
 
 

Lier vei, vann og avløp KF: 
Besøksadresse: Vestsideveien 22, 3405 Lier. Hjemmeside: lvva.no 

E-post: postmottak@lier.kommune.no 

Tlf.: 32 22 55 50 

Bestilling av vannavslag 
 

 

TILTAKSHAVER 
 

 
ANSVARLIG UTFØRENDE 

 
Navn:  Navn:  

Adresse:  Adresse:  

Kontaktperson:  Kontaktperson:  

E-post:  E-post:  

Tlf.:  Tlf.:  

  

Tiltakets art. Tilknytning, reparasjon etc.  

 

Tiltakets adresse: Kommune nr.:  Gnr: Bnr: 

    

Kartvedlegg:    

Ledning SID nr: Fra kum nr.: Til kum nr.: Lengde: Lednings dim: Ledningstype: 

      
 

Godkjente Søknader 

Sanitærabonnement? Søknad om tillatelse til tiltak, eller IG? Gravetillatelse? 

Ref.nr: Ref.nr. Ref.nr.  

 

Tidspunkt for vannavslaget. Søknad skal være Lier VVA KF i hende 7 dager før utførelse. 

Fra: dd/mm/20.., kl. …:… Til: dd/mm/20.., kl. …:… Antall timer:  

     
 
Varsling av berørte abonnenter 

Hvor mange:  

Sårbare?  

Politi, 

operasjonssentral 
Tlf.: 02800  

Kommentar:  

 
  
Tiltakshavers underskrift                                    Dato:                                                            

 
Ansvarlig utførendes underskrift       Dato: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Saks nr. 
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Lier vei, vann og avløp KF: 
Besøksadresse: Vestsideveien 22, 3405 Lier. Hjemmeside: lvva.no 

E-post: postmottak@lier.kommune.no 

Tlf.: 32 22 55 50 

 

Behandling av bestilling. 
 

Vannavslag kan utføres som omsøkt på følgende vilkår: 
1. Lier VVA KF driftspersonell skal foreta avstengingen. 

2. Alle berørte beboere og virksomheter skal være varslet. 

3. Entreprenør bekrefter at alt nødvendig utstyr og materiell for å kunne utføre arbeidet, er på plass.  

4. Lier VVA KF sin representant kan avlyse vannavslaget dersom arbeidet er vesentlig forsinket, 

eller åpenbart ikke kan utføres innenfor varslet tidsrom, eller av faglige og sikkerhetsmessige 

årsaker.  

5. Minst en i arbeidslaget til entreprenøren må ha ADK kompetanse. Gjelder også igjenfylling av 

gravegrop/grøft. 

6. Vannavslaget, inklusiv varsling, oppfylling, eventuelt etterarbeid og administrative kostnader, 

faktureres bestiller, etter medgått tid. Dette i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

7. Entreprenør som vil utføre arbeid om natten må ha søkt til Lier kommune om dispensasjon 

for å drive planlagt støyarbeid. Søknad sendes til: postmottak@lier.kommune.no med kopi 

til Jan.Terje.Dyve@lier.kommune.no og Per.Ole.Brubak@lier.kommune.no. 

Søknaden må godkjennes 

 

 

 Prosedyre for varsling av berørte abonnenter    Kvitter 

1 Sjekk hvor stort område som blir berørt av avstengingen  

2 Sjekk liste for sårbare abonnenter   

3 Kontakt sårbare abonnenter via telefon/e-post  

4 SMS varsle de som ikke er sårbare abonnenter  

5 Gi beskjed om planen endres  

Fare for innsug 

1 Sjekk liste for kritiske abonnenter.   

2 Fare for innsug fra forurenset grunnvann?   

3  Vurder behov for desinfeksjon/spyling og vannprøve  

 

Kontaktperson i LVVA:   

Telefon:  

E-post:  

 

Dato: 

 

Sign: ……………………………………. 

Kommentar/andre vilkår:  
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