Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus
og hytter
1. Tiltakshaver (byggherre/hjemmelshaver):
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr, poststed:

2. Ansvarlig søker:
Navn:

Telefon (dagtid):

E-post:

Postnr, poststed:

Adresse:

Enkeltperson
Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr:

…………………………………………………
…..
3. Søknaden gjelder:
Nytt utslipp
Vesentlig økning av utslipp
Rehabilitering
Mindre endring

Helårsbolig, antall: ……..
Fritidsbolig, antall: ……..
Annen bygning, antall:…….spesifiser:

Installeres /er
det vannklosett?
ja
nei

4. Eiendom /byggested:
Gnr:

Bnr:

Adresse:

Planstatus: Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven:
ja
Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet:

5. Utslippssted:
Type:
Innsjø
Bekk /Elv
Annet:…………………

Elvemunning

5. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

Sjø

Stedegne løsmasser

nei
ja, dato:……….

6. Rensing:

Det søkes unntak fra kravene i Lokal forskrift (dispensasjon), spesifiser i vedlegg nr: 7b).

Type renseanlegg:

Tillegg for minirenseanlegg:

Svart og gråvann:
Infiltrasjonsanlegg
Kjemisk/biologisk minirenseanlegg
Konstruert våtmark
Tett tank for svartvann, gråvannsløsning (spesifiser)
Biologisk toalett, gråvannsløsning (spesifiser)
Annen løsning, spesifiser:……………………………
Vakumtoalett til
tett tank
biotank, infiltrasjon
av overskuddsveske

CE-merke (EN12566-3):

ja

nei

Kun gråvann:
Gråvannsløsning:
Infiltrasjon Biofilter Annet
spesifiser:……………………………

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:…………………………………………pe
Ligger i regulert område

ja

nei.

Evt. Navn: …………………………………………………

7. Vedlegg til søknaden:
a) Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av
ja
rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad
b) Begrunnelse for ønske om unntak fra kravene i Lokal forskrift og relevant
ja
ikke relevant
dokumentasjon
c) Prosjektering og beskrivelse av anlegg (gjelder ved infiltrasjonsanlegg)
ja
ikke relevant
d) Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på
ja Koordinater:
kart i målestokk 1:5000 eller større. Huks min 15 m til kjørbar vei fra
X:
Y:
slamavskilleren. Oppgi koordinater, UTM32 euref 89
e) Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse
ja
ikke relevant
f) Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon,
næringsvirksomhet etc).
ja
ikke relevant
g) Oversikt over hvem som er varslet (nabovarsel)
ja
ikke relevant
h) Eventuelle mottatte klager/protester
ja
ikke relevant
i) Søknad om ansvarsrett og kontrollerklæring
ja
j) Dersom eiendommen ligger i regulert felt/område hvor hyttene ligger tett;
1) ja
ikke
husk !) skriftlig begrunnelse og2) underskrift fra naboer om de ønsker/ikke regulert/tett
ønsker være med på felles avløpsløsning/avløpsplan
2) ja
ikke reg/tett

8. Underskrift og erklæring
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til
forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.
Dato:

Underskrift ansvarlig eier:

Gjentas med blokkbokstaver:

