Hvordan søke om utslippstillatelse

Sist oppdatert: 15.03.2007

-

Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens
bygningstekniske etat

-

Firma står for prosjektering, utførelse og kontroll under bygging av anlegg.

-

Det skal undersøkes med kommunens planmyndighet for å se at søknaden ikke er i strid med
kommunale planer.

-

Søker skal varsle naboer og andre med brukerinteresse, ev nabokommuner, og annonser i
lokal(e) avis(er). De berørte partene skal ha minst 4 ukers uttalelsesfrist. Kommunen skal ha
kopi av forhåndsvarsel for ev oppstart av forberedende arbeid. Søknaden sendes kommunen når
fristen er utløpt.

-

Søknadsskjema fås ved kommunens servickontor eller skrives ut fra nettet

-

I tillegg til søknadsskjema skal søknaden inneholde gjenpart av nabovarsel, kart og tegninger,
resultat av grunnundersøkelse mm.

- For minirenseanlegg skal det skal benyttes dokumentasjon som tilfredsstiller NS EN 12566-3
eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.
Til øvrige typer anlegg skal det benyttes anerkjente løsninger tilsvarende NORVARS VAmiljøblad

Utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg.
Lovverk:
• Forurensningsforskriftens kap. 12, Krav til utslipp fra bolighus hytter og lignende.
• Forurensningsforskriftens kap 11, Generelle bestemmelser om avløp
• Forurensningsforskrftens kap 36 behandling av tillatelser etter Forurensningsloven
• Forvaltningsloven
Søknadprosessen:
• Det er utarbeidet eget søknadsskjema for utslipp av sanitært avløpsvann, fås ved kommunes
servicekontor eller skrives ut fra nettet
• Eier v/ ansvarlig søker plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse
til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende.
• Søknadsskjemaet fylles ut ihht. til kravene i Forurensningsforskriftens kap 12
• Søker er ansvarlig for at alle punkter i søknaden er oppfylt før søknad sendes kommunen for
behandling
• Så fremt at alle krav er oppfylt har kommunen 6 uker til å behandle søknaden. Hvis søker ikke
har fått svar innen 6 uker etter at kommune har mottatt søknaden, regnes tillatelse for gitt.
• Klagefrist løper fra kommunens behandlingsfrist utløper
Utslippstillatelse:
• Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for drift- og vedlikehold .
• Standardvilkårene framgår av forurensningsforskriften, vilkår kan også framgå av tillatelsen
• Kommunen skal kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med de vilkår
som framgår i tillatelsen
Saksgang ved søknadsbehandling, kap.12:

Søknad om utslippstillatelse etter kap 12

Fullstendig søknad

Overensstemmelse
med standardkrav

Ufullstendig søknad

Avvik fra
standardkrav

Saksbehandlingsfrist
på 6 uker

Lenke til:
Hvordan søke om utsippstillatelse
Søknadsskjema,
Forurensningsforskriftens kap 11, 12 og 36

Tilbakemelding til
søker

Saksbehandlingsfrist i henhold til
generelle saksbehandlingsregler

Søknad om utslipp av sanitært 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 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.
Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre
enn 50 personekvivalenter (pe).

Informasjon:
Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle
nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om utslipp. Søknad i
samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene
i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker.
Ufullstendig søknad vil ikke kunne bli behandlet, og returneres
1. Ansvarlig (fagperson)
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr., poststed:

E-post:

Enkeltperson
Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr.:
……………………………………………………..

2. Søknaden gjelder:
Nytt utslipp. Spesifiser:
……………………………………………..
Skal det installeres vannklosett:
ja
nei

Vesentlig økning av utslipp. Spesifiser:
……………………………………………..
Skal det installeres vannklosett:
ja
nei

Helårsbolig, antall: ……..
Fritidsbolig, antall: ……..
Annen bygning, antall: …….spesifiser: ……
Utslippets størrelse (før rensing) i antall personekvivalenter:………………………………….pe

3. Eiendom /byggested:
Gnr:

Bnr:

Adresse:

Planstatus: Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven:
ja
Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet:
Type:

Innsjø

Bekk /Elv

Elvemunning

Sjø

Stedegne løsmasser

nei
ja, dato:……….
Annet:…………………

Navn på lokalitet:
Koordinater på utslippssted:
Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet:
Hvis utslipp til vann:
Utslippsdyp minst 2 m under laveste vannstand: ja …… Spesifiser utslippsdyp: ….…..m
Utslippsanordning:……….…………………………………………………………………

5. Rensegrad:
5.1

Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:
5.1.a 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5
Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling:
5.1.b
90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5
Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted uten fare for eutrofiering/overgjødsling:
5.1.c
60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5
Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:
5.1.d
Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:………………………………………….
5.2

Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:
enten
5.2.a
20 % reduksjon av suspendert stoff
eller
5.2.b
180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon
Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:
5.2.c
Urenset
5.3

Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg nr:……………

Type renseanlegg:
Slamavskiller (ved utslipp til saltvann)
Infiltrasjonsanlegg
Sandfilteranlegg
Biologisk renseanlegg
Kjemisk renseanlegg
Kjemisk/biologisk renseanlegg
Biologisk toalett
Konstruert våtmark
Biologisk toalett, gråvannsfilter
Annen løsning, spesifiser:……………………………

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:………………………………………pe

6. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig
Navn og adresse på nøytral fagkyndig (person/firma/leverandør) som har bistått med valg og utforming av
renseanlegg og/eller dokumentasjon av rensegrad. Hvis relevant, oppgi også hvem som vil bistå med installasjon av
renseanlegg.

a)

b)

c)

Kryss av for type bistand:

Valg av renseanlegg
Utforming av renseanlegg
Dokumentasjon av rensegrad
Installasjon av renseanlegg
Valg av renseanlegg
Utforming av renseanlegg
Dokumentasjon av rensegrad
Installasjon av renseanlegg
Valg av renseanlegg
Utforming av renseanlegg
Dokumentasjon av rensegrad
Installasjon av renseanlegg

7. Vedlegg til søknaden:
a. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 eller relevant
dokumentasjon
b. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg
c. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på
kart i målestokk 1:5000 eller større
d. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse
e. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon,
næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter
og tiltak for å ivareta helse og miljø
f. Oversikt over hvem som er varslet, om planlagt utslipp, samt kvitteringer som
viser at varsel er sendt
g. Uttalelser mottatt i varslingsrunden

ja
ja
ja
ja

ikke relevant

ja
ja

ikke relevant
ikke relevant

ja

ikke relevant

8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

9. Underskrift og erklæring:
Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt oppbevaring av informasjon
om anlegget, drift og lekkasjer.
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til
forurensningsforskriften, herunder krav til avløpsnett jf. § 12-7, utslipp jf. §§ 12-8 eller 12-9, dokumentasjon
av rensegrad jf. § 12-10, utslippssted jf. § 12-11, lukt jf. § 12-12 og utforming og drift av renseanlegg jf. § 1213.
Dato:

Underskrift ansvarlig søker:

Gjentas med blokkbokstaver:

10. Underskrift av ansvarlig søker:
Godkjenning av ansvarsområdene SØK, PRO, KPR, UTF, KUT, eller søknad om godkjennelse følger vedlagt.
Ferdigmelding med kvittert kontrollerklæring for utførelse, målsatte tegninger og kopi av tinglyste avtaler, vil
bli sendt inn straks anlegget er ferdig.
Dato:

Underskrift ansvarlig søker:

11. Kommunens merknader:

Gjentas med blokkbokstaver:

