Søknad om tilknytning til kommunalt vann-/avløpsnett, Åsnes kommune
Bolig, fritidsbebyggelse og annen bebyggelse/anlegg
Søknaden sendes til: Åsnes kommune, Plan- og kommunalteknikk, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa
Kryss av i rutene, og gi nødvendige opplysninger. Skriv tydelig.
Kommune:

Fylke:

Åsnes

Hedmark

Byggeplass (adresse):

G.nr.:

Tiltakshaver:

Adresse:

Postnr.:

B.nr.:

F.nr.:

Seksj.nr.:
Telefon arb.:

Poststed:

Telefon priv.:

Søknaden gjelder
Vann

Kloakk
Leilighet/hus. Golvareal ___________________m² (BRA)
Driftsbygning på gårdsbruk.
Hytte/fritidshus (kryss også av under)
Annen bebyggelse (lager, verksted etc.). Golvareal ___________________m² (BRA)

Det må foreligge godkjent utslippsøknad for privat utslipp dersom det ikke er kommunal avløpsledning i nærheten
Ny utvendig vannpost /kran på vegg (Utslippstillatelse ikke nødvendig) Dersom vann legges inn i bygning ved senere anledning skal ny
søknad om tilknytning til kommunalt / privat avløp sendes kommunen.
Bruk av eksisterende vannpost i hyttefelt / båthavn etc.

(Utslippstillatelse ikke nødvendig)

Finnes det eksisterende slamavskiller /septiktank

Skal eventuelt denne frakobles ?

Lednings- dimensjoner og materialer
Dimensjon (mm)
Materiale

Type

ja

nei

Trykklasse

Avløp
Vann
Nødvendige vedlegg (ved arbeid på kommunalt ledningsnett)
1. Vann-/avløpsplan (VA-plan) på kartutsnitt (målsatt og dimensjonert, målestokk 1:500 eller 1:1000)
2. Søknad om ansvarsrett fra godkjent foretak (innehaver av ADK1 kurs)
3. Søknad om lokal godkjenning fra foretak såfremt sentral godkjenning ikke foreligger.
Standard skjemaer fås på Servicetorget, kommunens hjemmeside www.asnes.kommune.no eller www.dibk.no

Underskrift av tiltakshaver/ansvarlig søker
Jeg søker herved om tilknytning på kommunalt vann- og avløpsanlegg. Jeg er kjent med:
• kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr
• standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative- og tekniske bestemmelser
• kommunal forskrift for innsamling av slam

_________________
Dato

______________________________________________
Ansvarlig søkers underskrift

_________________________________________________________
Gjentas med blokkbokstaver

_________________
Dato

______________________________________________
Tiltakshavers underskrift

_________________________________________________________
Gjentas med blokkbokstaver

Tillatelse:
Kommunens behandling av søknaden (skal fylles ut av kommunens saksbehandler)
Det gis melding om at Deres søknad om tilkopling er innvilget på følgende vilkår:
Ordinære vilkår i hht. kommunale forskrifter og standard abonnementsvilkår.

Spesielle vilkår ........

Søknad om ansvarsrett fra ........................................................................................
godkjennes for prosjektering og utførelse av arbeidene.
Tilknytningsavgift er i henhold til vedtatte satser og finnes i kommunens gebyrregulativ for vann- og avløpstjenester.
Tilknytningsavgift eks. mva kr __________________ + mva kr ___________________ = Sum inkl. mva. kr ____________________
Faktura på tilknytningsavgift vil bli sendt Dem fra kommunens regnskapsavdeling.
______________________
sted

__________________
dato

__________________________________________________
saksbehandler avd. drift/anlegg

Det tilkommer et gebyr for behandlingen etter Plan –og bygningsloven samt gps-registrering av tilkoblingspunkt.
Behandlingen etter Plan –og bygningsloven skjer i eget vedtak i hht. Kommunelovens bestemmelser.

