
        

 

Lier VVA KF fra 01. januar 2022 endrer rutinene for levering av søknad om vann og avløpsarbeid fra 

Geomatikk til Powel Privat Anlegg. 

Søknad om vann- og avløpsarbeid er en søknad om å få knyttet seg til kommunalt vann- og avløpsnett 

(tidligere: Søknad om sanitærabonnement), eller melde ifra om endringer som er gjort på utvendig VA-

anlegg (tidligere: melding om endringer). 

Du får da tilgang til fulldigital innsendelse av både søknad om vann- og avløpsarbeid og innlevering av 

ferdigmeldinger. Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes av Lier 

kommune – Kommunalteknikk før gravearbeidet starter opp. 

Når arbeidet er sluttført skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen. 

I den elektroniske tjenesten kan du: 

 Fylle ut søknad 

 Tegne direkte inn i ledningskart 

 Sjekke status for dine saker 

 Sende ferdigmelding 

Tjenesten gir deg også oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om 

ferdigmelding er levert. 

Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord. Til deg som er VA entreprenør – er en 

egen portal, som inneholder ulike dialoger for søknad om og ferdigmelding av VA-relatert arbeid til Lier 

kommune. Du får da tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Kunden vil 

også få en bekreftelse fra kommunen når saksbehandling er utført. 

Registrering 

 Registrering av bedrift for tilgang til løsningen skjer på denne adressen 

 Her finner du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen 

 Se instruksjonsvideo for inntegning av kartskisse i søknad 

 Se instruksjonsvideo for sluttdokumentasjon 

 Hjelp til registrering på ny løsning 

Entreprenørportalen er utviklet i tett samarbeid med brukerne og designet ut fra brukernes behov. Portalen 

tilpasser seg automatisk den enheten du bruker, enten det er PC, nettbrett eller smarttelefon. Dermed kan du 

enkelt dokumentere arbeidet både på kontoret og ute i felt. 

Denne nye løsningen forenkler saksbehandling av søknad pluss at det reduserer tiden det tar før man får svar 

fra kommunen. Privat anlegg har sterkt fokus på å forenkle og automatisere arbeidsprosesser.  

Det er ventet at de fleste kommunene i Oslo- regionen vil ta i bruk denne løsningen i nær framtid. 

 Du kan gjerne sende oss henvendelser angående bruk av Gemini Powel Privat, som vil hjelpe oss 

med forbedringen av løsningen. 

Du kan gjerne avtale tid med oss – så vi prøver å sende søknaden sammen, noe som hjelper oss og deg som 

VA -entreprenør å bli kjent med prosessen og forenkle samarbeidet ytterligere! 

Vi ser frem til et godt samarbeid med deg! 

https://tenantmanager.onpowel.com/Registration
https://www.youtube.com/watch?v=9Lijm0LBqu4
https://www.youtube.com/watch?v=6Mpe0cMztQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eUqGvTE9JRI&feature=youtu.be
https://youtu.be/9Lijm0LBqu4

