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Nesbyen kommune

  3540 Nesbyen

Søknad om utslippstillatelse/ igansettingstillatelse for bygging 

av mindre avløpsanlegg 

Søknadsskjemaet skal brukes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning i eksisterende 
utslipp fra sanitært avløpsvann jfr. Forskrift om begrensing av forurensing av 1.6. 2004, 
kap.12.  
Søknadsskjemaet gjelder for: 

- Utslipp til bolighus, fritidsbolig, turistbedrifter, og lignende virksomheter med utslipp
mindre enn 50 personekvialenter (pe).

- Utslipp fra sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i områder med tett boligbyggelse,
hvor den samlede belastningen er større en 2000 pe.

- Skjemaet gjelder ikke for påkobling til kommunalt nett.

Søknad om utslippstillatelse
I medhold av Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12. april 2000

Søknad om igangsetting for bygging av mindre avløpsanlegg
I medhold av plan – og byggningsloven § 93, jfr. § 95 nr 2 og Forskrift om behandling og kontroll
(SAK) av 24. juni 2003 nr 749, jfr §§ 18 og 19

1. Eiendom/ Byggested

Kommune: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 

Planstatus: Samsvarer med planer etter plan – og byggningsloven:  Ja Nei 

Planid: 

Viss nei, beskriv hva som ikke samsvarer: 

2. Ansvarslig søker og tiltakshaver

Tiltakshaver: ( Navn og adresse) Ansvarlig søker: (Navn og adresse) 

Tlf/ Mob: Tlf/ Mob: 
Epost: Epost: 

Dato: Dato: 

Signatur: Signatur: 
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3. Utslippet

Antall bolig og hytteenheter som omfattes av søknaden:  

Etablering av nytt utslipp Vesentlig økning eller endring av utslipp 

Gråvann Gråvann 

Svartvann Svartvann 

Helårsbolig Oppgi antall:  

Hytte Oppgi antall:  

Annen byggning Spesifiser type bygg: 

Utslippets størrelse i  antall  pe: 

Utslippsstedet: 

Stedegne løsmasser 

Innsjø Navn på lokalitet: 
Bekk/ elv Navn på lokalitet: 

Annet Spesifiser:  

Koordinat på utsslippssted UTM: 

Om utslipp til  vann, anngi utslippsdybde, og utslippsanordning: 

Rensegrad og renseanlegg: 

Beskrivelse av rensegrad i målte verdier, og renseanleggstype: 

Type renseanlegg: 
Infi ltrasjonsanlegg 

Sandfilteranlegg 

Biologisk renseanlegg 

Kjemisk renseanlegg 

Biologisk/ kjemisk renseanlegg 

Våtmarksanlegg 

Tett tank for svartvann, annen løsning for gråvann spesifiser: 

Annen løsning, spesifiser: 

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvialenter: 

Andre opplysninger: 
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4. Søknad

Følgende skal vedlegges søknad om utslippstillatelse: 
- Utfylt søknadsskjema for søknad om utslipp – og igangsettingstillatelse
- Situasjonskart i målestokk 1:200 der anlegget er tegnet inn, samt oversiktskart i målestokk 

1:1000 med skisser/ tegninger av anlegget der avstand til nærmeste  bebyggelse, vei,
vassdrag og drikkevannskilder ( brønn, bekker og ligndende)  samt eiendomsgrenser
kommer frem.

- Dimensjoneringsgrunnlag for hele anlegget, de ulike komponentene samt dimensjonering av
anlegget.

- Beregning som viser at anlegget ikke vil forurense drikkevansskilder.
- Resultat fra minimum to infiltrasjonstester, og to kornfordelingskurver sin er tatt der

anlegget skal anlegges.
- For å vurdere jordprofilet samt avstad til grunnvann og eller fjell, skal det utføres sjakting til

minimum en meters dybde. Ved sjakting skal jordmassenes hydrauliske og rensemessige
egenskaper vurderes. Det skal tas fotografi av den åpne sjakta.

- Gjenpart av nabovarsel
- Søknad om godkjenning av ansvarsrett. (SØK) Kontrollplan og eventuelt «Søknad om lokal

godkjenning av foretak.

Ved søkand om igangsetting for bygging av anlegget må i tillegg til overnevnt dokumentasjon 
følgende inngå: 

- Søknad om igangsettingstillatelse
- Søknad om godkjenning av foretak og  ansvarsrett for ansvarlig utførende (UTF) og

kontrollerende (KUT) for gravearbeider og rørleggerarbeid.
- Kontrollplan for prosjektering og utførelse.
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