Nullstill
Kommune

Skriv ut...

Søknad om utslippstillatelse
i medhold av forurensingsloven av
13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter

Forskrift om begrensning av forurensning, kap. 12 krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.
Vennligst kryss av i avkryssingsboksene og gi nødvendige tilleggsopplysninger.

Byggested
Byggeplass, adresse

Postnr.

Arealdel av kommuneplan

Planstatus

Poststed

Kommunedelplan

Gnr.

Reguleringsplan

Bnr.

Fnr.

Hyttenr.

Godkjent rammeplan

Navn på plan

Søknaden gjelder
Type arbeid

Nytt utslipp

Vesentlig økning av utslipp

Helårsbolig

Fritidsbolig/hytte

Annen bygning

Borebrønn

Løsmassebrønn

Gravd/steinsatt brønn

Innvendig sisterne

Utvendig sisterne

Offentlig vannforsyning

Antall

Type
bygning

Vannkilde

Hvis "Annen bygning", hva slags bygning

Vannklosett
Fellesanlegg?
Fellesanlegg

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis fellesanlegg, hvilke eiendommer skal anlegget deles med

Rensegrad
Rensekrav fastsatt i medhold av forurensingsforskriften § 12-8:
Sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser: 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av organisk stoff (BOF5)
Sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling: 90% reduksjon av forsfor og 70% reduksjon
av organisk stoff (BOF 5)
Sanitært avløpsvann, utslippsted uten fare for eutrifiering/overgjødsling: 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av
organisk stoff (BOF5)
Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: Stedegne løsmasser eller tilsvarende
Ev. spesifikasjon

Unntak

Det søkes om unntak fra § 12-8 (jf. vedlegg)
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Anleggstype
Valg av type renseanlegg skal baseres på vurdering og anbefaling av kompetent fagkyndig person/foretak, eller som beskrevet i gjeldende
rammeplan for området.
Resorpsjonsanlegg (tillatt bruk i sommerhalvåret (1/4 – 1/10)
Infiltrasjonsanlegg
Minirenseanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk)
Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk)
Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk)
Konstruert våtmark
Oppsamlingstank for svartvann
Oppsamlingstank for alt avløpsvann (Tillates unntaksvis etter nærmere begrunnelse)
Oppsamlingstank for gråvann (Tillates unntaksvis etter nærmere begrunnelse)
Oppsamlingstank for svartvann, gråvannsfilter
Avløpsfritt toalett, gråvannsfilter
Avløpsfritt toalett
Annen løsning

Anleggets størrelse

pe

Uslippets størrelse

pe

Utslippssted
Innsjø

Bekk/elv

Elvemunning

Sjø

Stedegne løsmasser

Annet

Hvis Annet, spesifisér

Navn på lokalitet

Utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand
Utslippsdyp

Utslippsanordning (jf. vedlegg)

Vedlegg
Dokumentasjon av type renseanlegg (inkl. ledningsanlegg)
Dokumentasjon av renseanlegg
Situasjonskart 1:1000
Oversikt over interesser som antas å bli berørt av etableringen
Oversikt over hvem som er varslet, samt kvittering på at varsel er sendt
Uttalelser mottatt i varslingsperioden
Andre vedlegg
Søknad om unntak, jf. § 12-8
Utslippsdyp og anordning
Kopi av drifts- og serviceavtale i undertegnet stand
Bekreftelse fra slamtømmefirma
Oversiktskart

Nr. 705403e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-2002/1-2008 PDF

Side 2 av 3

Erklæring fra eier
Denne søknad om utslipp er hjemlet i Forurensingslovens bestemmelser. Avløps-anlegget er søknadspliktig, og for prosjektering og
utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 93 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av
foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en skriftlig igangsettingstillatelse fra kommunen.

Tiltakshaver forplikter seg til å følge bestemmelsene i forurensingsloven, ”Forurensningsforskriften” kap 12 Krav til utslippe av
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende samt ev kommunale retningslinjer.
Eiers navn

Evt. org.nr.

Adresse

Tlf. dagtid

Postnr.

Mobil

Poststed

E-post

Faglige medhjelpere
Org.nr.

Faglig medhjelper/firma 1

Type bistand

Valg av renseanlegg

Utforming og plassering av renseanlegg

Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.

Dokumentasjon av rensegrad

Installasjon av renseanlegg

Faglig medhjelper/firma 2

Type bistand

Org.nr.

Valg av renseanlegg

Utforming og plassering av renseanlegg

Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.

Dokumentasjon av rensegrad

Installasjon av renseanlegg
Org.nr.

Faglig medhjelper/firma 3

Type bistand

Valg av renseanlegg

Utforming og plassering av renseanlegg

Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.

Dokumentasjon av rensegrad

Installasjon av renseanlegg

Faglig medhjelper/firma 4

Type bistand

Org.nr.

Valg av renseanlegg

Utforming og plassering av renseanlegg

Vurdering av brukerinteresser, berørte parter etc.
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