29.11.2010

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse ol.
For informasjon om utfylling av søknadsskjemaet se kommunens egen veileder

Informasjon:
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. Forurensningsforskriften kap. 12.
Søknadsskjemaet skal benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning eller rehabilitering av
eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp mindre enn 50
personekvivalenter (pe).
Søknad i samsvar med standardkravene i Forurensningsforskriften og Forskrift om utslipp av sanitært
avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse og lignende i Nesodden kommune (Lokal utslippsforskrift)
skal behandles innen 6 uker. Søknad om unntak fra kravene behandles uten ubegrunnet opphold, men
behandlingen kan ta mer enn 6 uker.
Selve avløpsanlegget er søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1.
Eiendom /byggested:
Gnr:
Bnr:
Adresse:
Felles avløpsanlegg:
 Nei
 Ja
Involverer tiltaket andre grunneiere:
 Nei
 Ja
Søknaden gjelder:
Omfang:
 Nytt utslipp
 Vesentlig økning av utslipp
 Rehabilitering av anlegg
(eksisterende utslipp)

Andre tilknyttede, Gnr/Bnr:

Type bygning:
Type utslipp:
 Helårsbolig, antall:
_____  Alt avløpsvann
 Fritidsbolig, antall:
_____  Kun gråvann
 Annen bygning, antall: ____
(ikke toalettavløp)
Beskriv:

Sanitærmessige forhold:
Vannforsyning:
 Kommunalt eller felles privat vannverk
 Egen borebrønn, dybde: __________m.
 Egen gravd brønn

Toalettløsning:
 Vannklosett
 Tørrklosett
Type: __________________
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Avløpsanlegget:
Utslippets størrelse i antall personekvivalenter, pe:____________
Anleggstype:__________________________________________
(se §6 i Lokal utslippsforskrift)
For minirenseanlegg: Skal anlegget ha kommunal slamtømming?
 Ja
 Nei
Beskriv:__________________________________________
Utslippssted:
 Grunnen (stedegne løsmasser)
 Sjø
Utslippsdyp:____________m.
 Jordbruksdren
 Annet
Beskriv:__________________________________________
Ansvarlig søker*:
Foretak:

Adresse:

Postnr.

Tlf. (dagtid):

Sted:

Organisasjonsnr.:

Kontaktperson:

Tlf (dagtid):

E-post:

Dato:

Underskrift:

* etter Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Tiltakshaver*/eier:
Navn:

Adresse:

Postnr.

Tlf. (dagtid):

Sted:

E-post:

Underskrift og erklæring
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i Forurensningsforskriften og Lokal utslippsforskrift.
Som tiltakshaver/eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.
Dato:

Underskrift:

Gjentas med blokkbokstaver:

* etter Plan- og bygningslovens bestemmelser.
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Vedlegg til søknaden:
Beskrivelse av vedlegg:
Dispensasjon:

Gruppe

Ikke
relevant

B

Begrunnelse for unntak fra krav i Forurensingsforskriften og Lokal utslippsforskrift

Nabovarsling:

C

Gjenpart/nabomerknader/ansvarlig søkers kommentarer til merknader

Situasjonsplan:

D

Plassering av avløpsanlegg, utslippssted og drikkevannskilder

Tegninger

E

Redegjørelser:

F

Dokumentasjon i henhold til § 6 i Lokal utslippsforskrift

Kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør

N

Beskrivelse av brukerinteresser og vurdering av hvordan disse vil bli berørt:

O

Dokumentasjon på at lokale drikkevannsbrønner ikke vil bli berørt

Ved utslipp til grunnen:

P-1

Jordprofil, kornfordelingsanalyse, hydraulisk kapasitet og eventuell infiltrasjonstest
Vurdering av utstrømningsområde for grunnvann / avstand til åpen resipient
Vurdering av grunnvannsnivå og avstand til fjell

Ved utslipp til jordbruksdren:

P-2

Dokumentasjon på at drenet leder direkte til sjø
Tillatelse fra eier
Dokumentasjon på at drenet er intakt

Ved fellesanlegg:

P-3

Tinglyst sameieavtale mellom berørte parter

Ved involvering av andre grunneiere:

P-4

Tinglyst erklæring fra grunneier om tillatelse

Andre vedlegg

Q
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