Østre Toten Kommune
Vann og avløp

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG BYGGING AV MINDRE AVLØPSANLEGG
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 12. For prosjektering og utførelse av
avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven vedrørende søknad om tillatelse til tiltak i henhold til kapittel 20
og 21, og godkjenning av foretak og ansvarsrett i henhold til kapittel 22-24.
Dette skjemaet samordner søknad i henhold til forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.
Skjemaet skal benyttes ved utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomheter med et utslipp på mindre
enn 50 pe (personekvivalenter), og gjelder ved:


Etablering av nye utslipp



Vesentlig økning av eksisterende utslipp



Rehabilitering av eksisterende utslipp, herunder utslipp i forbindelse med gjenoppbygging etter brann eller rivning.

Skjemaet gjelder ikke ved påkobling til offentlig vann- og avløpsnett.
Fullstendig søknad i samsvar med standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 12 behandles innen seks uker. Ufullstendige
søknader og behandling av søknad om unntak fra forskriftskravene kan gå ut over 6 uker. Forurensningsforskriften krever 4 ukers
høringsfrist til naboer, eller samtykke fra naboer, før søknad kan behandles.

Opplysninger om tiltakshaver (eier av anlegget):
Navn:
Postnummer:

Sted:

Postadresse:
Telefonnummer:

E-post:

Opplysninger om eiendommen/byggested:
Stedsadresse:
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

Festenummer:

Opplysninger om ansvarlig søker for tiltaket:
Foretak/ansvarlig søker (navn, adresse, postnummer, poststed): Foreligger sentral godkjenning?
Ja
Nei
Organisasjonsnummer:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Søknaden gjelder:
Nytt utslipp
Vesentlig økning av eksisterende utslipp
Bolig(er):
antall pe
antall bygninger
Fritidsbolig(er):
antall bruksdøgn/år
antall pe
antall bygninger
Annen bygning:

Type avløpsvann:
Alt avløpsvann
Bare svartvann(toalettavløp)
Bare gråvann (ikke toalettavløp)
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Vannforsyning ved eiendommen:
Tilknyttet felles vannforsyning
Vannverkets navn:
Egen borebrønn, dybde:
m (vises på situasjonsplan)
Egen gravd brønn (vises på situasjonsplan)
Cisterne
Sommervann
Avløpsrenseanlegg/anleggstype: (Alle avløpsanlegg skal tilfredsstille rensekrav for fjerning av 90 % fosfor og 90 % BOF5)
Toalettløsning:
Type:
Vannklosett
Vannbesparende toalett
Urinseparerende toalett
Biologisk toalett
Forbrenningstoalett
Avløpsanlegg:
Svartvann + gråvann
Kun gråvann
2
Infiltrasjonsareal:
m
(kornfordelingskurver skal vedlegges)
Synketest med infiltrometer:
cm/time
Støtbelastning, type (pumpe/vippekar/annet):
Fordelingskum
Slamavskiller med:
kammer og volum
+
+

3

=

m

3

Tett oppsamlingstank for toalettavløp, antall m :
Biologisk filter for gråvann:
Type/fabrikat:
Etterpolering i infiltrasjon:
Annen etterpolering:
Utslipp til bekk/elv/innsjø:
Minirenseanlegg:
Type/fabrikat:
Etterpolering i infiltrasjon:
Annen etterpolering:
Utslipp til bekk/elv/innsjø:

3

Slamavskiller, antall m :
2

m

3

Slamavskiller, antall m :
2

m

Annen anleggstype:
Beskriv:
Utslipp føres til:

Er det kjørbar helårsveg for tømmebil (lastebil) til eiendommen?

Ja

Nei

Er avløpsanlegget plassert innenfor 30 meter fra helårsveg for lastebil?

Ja

Nei

Er maksimalt løftehøyde mellom veg og anlegg innenfor 5 meter?

Ja

Nei

Arealdisponering:
Sett kryss for gjeldene plan
Arealdel av kommuneplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Navn på planen:
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Vedlegg til søknad:
For at vi skal kunne behandle søknaden din,
må en skriftlig fullstendig søknad om utslipp inneholde følgende opplysninger:

Vedlegg
nummer

Beskrivelse av anlegget og prosjekteringsgrunnlag
Kornfordelingsanalyser og begrunnelse for valg av avløpsløsning
Dokumentasjon der infiltrasjon er aktuelt;
jordprofil, lagringsfasthet, hydraulisk kapasitet og infiltrasjonskapasitet
Beskrivelse av avstand til grunnvann/fjell og andre vannforekomster, drikkevannskilder, veg,
nabo og andre berørte interesser
Vurdering av resipientens tålegrense ved utslipp til helårsvannførende bekk/elv
Situasjonsplan i målestokk 1:500. Kartgrunnlag (kan hentes ut på kommunens hjemmeside)
Tegning av snitt i målestokk, 1:50 eller 1:100
Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende og utførende foretak
(byggeblankett 5181)
Gjennomføringsplan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter
tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene
(byggeblankett 5185)
Nabovarsel eller gjenpart av nabovarsel (byggeblankett 5154/5155)
Merknader fra naboer, med redegjørelse for hvordan disse er innarbeidet i prosjektet
Dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse for erklærte ansvarsområder
Kopi av tinglyst erklæring fra grunneier, når det er aktuelt med slik erklæring
Dispensasjon – begrunnelse for ønske om fravik av rensekrav
Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig
Dokumentasjon som viser at tiltaket er gravemeldt (www.gravemeldingen.no)

Annet:
Er arbeidene ikke igangsatt senest 3 år etter at utslippstillatelse er gitt, eller hvis arbeidet innstilles i lengre tid
enn 2 år, faller utslippstillatelsen bort. Dersom utslipp fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

Tiltakshavers underskrift:
Som ansvarlig for forskriftmessig drift og vedlikehold, forplikter jeg meg til å følge bestemmelsene i forurensingsforskriften
og enkeltvedtak i henhold til forurensingsforskriften.

Dato:

Underskrift:

Ansvarlig søkers underskrift:
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. Jeg
er kjent med reglene for straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapittel 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom
det gis uriktige opplysninger.

Dato:

Underskrift:
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