
Veitustaður, gata, nr. Póstnr. Sveitarfélag Landsnr. - matshluti

Eigandi/umsækjandi Löggiltur pípulagningameistari

Kennitala Simanr. Kennitala pípulagningameistara Símanr.

Póstritun eiganda/umsækjanda Póstnr. Sveitarfélag Byggingastjóri/Tengiliður Símanr.

Notkunarflokkur: □   Þéttbýli □   Dreifbýli

Byggingarstaða mannvirkis

 □ Hitaveitutengingu   □ Vatnsveitutenginu  □ Frostálag
  □  Nýja heimæð □  Bráðab. heimæð   □  Nýja heimæð □  Bráðab. heimæð   □  Umsækjandi er tilbúinn að greiða frostálag

  □  Snjóbræðsla □  Í vinnuskúr   □  Snjóbræðsla □  Í vinnuskúr

  □  Stækkun □  Aftengingu   □  Stækkun □  Aftengingu

  □  Breytingu □  Annað   □  Breytingu □  Annað

    Stærð heimæðar samkvæmt fyrirliggjandi     Stærð heimtaugar samkvæmt samþykktri 

    gjaldskrá:              mm eða               m3     teikningu:              mm

    Fjöldi fyrirhugaðra mæla/hemla                 Fjöldi fyrirhugaðra mæla             

    Áætluð vatnsþörf (vatnsfrek starfsemi             l/m   □  Ídráttarpípa hefur verið lögð

  □  Óska eftir lögn ídráttarpípu

    Ef hitakerfi eru fleiri en eitt fylgi listi sem tilgreini   □  Grafa þarf niður á heimæð við lóðarmörk

    nafn, kennitölu og húshluta sem hitakerfi   □  Inntaksrýmið er upphitað

    er fyrir ásamt skráningartöflu

    Áætluð vatnsþörf (vatnsfrek starfsemi eða 

    slökkvikerfi)              l/m

Athugasemdir umsækjanda

  □  Byggingarleyfi (sumarhús o.fl)

  □  Afstöðumynd, grunnmynd og snið, samþykkt af byggingarfulltrúa

  □  Leyfi landeiganda (ef mannvirki eða heimlögn verður að hluta á landareign annars aðila

    Yfirlýsing umsækjanda:

    Ég undirritaður skuldbind mig til að greiða tengigjöld þau, sem ákveðin eru í gjaldskrá veitu, áður en vinna við tengingu hefst. Ennfremur skuldbind ég mig til

    að greiða þann kostnað, sem veitan hefur stofnað til, verði umsókn breytt eða hún dregin til baka. Ég skuldbind mig einnig til að kaupa vatn um heimlögn 

    samkvæmt gildandi gjaldskrá og skilmálum, sem í gildi eru á hverjum tíma og ég hef kynnt mér. Undirritaður lýsir því yfir að ákvæði skilmála 

    veitunnar eru uppfyllt svo og ákvæði tæknilegra tengiskilmála veitna. Heimilt er að grafa fyrir og leggja heimlögn og láta standa á lóð húss/í landi jarðarinnar,

     staura, tengiskápa og annan búnað fyrir lagnir veitunnar og verða engar bæðtur kræfar vegna þassara framkvæmda. Verði spjöll á girðingum, ræktuðu landi, 

     húsum eða öðrum mannvirkjum, skulu mannvirkin færð í samt lag. Að öðrum kosti áskil ég mér rétt til sanngjarnra bóta, enda ber mér þá að tilkynna 

     veitunni skriflega innan sex mánaða frá því spjöllin urðu.

    Starfsmönnum veitunnar er heimill aðgangur án endurgjalds að þessum mannvirkjum ásamt tilheyrandi búnaði og mælitækjum vegna reksturs og eftirlits.

   Dags. Undirskrift umsækjanda

Athugasemdir

Umsókn um heimlögn

Ekki er hægt að afgreiða umsóknir fyrr en tilskilin fylgigögn hafa verið lögð fram

Umsókn móttekin         I         Skjalanúmer         I         Umsókn samþykkt         I         Umsókn innfærð         I         Númer heitavatnsheimæða         I         Númer kaldavatnsheimæðar  

□ Íbúðarhúsnæði   □ Sumarhús   □ Landb./Garðyrkja   □ Iðnaður   □ Fiskiðnaður   □ Verl/þjónusta   □ Opinb. stofnun    □ Bráðabirgðanotkun

□ Hús fokhelt        □ Lóð grófjöfnuð og í réttri hæð        □ Aðkoma greið til framkvæmda (ekki byggingarefni eða annað fyrir)

 Heildarstærð                    m2 og                    m3       Fjöldi íbúða               Áður komnar heimlagnir  □ Vatn  □ Hiti  □ Verl/þjónusta  □ Rafmagn  □ Frárennsli   □ Sími 


