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Søknad om utslipp av avløpsvann fra hus og hytter 
 
Søknaden 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 (forurens-
ningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turist-
bedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe.  
 
Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett. 
 

Informasjon: 

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad 
med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen.  

 
For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens  
§ 93 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av 
anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.  

 

1. Ansvarlig (søker): 

Navn: 

 

Telefon (dagtid): 

 

Adresse: 

 

Postnr, poststed: 

 
E-post: 

 

 
 

  Enkeltperson   
  Selskap/lag /sameie.  

Oppgi organisasjonsnr: 

 

2. Søknaden gjelder: 

  Nytt utslipp 
  Vesentlig økning av utslipp 
  Rehabilitering av     

     eksisterende utslipp 

  Helårsbolig, antall:       
  Fritidsbolig, antall:   
  Annen bygning, antall:  

Spesifiser: 

Installeres /er 
det vannklosett? 

  ja    nei 

3. Eiendom /byggested: 

Gnr: Bnr: Adresse: 

   

 
4. Utslippssted: 

Type:   

 Innsjø     Bekk/Elv     Elvemunning     Sjø     Stedegne løsmasser  

 Annet:  

Navn på lokalitet:                                                                 
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5. Type renseanlegg: 

Type renseanlegg: 

 Urenset, direkte utslipp 

 Slamavskiller  

 Infiltrasjonsanlegg  

 Filterbed/Konstruert våtmark 

 Biologisk minirenseanlegg  

 Kjemisk minirenseanlegg 

 Kjemisk/biologisk minirenseanlegg 

 Sandfilteranlegg  

 Tett tank for svartvann og gråvannsfilter 

 Biologisk toalett og gråvannsfilter 

 Tett tank (for alt avløpsvann) 

 Tett tank for svartvann 

 Biologisk toalett 

 Annen løsning, spesifiser: 

 

Tillegg for minirenseanlegg: 

CE-merke (EN12566-3):   ja     nei 

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:          pe 

6. Vedlegg til søknaden:                  

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har dimensjonert anlegget 
og foretatt grunnundersøkelsen. 

 ja  

B. Situasjonsplan.  Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser 
og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større 

 ja  

 

C. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og 
adresse 

 ja  

 ikke relevant 

D. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, nærings-
virksomhet, rekreasjon etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke 
interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø 

 ja  

 ikke relevant 

E. Nabovarsel,  gjenpart av nabovarsel. 
 ja  

 

F. Eventuelle mottatte klager/protester 
 ja  

 ikke relevant 

G. Korngraderingskurve, infiltrasjonsdiagram og dimensjoneringsgrunnlag, 
beskrivelse av uttatt jordprøve; lokalisering, prøvedyp og avstand til 
grunnvann/fjell. 

 ja  

 ikke relevant 

7. Eventuelle merknader: 

 

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: 

   

 


