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Umsóknareyðublað 

Hitaveita – Vatnsveita - Fráveita 

Upplýsingar um veitustað  Upplýsingar um pípulagningarmeistara 

Staðheiti:   Nafn:  
Landnúmer:   Kennitala:  
Sveitarfélag:   Símanúmer:  

 

 Netfang:  
  

Upplýsingar um eiganda  Upplýsingar um byggingarstjóra 

Nafn   Nafn:  

Heimilisfang:   Kennitala:  

Póstnúmer:   Sími:  

Sveitarfélag:   Netfang:  

Kennitala:     

Símanúmer:     
Netfang:     

 

Sótt er um eftirfarandi tengingar:   

   Hitaveita  
 

   Vatnsveita 

 

   Fráveita 

 
   Ný heimæð    Ný heimæð    Tenging 
   Stækkun    Stækkun    Breyting 

   
 Hefur umsækjandi hefur kynnt sér viðeigandi gjaldskrár, samþykktir, reglugerðir og tæknilega tengiskilmála? 

   Já     Nei 

Athugasemdir umsækjanda: 

 

 

 

 
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 til að 
kaupa vatn/varmaorku 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, strengi, dreifispenna, tengiskápa og annan búnað fyrir lagnir veitunnar 
og verða engar bætur kræfar vegna þessara 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. 

 

 

Staður og dagsetning 

 

Undirskrift umsækjanda 
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