Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet
med utslipp på mindre enn 50 pe. Søknadsskjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.
Søknadsskjemaet skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp
av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004
(forurensingsforskriften) kapittel 12.
Informasjon
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med
alle nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om
utslipp. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen 6 uker. Søknad med
unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen
kan ta mer enn 6 uker.
Ufullstendig søknad behandles ikke og returneres.
For prosjektering og utførelse av anlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 201 til 24-2 om søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Søknadsskjema
finnes på kommunens nettsider eller www.dibk.no.
Les "Veiledning til søker" før du starter utfyllingen.

1. Ansvarlig søker/prosjekterende/utførende
Ansvarlig søker:
Adresse:

Tlf.:

E-postadresse:

Org.nr.:

Ansvarlig prosjekterende:
Adresse:

Tlf.:

E-postadresse:

Org.nr.:

Ansvarlig utførende:
Adresse:

Tlf.:

E-postadresse:

Org.nr.:

2. Tiltakshaver
Navn:
Adresse:

Tlf.:

E-postadresse:

☐

Enkeltperson

☐

Selskap/lag/sameie

Organisasjonsnr.:

3. Søknaden gjelder

☐ Nytt utslipp
☐ Vesentlig økning av utslipp
☐ Rehabilitering av eksisterende utslipp

☐ Helårsbolig, antall: ........ boenheter
☐ Fritidsbolig, antall: ........ boenheter
☐ Annen bygning, antall: ........ boenheter
Spesifiser: _______________________

Type avløpsvann:

☐ Sanitært avløpsvann (WC + utslagsvann)
☐ Svartvann (WC)
☐ Gråvann
☐ Ja

☐ Nei

☐ Offentlig

☐ Privat

Skal det installeres/er det vannklosett:
Eiendommens vannforsyning:

☐ Ikke innlagt vann

4. Eiendom/byggested
Gårdsnummer

Bruksnummer

Adresse

Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven: ☐ Ja ☐ Nei
Planstatus: Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet:

☐Ja, dato: _____________
5. Utslippssted
Type:

☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☐ Elvemunning ☐ Sjø ☐ Stedegne løsmasser
☐ Annet: __________________________________
Navn på lokalitet:
Koordinater på utslippssted:
Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 meter ☐ Ja

☐ Nei,

☐ Ikke relevant

spesifiser: ____ meter

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter (pe): _____________ pe

6. Rensegrad

☐ Utslipp til følsomt/normalt område (rensegrad jf. § 12-8):
Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:
a)

☐ 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling:
b)

☐ 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted uten fare for eutrofiering/overgjødsling:
c) ☐ 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:
d) ☐ Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser_____________________________

☐ Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. § 12-9):
Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:
a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff (ss)
eller
b) ☐ 180 mg suspendert stoff (ss)/liter i restkonsentrasjon
Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:
c) ☐ Urenset

☐ Det søkes unntak fra §§ 12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg nr. 8g (se punkt 8)
7. Renseløsning

☐ Slamavskiller (ved utslipp til vann)
☐ Infiltrasjonsanlegg
☐ Filterbed/konstruert våtmark
☐ Sandfilteranlegg
☐ Minirenseanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk)
☐ Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk)
☐ Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk)
☐ Biologisk toalett
☐ Gråvannsfilter
☐ Tett tank for svartvann, volum: ___ m3
☐ Annet, spesifiser: ________________________

Tillegg for infiltrasjonsanlegg:
Dokumentasjon av
dimensjonering/størrelse, hydraulisk
kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas
egenskaper som rensemedium i eget
vedlegg (vedlegg nr. 8b)

☐ Ja

☐ Nei

Tillegg for minirenseanlegg:
Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht.
NS-EN 12566-3 (vedlegg nr. 8b)

☐ Ja

☐ Nei

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter (pe): __________________ pe

8. Vedlegg til søknaden
Vedlegg som SKAL følge søknaden:
a) Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til
utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller
større.
b) Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, med eventuell
hygienisering/etterpolering.
c) Søknad om tillatelse til tiltak, søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan.
d) Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon,
næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke eventuelle
interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.
e) Oversikt over hvem som er varslet (naboer, interesseorganisasjoner etc.),
gjenpart av nabovarsel.
f) Dokumentasjon av fagkompetanse til prosjekterende/utførende

☐ Vedlagt
☐ Vedlagt
☐ Vedlagt
☐ Vedlagt
☐ Vedlagt
☐ Vedlagt

Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:
g) Begrunnelse fra unntak fra §§ 12-7 til 12-13. Legges ved bare dersom
dette er aktuelt
h) Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med
konfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. Legges ved dersom
omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg.
i)

Serviceavtale. Legges ved for minirenseanlegg eller andre anlegg som
krever service.

j)

Liste over eiendommen tilknyttet avløpsanlegget med gårds- og
bruksnummer og adresse. Legges ved dersom flere skal knyttes til
anlegget

k) Eventuelle merknader som er mottatt
l)

Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med
hjemmelshavere når anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen
eiendom. Erklæring bør tinglyses. Legges ved dersom anlegget ligger på
annen eiendom.

m) Annen relevant informasjon.

☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant
☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant
☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant
☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant
☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant
☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant
☐ Vedlagt
☐ Ikke relevant

9. Underskrift og erklæring
Tiltakshaver
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensingsforskriften og enkeltvedtak i henhold til
forurensingsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.
Dato
Underskrift tiltakshaver
Gjentas med blokkbokstaver

Ansvarlig søker
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til planog bygningsloven. Ansvarlig søker er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. kap. 32 og at
det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Dato
Underskrift ansvarlig søker
Gjentas med blokkbokstaver

