Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus
og hytter
Søknadsskjemaet er utviklet med utgangspunkt i kravene til søknad i forurensningsloven,
forurensningsforskriften, plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift
og drikkevannsforskriften.
Informasjon:
1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel
12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i
samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om
unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men
behandlingen kan ta mer enn seks uker.
2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og
ansvarsrett.
3. Les veiledning ”Utfylling av søknadsskjema" før du starter utfyllingen

1. Tiltakshaver (byggherre/hjemmelshaver):
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr, poststed:

2. Ansvarlig søker:
Firmanavn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr, poststed:

E-post:

Organisasjonsnr.:

3. Søknaden gjelder:
Type tiltak:
Nytt utslipp
Vesentlig økning av utslipp
Rehabilitering av
eksisterende utslipp

Type bygning:
Helårsbolig, antall:
Fritidsbolig, antall:
Annen bygning, antall:
Spesifiser:

Type avløpsvann:
Alt avløpsvann
Bare svartvann
(toalettavløp)
Bare gråvann (ikke
toalettavløp
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4. Eiendom /byggested:
Gnr:

Bnr:

Adresse:

Antall beboere:
Planstatus:
(se veiledning)

Innenfor regulert område:

ja

nei Evt. navn på plan:_______________________

Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven:
Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:
Vannforsyning:
Kommunalt vannverk
Felles privat vannverk (vises på
situasjonsplan og oppgi hvem det deles
med)
Egen borebrønn, dybde:______m (vises
på situasjonsplan)
Egen gravd brønn (vises på
situasjonsplan)
Annet:____________________________

ja

nei
ja, dato:

Toalettløsning:
Spesifisert toalett
(produsent/merke):_____________________________
Toalett med vannspyling
Biologisk toalett
Forbrenningstoalett
Utedo

Om eksisterende avløpsrenseanlegg:
Hva slags anlegg er på eiendommen i dag?_________________________________________________
Hvordan skal det eksisterende anlegget saneres?____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Om utslippet:
Type utslipssted:
Innsjø
Bekk/Elv

Elvemunning

Sjø

Stedegne løsmasser

Annet: ____________________________________________________________________________
Navn på resipient:
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6. Rensing:
Det søkes unntak fra lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B
Type renseanlegg:
Slamavskiller med __ kammer og
tømmevolum ___m3
Lukket infiltrasjonsanlegg
type (dyp/grunn/overflate/jordhaug):__________
Infiltrasjonsareal:____m2
Støtbelastning, type
(pumpe/vippekar/annet):_____________________
Fordelingskum
Kjemisk/biologisk minirenseanlegg
Biologisk toalett og gråvannsfilter (spesifiser)
Biologisk toalett
Annen løsning, spesifiser:

Tillegg for minirenseanlegg:
Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN
12566-3? :
ja
nei
Tillegg for gråvannsfilter:
Slamavskiller med __ kammer og
tømmevolum ___m3
Biologisk filter
Infiltrasjon
Annet:________________________________
Materiale:
Betong
Glassfiber
Stål
PE-plast
Annet, beskriv:______________________

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter (se veiledning): ________pe
Behov for varmetilførsel eller isolasjon (spesifiser i vedlegg C):

ja

nei

Avstand fra kjørbar veg til tømmepunkt:____________m

7. Obligatoriske vedlegg til søknaden:
A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av
rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad

ja

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra lokal forskrift og relevant
dokumentasjon

ja
ikke relevant

C. Prosjektering med grunnundersøkelser, dokumentasjon av rensegrad jf. §
12-10, beskrivelse og dimensjonering av anlegg fra husvegg til
utslippspunkt, inklusive eventuell hygienisering/etterpolering og viktige
punkter for drift og vedlikehold

ja

D. Plassering av avløpsanlegg og utslippssted (alle komponenter), med
plassering og avstand til eiendomsgrenser, brønner, vassdrag og
veiadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større

ja

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og
adresse (hvis det er flere enn én eiendom)

ja
ikke relevant

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner,
jordvanning, næringsvirksomhet, kulturminner, rekreasjon etc.).
Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å
ivareta helse og miljø

ja
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G. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag
og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og
vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet med angitt frist på
minimum 4 uker

ja
ikke relevant

H. Eventuelle mottatte merknader, samt redegjørelse for hvordan disse er
ivaretatt/lukket

ja
ikke relevant

I. Erklæring om ansvarsretter for SØK, PRO og UTF

ja

J. Gjennomføringsplan, blankett 5185 fra DiBK eller tilsvarende

ja

K. Dersom fritidsbolig ligger i regulert felt/område hvor hyttene ligger tett,
husk; 1) skriftlig begrunnelse, og 2) underskrift fra naboer om de
ønsker/ikke ønsker være med på felles avløpsløsning/avløpsplan

1)
ja
ikke
relevant. Hvis ja;
2)

L. Kopi av serviceavtale for minirenseanlegg, biofilter, forbehandlingsanlegg
og våtmarksfilter, jf. lokal forskrift § 14

ja
ja
ikke relevant

8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

9. Underskrift og erklæring (hjemmelshaver/tiltakshaver):
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:
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