
Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx kommune 

 

Oversikt over berørte interesser 

Brukerinteresser vil være avgjørende for valg av renseløsning og utslippspunkt. I dette skjemaet gis 
en oversikt over berørte brukerinteresser. Tiltak for å motvirke eventuell interessekonflikt og for å 
ivareta helse og miljø, beskrives. 
 
 

Utslippssted: (sett kryss) 

Innsjø:  Navn:  Utslippsdyp:   meter  

Sjø:  Navn:  Utslippsdyp:   meter 

Elv:  Navn:  Helårs vannføring: Ja:  Nei:  

Bekk:  Navn:  Helårs vannføring: Ja:  Nei:  

Elve-
munning: 

 
Navn:  

Stedegne 
løsmasser:  Beskrivelse:  

Annet:  Beskrivelse:  

Merknad:  

 

Berørte brukerinteresser: 

Drikkevannsforsyning: Ikke relevant:   

Lokale brønner:  Borebrønner:  Gravde brønner:  

Kommunal vannforsyning:   

Kan lokal drikkevannskilde bli 
forurenset av utslippet: Ja:  Nei:   

Utslippsstedets plassering i 
forhold til lokal 
drikkevannskilde: 

 

Beskrivelse av tiltak for å 
motvirke konflikt med 
drikkevann: 

 

Badeplass: Ikke relevant:   

Berøres badeplass av det 
omsøkte utslippet: Ja:  Nei:   

Utslippsstedets plassering i 
forhold til badeplass: 

 

Beskrivelse av tiltak for å mot-
virke konflikt med badeplass: 

 

Fiskeplass: Ikke relevant:   

Berøres fiskeplass av det 
omsøkte utslippet: Ja:  Nei:   

Utslippsstedets plassering i 
forhold til fiskeplass: 

 

 

Vedlegg: F 
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Beskrivelse av tiltak for å 
motvirke konflikt med 
fiskeplass: 

 

 

 

Rekreasjon (f.eks. 
lekeområder, turområder etc.) 
og estetiske forhold (f.eks. 
terreng- eller 
vegetasjonsendringer i forhold 
til annen bebyggelse): 

Ikke relevant:  
 

 

Berøres rekreasjonsområder 
og/eller estetiske forhold av 
det omsøkte utslippet: 

Ja:  Nei:  
 

Berøres nærområde til annen 
bebyggelse: Ja:  Nei:  

Utslippsstedets plassering i 
forhold til 
rekreasjonsområder/annen 
bebyggelse: 

 

Beskrivelse av tiltak for å 
motvirke konflikt med 
rekreasjonsområder/annen 
bebyggelse: 

 

Næringsvirksomhet (f.eks. 
vanningsvann 
grønnsaksdyrking, 
beiteområder etc.): 

Ikke relevant:  
 

 

Berøres næringsvirksomhet av 
det omsøkte utslippet: Ja:  Nei:   

Utslippsstedets plassering i 
forhold til næringsvirksomhet: 

 

Beskrivelse av tiltak for å 
motvirke konflikt med 
næringsvirksomhet: 

 

Andre brukerinteresser: Ikke relevant:   

Beskrivelse:  

Berøres andre brukerinteresser 
av det omsøkte utslippet: Ja:  Nei:   

Utslippsstedets plassering i 
forhold til andre 
brukerinteresser: 

 

Beskrivelse av tiltak for å 
motvirke konflikt med andre 
brukerinteresser: 

 

Generell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø: 
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Generell merknad vedrørende brukerinteresser: 

 

 

 

 


