HAKEMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ KOUVOLAN VESI OY:N VERKOSTOON
Hakemuksen jättöpäivämäärä
Hakemuksen toimitus
Sähköpostitse:
suunnittelu@kouvolanvesi.fi
Paperisena:
Kauppalankatu 37, 45100 KOUVOLA
Lisätietoja:
www.kouvolanvesi.fi/rakentajalle/
1.1
Kiinteistön
omistaja (merkitse kaikki omistajat)
1. Liittyvä
kiinteistö
1.2 Kiinteistön lähiosoite

1.3 Postinumero ja postitoimipaikka

1.4 Kiinteistötunnus

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella
Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella
2. Liittyjä

2.1 Liittyjän nimi (merkitse kaikkien liittyjien nimet, jos liittymä tulee useamman kuin yhden henkilön nimiin)
2.2 Liittyjän lähiosoite

2.3 Postinumero ja postitoimipaikka

2.4 Liittyjän laskutusosoite, jos eri kuin lähiosoite
2.5 Puhelinnumero

3. Hakemus
koskee

2.6 Sähköpostiosoite

3.1 Liittymistä

3.3 Rakennuksen kerrosala (k-m2)

3.2 Kyseessä on

Vesijohtoverkostoon
Jätevesiviemäriin
Hulevesiviemäriin
Huom! Sprinkleriliittymää haetaan
erillisellä hakemuksella!

Uudisrakennus
Olemassa oleva rakennus
Rakennuksen laajennus
Muu, mikä?

3.4 Rakennuksen kerrosluku

3.5 Rakennuksen tyyppi

Omakotitalo
Paritalo
Rivitalo
Kerrostalo
Vapaa-ajan rakennus
4. Liittymän
lisätiedot

Liikerakennus
Toimistorakennus
Hoitoalan rakennus
Kokoontumisrakennus
Opetusrakennus

4.1 Käyttöveden mitoitusvirtaama (l/s)
(muut kuin omakoti- ja paritalot)

Teollisuusrakennus
Varastorakennus
Maatalousrakennus
Yhdyskuntatekniikan
rakennus

4.2 Jäteveden mitoitusvirtaama (l/s)
(muut kuin omakoti- ja paritalot)

Muu rakennus, mikä?

4.3 Huleveden mitoitusvirtaama (l/s)
(muut kuin omakoti- ja paritalot)

4.4 Kiinteistön jäteveden laatu poikkeaa normaalista asumisjätevedestä

Ei
Kyllä, selvitys jäteveden laadusta:
5. Lausunnon
toimitus

5.1 Lausunnon toimitustapa

6. Lisätietoja

6.1 Lisätiedot hakemukseen liittyen

7. Liittymisehdot

7.1 Hakemuksen jättäneen liittyjän tulee olla kiinteistön omistaja tai omistajaan rinnastettava haltija. Liittyjän tulee pyydettäessä
toimittaa Kouvolan Vedelle kopio kiinteistön kauppakirjasta tai maavuokrasopimuksesta.
7.2 Liittyjä hyväksyy Kouvolan Veden kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ja vesihuollon yleiset toimitusehdot ja sitoutuu
noudattamaan niitä.
7.3 Kouvolan Vesi laskuttaa liittyjältä verkostoon liittymiseen oikeuttavan liittymismaksun laitoksen kulloinkin voimassa olevan
taksan tai hinnaston mukaisesti tämän hakemuksen perusteella.
7.4 Kiinteistö tulee liittää Kouvolan Veden toiminta-alueella vesijohtoverkostoon ja jätevesiviemäriin. Mikäli liittyjä hakee liittymää
vain toiseen näistä, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa Vesihuoltolain 11 §:n mukainen ympäristöviranomaisen vapautuspäätös
liittämisvelvollisuudesta.
7.5 Kiinteistö tulee liittää Kouvolan Veden hulevesiviemäröinnin alueella hulevesiverkostoon. Mikäli hulevedet käsitellään
kiinteistöllä muulla tavalla, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa Vesihuoltolain 17 c §:n mukainen ympäristöviranomaisen
vapautuspäätös liittämisvelvollisuudesta.

Haluan, että liitoslausunto toimitetaan minulle sähköpostitse
Haluan, että liitoslausunto toimitetaan minulle tulostettuna kirjeitse

hinta 0,00 €
hinta 5,00 € (alv 24 %)

Olen tarkastanut täytettyjen tietojen oikeellisuuden ja hyväksyn tässä kohdassa mainitut liittymisehdot.

