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Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter
Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.
Informasjon:
1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12.
Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar
med standardkravene i kapittel 12 behandles innen tre uker. Søknad om unntak fra
standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta
mer enn tre uker.
2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 93 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett.
Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra
kommunen.
1. Ansvarlig søker (eier):
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr, poststed:

E-post:

Enkeltperson
Selskap/lag/sameie.
Oppgi organisasjonsnr.:

2. Eiendom /byggested:
Gnr:

Bnr:

Fnr:

Adresse:

3. Søknaden gjelder:
Nytt utslipp
Vesentlig økning av utslipp
Rehabilitering av
eksisterende utslipp

Helårsbolig
Fritidsbolig
Annen bygning
Spesifiser:

Installeres/er det
vannklosett?
ja
nei

4. Type renseanlegg:
Tett tank (for alt avløpsvann)
Tett tank for svartvann (min. 4 m³)
Slamavskiller (4 m³, tre-kamret)
for svart-/gråvann med infiltrasjonsgrøft
Slamavskiller (1 m³, to-kamret) for gråvann med
infiltrasjonsgrøft
Filterbed/Konstruert våtmark
Sandfilteranlegg

Biologisk toalett og gråvannsfilter
Biologisk toalett
Biologisk minirenseanlegg
Kjemisk minirenseanlegg
Kjemisk/biologisk minirenseanlegg
Annen løsning, spesifiser:

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:____________pe

5. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

6. Nabovarsel:
Eiendommens adresse

Dato

Eiers/festers navn

Eiendommens adresse

Dato

Postnr./Poststed.

Eiers/festers navn

Gnr.

Bnr.

Gnr.

Bnr.

Eiers/festers underskrift

Postnr./Poststed.

Eiers/festers underskrift

7. Ansvarsrett og faglig bistand:
Foretak:
Kvalifikasjoner:

Dokumentasjon:

Dato:

Underskrift:

Innsendt tidligere

Vedlagt

Foretaket er ansvarlig for at foran nevnte byggearbeid blir utført i samsvar med forskrifter og retningslinjer for utslipp av
avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med godkjente avløpsløsninger og utslippstillatelse.

8. Vedlegg til søknaden (Kvittering for nabovarsel kan signeres i pkt. 6)
A. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:1000.
Kan lastes ned på Tydal kommune sin hjemmeside eller her: Kart Tydal kommune
B. Nabovarsel og kvittering for nabovarsel til grunneier av hovedeiendommen og evt. andre berørte naboer.
Kan lastes ned på Tydal kommune sin hjemmeside eller her: Nabovarsel
Kvittering for nabovarsel

9. Underskrift og erklæring:
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 eier:

Gjentas med blokkbokstaver:
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