Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg, Hol kommune
Alle felt må fylles inn for at søknaden skal bli behandlet
Søknad om tilkobling med tilhørende vedlegg skal sendes som eget dokument i tillegg til en eventuell byggesak

Følgende betingelser gjelder for tilkobling:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidet kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt etter plan og bygningsloven,
dersom tiltaket er søknadspliktig
Klargjøring av kommunal kum for tilkobling skal utføres av Hol kommune
Tilkobling i kommunal kum, der kummen ikke er klargjort av kommunen, ansees som ulovlig tilkobling og
belastes i henhold til § 2.4 i Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Hol kommune.
Tilkoblingen må varsles minst 5 dager før til Hol kommunes driftsavdeling, tlf.: 95986378
Privatrettslige forhold er kommunen uvedkommende.
Tilkobling via privat kum skal også varsles kommunen for eventuell kontroll
All tilkobling skal utføres i henhold til Hol kommunes va norm. Se www.va-norm.no

Gårdsnr.

Bruksnr.

(Festenr.)

(Seksjonsnr.)

Adresse til det sted der tiltaket utføres.

Eier(tiltakshaver) (Den som ønsker tiltaket utført, og som skal faktureres) med fast boligadresse

Ansvarlig utførende (Den som skal utføre arbeidet) med adresse

Ansvarlig søker for tiltaket, med adresse

Tidspunkt for tilkobling til kum(mer) (måned, ukenr, dato etc))

Krysser planlagte stikkledninger offentlig vei? I så fall hvilken?

Sted

Underskrift av tiltakshaver/eier

Dato

Søknaden gjelder:
Abonnement vannforsyning

Nyanlegg

Abonnement avløpsanlegg

Endring av eksisterende anlegg

Type bygg der tilkoblingen og abonnementet skal utføres
Hus/Hytte
Leilighet/Fritidsleilighet
Næring:

BRA: __________________

Annet:

Spesifiser: _______________________________________________________________

Ledninger og utstyr
Vann:
Ledningsdimensjon:

Skal være rør i rør

Materiale:

Rør av PVC eller PE kan benyttes som stikkledning.

Trykklasse:

Alle rør og rørdeler skal være minst i trykklasse NT10

Blir det montert trykkforsterker?

Blir det montert reduksjonsventil?

Ønskes det å montere vannmåler?
Tilbakeslagssikring
Avløp:
Ledningsdimensjon:
Materiale:
Trykklasse:

Vannmåler leies av Hol kommune. Se gebyrregulativ, for årlig leie.
Ved alle nyanlegg skal måler installeres

Minimum dimensjon 110mm på selvfallsledning
Rør av PVC, PE eller PP kan benyttes som stikkledning.
Alle rør og rørdeler skal være minst i trykklasse T eller SN

Pumpes avløpet til kommunal ledning?
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Situasjonsplan / kart:
Det skal legges ved kart som viser bygget/tilbygget og ledningstrasê fram til tilkoblingspunktet. Ev. stoppekraner eller andre inst. skal angis.

Utfyllende opplysninger / liste over vedlegg/beskrivelse av ev. rensetiltak for avløp/epost adresser til parter i saken:

Side 2 av 2

