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Yfirlýsing umsækjanda: 

Ég undirritaður skuldbind mig til að greiða tengigjöld þau, sem ákveðin eru í gjaldskrá hitaveitu Grímsnes- og 

Grafningshrepps samþykkt 28.nóv. 2014. áður en vinna við tengingu hefst. Ennfremur skuldbind ég mig til að greiða þann 

kostnað, sem veitan hefur stofnað til við heimæð að húsi mínu, verði umsókn breytt eða hún dregin til baka. Ég skuldbind 

mig til að greiða fyrir notkun á hitaveitu um heimlögn, samkvæmt gildandi gjaldskrá og skilmálum, sem í gildi eru á hverjum 

tíma og ég hef kynnt mér og þar á meðal hægt að nálgast á heimsíðu www.gogg.is. Heimilt er að grafa fyrir og leggja 

heimlögn og láta standa á lóð húss/í landi jarðarinnar, staura, strengi, dreifispenna, tengiskápa og annan búnað fyrir lagnir 

veitunnar og verða engar bætur kræfar vegna þessara framkvæmda. Verði spjöll á girðingum, ræktuðu landi, húsum eða 

öðrum mannvirkjum, skulu mannvirkin færð í samt lag. Að öðrum kosti áskil ég mér rétt til sanngjarnra bóta, enda ber mér 

þá að tilkynna veitunni skriflega innan sex mánaða frá því spjöllin urðu. Starfsmönnum veitunnar er heimill aðgangur án 

endurgjalds að þessum mannvirkjum ásamt tilheyrandi búnaði og mælitækjum vegna reksturs og eftirlits. 

Vegna sérstakra aðstæðna í þessu verki samþykkir umsækjandi að greiða fyrir þriggja ára 

vatnsnotkun fyrirfram. Gjaldagi fyrir notkun verður 15.mars 2016 samkvæmt gjaldskrá þess árs. 

Náist 140 umsóknir fyrir 15.febrúar mun verkið vinnast 2015 og 2016 og mun gjalddagi stofngjalds 

verða 1.maí 2015. Stofngjaldið er 580.192.- kr.án 11% vsk. og reiknast að lóðamörkum. Greitt er 

sérstaklega fyrir heimæð, frá lóðamörkum og að húsi. Umsækjandi er beðin um að merkja við hér að 

neðan ef hann vill að hitaveitan sjái um að leggja heimæð. Vilji umsækjandi leggja heimæðina sjálfur 

skal hann fá samþykki hitaveitu fyrir heimæðarefni. 

[   ] Ég vil láta leggja heimæð frá lóðamörkum að húsi. 
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