Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 og Forskrift om
utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Søknad om tillatelse til tiltak i
ett trinn i medhold av plan – og bygningsloven § 20-1.

Skjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp eller ved
oppgradering av eksisterende avløpsanlegg. Skjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter,
turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (tilsvarer 50 personer eller 10
boligenheter). Skjemaet skal ikke brukes ved påkobling til offentlig avløpsnett.
Informasjon
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12 og
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Søknad med alle
nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med
forskriftskravene behandles innen 6 uker. Ufullstendige søknader og behandling av søknad om
unntak fra forskriftskravene kan gå ut over 6 uker, men behandles så raskt som mulig.
For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og
ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger tillatelse fra kommunen.
Opplysninger om ansvarlig eier:
Navn:
Postnr:

Sted:

Postadresse:
Tlf:

E-post:

Opplysninger om eiendommen/byggestedet: (Ved flere, gi beskrivelse i vedlegg)
Stedsadresse:
GNR:

BNR:

Planstatus:

Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven:
ja ☐

FNR:
nei ☐

Hvis nei, foreligger dispensasjon fra kommunens planmyndighet:
Ja ☐ dato:

Opplysninger om avsvarlig søker for tiltaket:
Foretak:
Kontaktperson:
Adresse:

Postnummer:

E-post:

Telefon:

Orgnr:

Foreligger sentralgodkjenning:
Ja ☐
Nei ☐

Søknaden gjelder:
☐ Nytt utslipp og etablering av nytt
avløpsanlegg
☐ Vesentlig økning av utslipp, som krever
oppgradering av eksisterende avløpsanlegg
☐ Rehablitering av eksisterende utslipp
☐ Ved fellesanlegg
Hvilke eiendommer skal tilknyttes?

Poststed:

☐ Helårsbolig, antall:
☐ Fritidsbolig, antall:
Ca. antall bruksdøgn:

☐ Annen bygning, type og antall:

Foreligger dispensasjon fra kommunens
planmyndighet ? ☐ Ja ☐ Nei
Ved oppgadering av avløpsanlegg:
Vil noen av komponentene fortsatt være i bruk etter oppgraderingen? Ja ☐
Hvis ja beskriv hvilke (legg ved beskrivelse på eget kart ved behov):

Vannforsyning:
☐ Offentlig vannforsyning
☐ Bare sommervann
☐ Privat vannforsyning, beskriv:

Beskrivelse av avløpsanlegget:
Type renseanlegg:
☐ Lukket 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

Nei ☐

Toalettløsning:
☐ Vannklosett
☐ Biodo
☐ Annet, beskriv:

Tillegg for minirenseanlegg:
Foreligger gjeldende godkjenning fra SNTEF
byggforsk
☐ Ja ☐ Nei

Type anlegg:

☐ Annen løsning, spesifiser:

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvialenter: Pe Velg et element.0

Utslippssted:
Type:
☐ nnsjø

☐Bekk/Elv ☐Elvemunning ☐Sjø ☐Stedegne løsmasser

Annet:
Navn på lokalitet:
Er det gjennomført grunnundersøkelse?
☐ Nei, beskriv hvorfor (åpenbare grunner og
lignende) …………………………………………………………………………………………………….
☐ Ja, rapport vedlagt
Utslipssted:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Navn på lokalitet/utslippssted:………………………………………………………………………….
Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m ja

nei,

spesifiser: ____m

ikke relevant
Har bekken/elven helårsvannføring?:
☐ Ja ☐ Nei ☐ kke relevant
Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: ___________pe
Benyttes resipienten som drikkevannskilde, el. er det drikkevannskilder i området?
☐ Nei
☐ Ja,
beskriv: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Er det andre brukerinteresser knyttet til resipienten (badeplass, rekreasjon o.l)?
☐ Ja ☐ Nei
Beskriv : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………

Er det kjørbar vei for tyngre kjøretøy til eiendommen:
☐ Ja
☐ Nei
Er anlegget (dersom det krever slamtømming) plassert innenfor 30 meter fra kjørbar vei for
tyngre kjøretøy?
☐ Ja
☐ Nei
Er maksimal løftehøyde mellom vei og anlegg (dersom det krever slamtømming) innenfor 5
meter? ☐ Ja
☐ Nei
Skal det utføres byggetekniske arbeid og /eller sanitærarbeid i forbindelse med søknad om
utslipp? (Våtrom med sluk, innvendig installasjon av rør osv).
☐ Nei
☐ Ja, vedlegg tegninger og søknad om godkjenning og ansvarsrett for dette

Vedlegg til søknaden,obligatorisk:
Vedlegg til søknaden
Kart og tegninger som viser bygninger, veiadkomst, eiendomsgrenser,
avløpsanlegg m/rørsystem fra bygning via avløpsanlegg til
utslippspunkt, vassdrag, drikkevannskilder osv. Målestokk 1:5000 eller
større
Kart og tegninger som viser plassering av bolig og avløpsanlegg og
eventuelle nærliggende drikkevannskilder på kart i målestokk 1:1000
eller mindre
Evt. gjenpart av nabovarsel dersom dette ikke er i søknaden
Erklæring om ansvarsrett
Søknad om ansvarsrett der hvor foretak ikke kan erklære
Søknad om tillatelse til tiltak
Gjennomføringsplan
Liste over eiendommer tilknyttet fellesanlegget
Andre vedlegg
Varsling av naboer og berørte grunneiere:
Eiendommens adresse
GNR BNR Eiers underskrift

Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

Vedlegg
nr.

Dato

kke
relevant

Samtykker

Underskrift og erklæring eier/tiltakshaver:
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 av ansvarlig eier
Gjentas med blokkbokstaver

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

