Ansøgning om nyt (sæt x)
Kloakstik

□; Vandstik □; Vandmåler □; Byggevand □

I forbindelse med byggemodning eller andet byggearbejde på nedenstående ejendom ansøges Lyngby -Taarbæk
Forsyning hermed om tilslutning/etablerings mulighed for vand og/eller kloak.
1) Ejendomsoplysninger:
Installationsadresse:

Vej ……………………………………………………… Postnr. …………… By ……………………………..

Matrikel nr. og ejerlav:

Matr. …………………………. Ejerlav ……………………………………..
Ejendommens status nu (sæt X):

□ Bolig □Erhverv □Blandet bolig og Erhverv

Evt. status er ændret fra (sæt X):

□Bolig til erhverv
□Erhverv til bolig
□Bolig til blandet bolig og erhverv □Erhverv til blandet bolig og erhverv
□Blandet bolig og erhverv til bolig □ Blandet bolig og erhverv til erhverv

2) Ejer oplysninger:
Navn:

Efternavn:
Cvr nr.:
…………………………………….
………………………………………….
………………………………….

Bopælsadresse:
Telefon nr. :
E-mail:

Vej ……………………………………………………………… Postnr. …………… By ……………………………..

Hjem ……………………………………. Mobil …………………………………

………………………………………………………

3) Installationsoplysninger:
Kloakstikledninger

Rørdimension: Spildevand Ø ……… mm ; Regnvand Ø……. mm ; Fælles Ø……mm.

Vandstikledning

Materiale (sæt x):
Beton ; PVC;
PEH;
PP; Andet ……………
Rørdimension: Vand Ø …….. mm; Forventet årligt vandforbrug ………….. m3

Vandmåler

Materiale (sæt x):
PE ; Andet ………………
Størrelse Qn ……………m3/h ; Dimensionerende vandstrøm Qd…………m3/h

Byggevand

Størrelse Qn …………….m3/h ; Forventet periode fra d. …………….. til d. …………….

□

□

□

□

□

4) Oplysninger om autoriseret VVS-installatør:
VVS-installatør:
Navn …………………………………………………………………… Cvr. nr. ……………………………………….
Adresse:
Vej ……………………………………………………… Postnr. ……………….. By ……………………………..
Telefon:
E-mail:
……………………………………….
………………………………………………………
Kontaktperson:
Telefon:
……………………………………….
…………………………………………………….
5) Oplysninger om autoriseret kloakmester:
Kloakmester firma:
Navn …………………………………………………………………… Cvr. nr. ……………………………………….
Adresse:
Vej ……………………………………………………… Postnr. ……………….. By ……………………………..
Telefon:
E-mail
……………………………………….
………………………………………………………
Kontaktperson:
Telefon
……………………………………….
…………………………………………………….
Ejeren er indforstået med og accepterer følgende betingelser/vilkår:
-

-

-

At i forbindelse med tilslutning og etablering af kloakstik skal der muligvis betales vand- og
kloaktilslutningsbidrag efter Lyngby-Taarbæk Forsyningens gældende betalingsvedtægt og takstblade, der
fremgår af Forsyningens hjemmeside.
At evt. tilslutningsbidrag skal betales 2-3 uger inden Lyngby-Taarbæk Forsyning etablerer vand- og kloakstik.
At der i god tid (mindst 8 uger for mindre byggeprojekter, og 1-1½ år for større byggeprojekter) skal ansøge
Lyngby-Taarbæk Forsyning om tilslutning til vand og kloak.
At der sammen med ansøgningen skal sendes en vand- og kloakplan udarbejdet af en autoriseret kloakmester
og VVS-installatør eller et rådgivende ingeniør/arkitekt firma, med en tegning over bygninger og placering af
stikledninger, samt x,y,z koter på brønde og ledninger i højdesystemet DVR 90
At der sendes en kopi af byggetilladelsen fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dato:

Underskrift/stempel:
………………….

Ejer: …………………………………….. VVS-installatør…………….…………………..

Autoriseret kloakmester ……………………………………….

Ansøgning med tilhørende bilag sendes til:
Lyngby Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby
Ansøgningen og bilag kan også skannes og sendes til: forsyning@ltf.dk
Husk at skrive i emnefeltet på mailen ” Tilslutning af vand, vandmåler, byggevand og/eller kloakstik”

