SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE
1) Informasjon
Etablering av avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven kapittel 20 (§ 20-1), og
utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 12 (§ 12-4).
Dette søknadsskjemaet skal benyttes ved utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og
lignende virksomheter med et utslipp på mindre enn 50 pe, 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.
Søknad i samsvar med standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 12 og i Forskrift om utslipp
av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Vestre Toten kommune, Oppland behandles innen seks uker.
Søknad om unntak fra standardkravene behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da
kunne ta mer enn seks uker. Ufullstendig søknad vil ikke bli behandlet.
2) Opplysninger om tiltakshaver / anleggseier (obligatorisk)
Navn:
Postadresse:

Postnummer:

Sted:

Telefonnummer:

E-post:

3) Opplysninger om ansvarlige for søknad, prosjektering og utførelse (obligatorisk)
SØK – Ansvarlig søker (navn og org.nr.):

PRO – Ansvarlig prosjekterende / nøytral fagkyndig (navn og org.nr.):

UTF* – Ansvarlig utførende (navn og org.nr.):

*UTF: Valgfritt å oppgi hvis det ikke er valgt en ansvarlig utførende ved søknadstidspunktet
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4) Søknaden gjelder (sett kryss) (obligatorisk)

□
□
□

Nytt anlegg
Utvidelse av utslipp
Rehabilitering av anlegg

□
□
□

Bolig
Fritidsbolig
Annen bygning*

Finnes / installeres
vannklosett:

□
□

Ja
Nei

*Annen bygning (type, antall):

5) Opplysninger om anleggssted (obligatorisk)
Gnr:
Bnr:
Adresse:

Er tiltaket i samsvar med kommunens endelige planer etter plan- og bygningsloven:

Planstatus
(sett kryss):

□
□

Ja

Nei
Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:

□

Ja, dato: ____________________

6) Informasjon om avløpsrenseanlegget (obligatorisk)
Antall boenheter tilknyttet anlegget:
Anleggets dimensjonerte størrelse i pe:

Anleggstype (sett kryss ved de aktuelle løsningene, f.eks. slamavskiller og infiltrasjon):

□
□
□
□
□
□
□
□

3

Slamavskiller med _____ kammer og volum _____+_____+_____=_____ m (utformes iht.
VA/Miljøblad nr. 48)
Infiltrasjon i stedlige masser (utføres iht. VA/Miljøblad nr. 59 og NORVAR-rapport 49/1994, og
rapport fra grunnundersøkelser skal vedlegges)
2
Antall grøfter: _____ Grøftelengde: _____ m Infiltrasjonareal: _____ m
Minirenseanlegg (godkjenning iht. NS-EN 12566-3 eller tilsvarende skal vedlegges)
3
Fabrikat: ____________________ Tømmevolum: _____ m
Våtmarksfilter (utformes iht. VA/Miljøblad nr. 49)
Tett tank for svartvann i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann
3
Volum oppsamlingstank: _____ m
Tett tank for svartvann (gjelder kun Einafjordens og Skjelbreias strandsone)
3
Volum oppsamlingstank: _____ m
Biologisk toalett i kombinasjon med gråvannsfilter

Annen løsning*
*Annen løsning (spesifiser):
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7) Utslippssted og rensegrad (obligatorisk)
Resipienttype (sett kryss):
Avstand til resipient: __________ m
Innsjø

□
□
□
□
□

Utslippsdyp under laveste vannstand er minst 2 m:

Elv / bekk
Elvemunning
Stedegne løsmasser

□
□
□

Ja
Nei (spesifiser): __________ m

Ikke relevant
Annet: ____________________
Rensegrad for utslipp av sanitært avløpsvann i følsomt / normalt område etter § 12-8 i
forurensningsforskriften (sett kryss):
Ved utslippssted med brukerinteresser:

□

90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5

Ved utslippssted med fare for eutrofiering / overgjødsling, men hvor det ikke er brukerinteresser:

□

90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5

Ved utslippssted hvor det verken er fare for eutrofiering / overgjødsling eller brukerinteresser:

□

60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5

8) Vedlegg (obligatorisk)
Vedleggsnummer

Vedleggsbeskrivelse
Dokumentasjon av rensegrad etter § 12-10 i forurensningsforskriften, samt
beskrivelse og tegninger av anlegget, inklusive beskrivelse av eventuell
etterpolering / etterrensing
Situasjonskart i målestokk 1:2000 eller mindre med oversikt over plassering av
anlegg, kummer, brønner, strømningsretning for avløpsvann, utslippssted,
eiendomsgrenser og veiadkomst
Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner,
jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon osv.) med beskrivelse av
tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø
Erklæring om ansvarsrett for SØK og PRO. Erklæring om ansvarsrett for UTF må
ettersendes kommunen senest ved igangsetting av arbeid
Gjennomføringsplan

Begrunnelse for ønske om unntak fra § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften
og unntak fra lokal forskrift, samt relevant dokumentasjon for unntaket

Liste over boenheter (gnr. og bnr.) som er tilknyttet anlegget (obligatorisk hvis det
er flere enn én boenhet tilknyttet anlegget)
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□

Ikke relevant

□

Ikke relevant

Vedleggsnummer

Vedleggsbeskrivelse
Liste over hvem som er varslet (naboer, lokallag, foreninger, eiere av brønner og
vanningsanlegg osv.) med kopi av opplysninger gitt i nabovarsel, og en samlet
kvittering for nabovarsel

Eventuelle mottatte klager / protester

□

Ikke relevant

□

Ikke relevant

9) Underskrift og erklæring (obligatorisk)
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 av
anlegget, samt oppbevaring av informasjon om anlegget.
Dato:
Underskrift ansvarlig eier:

Dato:

Underskrift ansvarlig søker:
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