MELDING OM TILKOBLING OG LEGGING AV
BUNN- OG STIKKLEDNINGER
Byggeplass/eiendom/adresse

Gnr._______ Bnr._______ Fnr.________

Eier/fester av eiendom

Adresse

Ansvarlig rørlegger/entreprenør

Adresse

Bygningens art
☐Boligbygg
☐Forretnings-/kontorbygg
☐Industribygg
☐Skole/forsamlingshus
bruksareal i m²___

☐Annen bygning
☐ Bygget/tilbyggets areal,

Arbeidets art
☐Nyanlegg
☐Omlegging/reperasjon
☐Vanninstallasjon ☐Kloakkinstallasjon

☐Annet arbeid

Vannforsyning
Stikkledning Dim.: ________ Materiale: ________ Trykklasse: ________
Tilkoblingsmåte (anboring mv.): ______________________________________
Avløp
Fellesledning
Stikkledning

Dim.: ________ Materiale: ________ Trykklasse: ________
Dim.: ________ Materiale: ________ Trykklasse: ________

Tilkoblingsmåte (anboring, grenrør mv.):________________________________
Erklæring om forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser:
• Før installasjonsarbeidene starter forplikter rørlegger/entreprenør seg til å kontrollere at avgift er
betalt og at tillatelse /svar på søknaden foreligger.
• Installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglementer,
eventuelt med de lempninger som måtte bli gitt ved dispensasjon.
• Som eier av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende
sanitær- og avgiftsbestemmelser.
• Alle bygg som koples til vannledning må ha vannmåler. Når vannmåler er montert må
målernummer og dato for montering meldestil Servicekontoret i Lyngdal kommune, jfr. vedlagte
rapport.

Sted, dato: __________________
___________________________
Eiers underskrift

___________________________
Ansvarshavendes underskrift

Sted, dato: _______________________

FOR KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADEN – IKKE SKRIV HER!
☐Søknaden er godkjent på følgende betingelser.
☐Søknaden er ikke godkjent av følgende grunn.
☐Installasjonsarbeidene utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
reglement.
☐Eksisterende ledningsnett kontrolleres/utbedres, jfr. Forurensningsloven § 22.
☐Septiktank utkobles, tømmes og gjenfylles.
☐Graving i offentlig veg skal istandsettes etter graving, i hht. tillatelsen
(egen søknad)
☐ ______________________________________________________________
________________________________________________________________
Lyngdal kommune er ikke ansvarlig for graving over annen manns eiendom eller
skader påført annen manns ledninger/kabler ved gravingen.
Sted, dato:___________________________
Enhet for tekniske tjenester: ___________________________
UTFYLLES ETTER FORETATT TILKOBLING/UTFØRT ANLEGG!
Det bekreftes at omsøkte anlegg – bunnledninger og stikkledning – ble
trykkprøvd og funnet i orden, før tilkobling til kommunalt ledningsnett
ble foretatt.
Tilkoblingspunktet ble satt under trykk før tilkobling ble foretatt.
Sted, dato: _____________________
Ansvarshavendes underskrift:____________________________________
SITUASJONSPLAN (KARTSKISSE I MÅLESTOKK) FOR UTVENDIGE
ARBEIDER

Søknaden sendes:
Lyngdal kommune, Postboks 353, 4576 Lyngdal

VANNMÅLER
Eier : ________________________________________
Adresse: _____________________________________
Gnr: __________ Bnr: ____________
Måler nr.: ______________________
Tellerstand: ____________________
Dato for montering: ______________
Underskrift: __________________________________

