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ERKLÆRING 
 

 

Undertegnede eier av eiendommen gnr.____ bnr.____ i Vestre Toten kommune, gir herved eier av 

gnr.____ bnr.____ rett til å legge, ha liggende og vedlikeholde spillvanns-/overvanns-/vannledning og 

slamavskiller, minirenseanlegg med etterpoleringsanlegg, biofilter, våtmarksfilter, infiltrasjonsgrøfter, 

sandfiltergrøfter eller annet renseanlegg, heretter kalt installasjonen, på min eiendom i 

overensstemmelse med det som er angitt på vedlagt kart i målestokk 1:1000 datert 

____/____/________. 

 

 

Jeg erklærer meg i denne sammenheng innforstått med at det ikke kan bygges eller graves nærmere 

enn 2 meter fra denne installasjonen uten avtale med eieren av installasjonen. 

 

 

Jeg erklærer videre at eieren av gnr.____ bnr.____ gis rett til adkomst i forbindelse med alle 

installasjonsarbeider som service, vedlikehold, anleggsarbeider osv. Adkomst skal fortrinnsvis foregå i 

ledningstrase. Med vedlikehold menes også tømming av tanker. 

 

 

Overnevnte rettigheter er gitt av eieren av gnr.____ bnr.____ under følgende forutsetninger: 

1. Der installasjonen befinner seg på dyrket mark skal anleggsarbeidene så vidt som mulig 

foretas utenom vekstsesongen. 

2. Der installasjonen går gjennom skog/skogbunn, beholdes eventuelt virke som blir nødvendig å 

felle. 

3. Der installasjonen går over dyrket mark, skal eventuelle drensgrøfter og andre 

ledninger/grøfter bli omlagt/reparert. 

4. Etter at arbeidene er avsluttet, skal det foregå rydding senest innen 2 måneder så sant 

værforbeholdene gjør det mulig. 

5. I forbindelse med ryddearbeidene skal det tas opp forhandlinger om eventuelle erstatninger 

som en følge av installasjonsarbeidet. 

6. Oreigningsloven og skjønnsprosessloven skal følges ved tvist. 

7. Eier skal ikke tjene på erstatning, men være skadeløs. 

8. Skulle det oppstå skader og ulemper i forbindelse med ettersyn/vedlikehold av installasjonen 

skal samme prosedyre som nevnt over for erstatning gjelde. 

 

 

Jeg sier meg innforstått med at erklæringen kan tinglyses på min eiendom. 

 

 

Dato: ____/____/________    Sted: _________________________ 

 

 

Underskrift eier av gnr.____ bnr.____   Underskrift eier av gnr.____ bnr.____ 
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