk ansvar for eiere av felles ledninger
Utvidet bruk av etablert fellesanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere
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

Spesifiser

Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser

Undertegnede erklærer at arbeidene vil bli utført på en faglig forsvarlig måte i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, autorisasjonsvilkår
og tekniske bestemmelser for rørleggerfaget.

Sted

Dato

Stempel og underskrift

Situasjonsplan for utvendige anleggsdeler
Situasjonsplanen tegnes nedenfor eller vises på kartkopi som pålimes. Utvendig stoppventil, tilkoplingsted, kummer mv. skal vises og
målsettes nøyaktig. Rørdimensjoner skal påføres, også for offentlige ledninger.

Tilleggsopplysninger

