Blankett nr. 104.3
Retur Ski kommune org.nr. 960507878 (Tiltaket må beskrives med ord…..eks. veranda)

ERKLÆRING
Undertegnede …………………………… , fødselsnr. (11 sifre) ..………...…. (heretter
Grunneier)
eier av eiendommen gnr. …….., bnr. ……… i Ski kommune, ønsker å bygge/gi samtykke til
bygging av innretninger/anlegg av tiltak på eiendommen slik dette går frem av
byggemelding datert …………….. og med slik plassering på eiendommen som kart vedlagt
byggemeldingen viser.
1.
I den grad innretningen/ tiltaket vil bli liggende over eller vil få en nærføring på mindre enn 4
meter fra Ski kommune (heretter Kommunen) sine ledninger for vann og/eller avløp - med
tilhørende kummer/andre installasjoner -, kan Kommunen uten krav om erstatning for skader
på disse innretningene/ tiltakene, foreta reparasjoner, bygge om, fornye og/eller foreta andre
nødvendige eller ønskede tiltak på sine vann- og/eller avløpsledninger med tilhørende
installasjoner.
2.
Kommunen forplikter seg til å tilbakeføre til opprinnelig stand den delen av eiendommen som
blir berørt av Kommunen sine arbeider, men med unntak av oppretting av/erstatning for
skader på innretninger/tiltakene som denne erklæringen omfatter.
3.
Medfører en opprettholdelse av innretningene/tiltakene at Kommunen får merkostnader ved
sine arbeider, for eksempel ved spunting, skal slike dekkes inn av Grunneier. Grunneier kan
alternativt velge å akseptere fjerning av innretningene /tiltakene uten erstatning for dette fra
Kommunen.
4.
Skader som Kommunen sine ledningsanlegg måtte påføre de innretninger/tiltak denne
erklæringen omfatter, og dette skyldes ledningsbrudd, utrasing eller lignende, erstattes ikke
av Kommunen.
5.
Forpliktelser etter denne erklæringen gjelder ovenfor til den til enhver til sittende eier/bruker/
rettighetshaver til eiendommen eller de nevnte innretningene/tiltakene.
6.
Denne erklæringen skal tinglyses som heftelse på eiendommen. Grunneier bærer tinglysingsomkostningene. Erklæringen skal signeres av Virksomhet kommunalteknikk før
tinglysing.
Kopi av tinglyst avtale returneres til Ski kommune, Virksomhet kommunalteknikk.
……………………….., den …………………………….
…………………………………………………
Grunneier
Vitne 1: Det bekreftes av …………………………med fødselsnr. (11 sifre) ……………………...
på ovennevnte dato har underskrevet denne erklæringen i mitt/vårt nærvær.

……………………………………………….
For Ski kommune
org. nummer.: 960507878

(husk signatur, dato, og stempel)

