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SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG BYGGETILLATELSE 
 

Søknadsskjemaet er utviklet med utgangspunkt i kravene til søknad i forurensingsloven, 

forurensingsforskriften, plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, veglova og drikkevannsforskriften.  

 

Opplysninger om tiltakshaver: 

 

Navn:  

 

Postadresse: 

 

Postnr. 

 

Sted: 

 

Tlf: 

 

E-post: 

 

Anleggsadresse: 

 

Opplysninger om ansvarlig søker: 

 

Firmanavn:  

 

Org.nr.: 

 

Søknaden gjelder: 

Type bygning: 

 Bolig 

 Fritidsbolig 

 Annen bygning (beskrives) 

 

…………………………… 

Type arbeid 

 Nytt utslipp/anlegg 

 Vesentlig økning av 

utslipp/endring av anlegg 

 Rehabilitering av 

eksisterende anlegg 

Type avløpsvann: 

 Alt avløpsvann 

 Bare svartvann (toalettavløp) 

 Bare gråvann (ikke toalettavløp) 

 

Sanitærmessige forhold:  

 

Stedsadresse: 

 

Gnr. 

 

Bnr. 

 

Evt. festenr: 

 

Evt. seksjonsnr. 

Vannforsyning: 

 

 Kommunalt vannverk 

 Felles privat vannverk (Vises på 

situasjonsplan og oppgi hvem det deles 

med) 

 Egen borebrønn, dybde:________m 

(Vises på situasjonsplan) 

 Egen gravd brønn.  (Vises på 

situasjonsplan) 

Toalettløsning: 

 

Spesifisert toalett (produsent/merke): ………………… 

 

………………………………………………………… 

 Toalett med vannspyling 

 

 Biologisk toalett  

 

 Forbrenningstoalett 

 

 Utedo 
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Om eksisterende avløpsrenseanlegg:  

 

Hva slags anlegg er på eiendommen i dag?: …………………………………………………………… 

 

Hvordan skal eksisterende anlegg saneres?: …………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Om avløpsrenseanlegget:  

 

Antall boenheter:………….  Antall beboere:…………. 

 

Hva er maksimal belastning på anlegget i PE: …………….(minimum 5 PE) 

 

Avstand fra kjørbar veg til tømmepunkt: …………. meter 

 

 Slamavskiller med _____ kammer og volum _____ + _____ + _____  = ______ m3  

 

 Lukket infiltrasjonsanlegg.            

         Type anlegg (dyp / grunn / overflate / jordhaug ): ___________________________ 

Infiltrasjonsareal:___________m2     (Kornfordelingskurver skal vedlegges.) 

 Synketest med infiltrometer:_________ cm/time. 

 Støtbelastning, type (pumpe / vippekar / annet (beskriv):___________________________ 

 Fordelingskum. 

 Trykkfordeling. 

 

 Minirenseanlegg med slamavskiller på _______ m3 og etterpolering * 

Beskriv:________________________________________________________________________ 

 

 Annen anleggstype * 

Beskriv:________________________________________________________________________ 

 

Utslipp fra anlegget føres til: 

□ Bekk/elv (navn):……………………………… 

 Innsjø/tjern/dam (navn):…………………………………………… 

 Terreng 

 

*Forklar hvorfor slamavskiller med lukket infiltrasjonsanlegg ikke ble valgt.  

 

Materiale 

Hvilket materiale er avløpsanlegget laget av?  

 Betong 

 Glassfiber 

 Stål 

 PE-plast (polyetylen) 

 Annet, beskriv…………………………….. 
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Utslippskrav 

Oppfyller avløpsanlegget følgende krav til utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig 

middelverdi?  

Forventet utslippskonsentrasjon/renseeffekt:  Ja Nei 

Utslippskonsentrasjon av Tot-P <1,0 mg/l   

Renseeffekten av Tot-P >90 %   

Utslippskonsentrasjon av BOF5 <25 mg/l   

Renseeffekten av BOF5 >90%   

 

Berørte interesser 

Hvilke interesser antas å bli berørt av etableringen? (fyll inn nedenfor) 

 

Interesser knyttet til drikkevannsforsyning: …………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Interesser knyttet til rekreasjon: …………...…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Interesser knyttet til næringsvirksomhet: ...…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Andre interesser: ……………………….…………………………………………………….………… 

 

……………………………………………………………………………………………….………….. 

 

Om søknaden 

 Ja Nei 

Har du sendt inn kopi av varsel til naboer, parter og andre som kan bli 

særlig berørt av saken og varslet om innholdet i søknaden fire uker før 

søknaden er sendt inn til kommunen? 

  

Er kopi av dette varselet sendt til kommunen samtidig med at parter og 

andre er varslet?  

  

Har det kommet inn merknader til varselet?   

Er avstanden fra anlegget til nabogrense mindre enn 4 meter?    

Ligger anlegget i 100-metersbeltet langs sjø/vassdrag?    

Overholder anlegget byggegrenser til veg?    

Er utslippet i strid med endelige planer?    

Søker du om dispensasjon jf. Kapittel 19 i plan- og bygningsloven?    
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Vedlegg til søknaden: 

Kryss av for at følgende er lagt ved søknaden: 

Vedlegg som skal følge med alle søknader Er lagt 

ved 

Ikke 

relevant 

Søknad om tillatelse til tiltak, blankett 5174 fra DiBK eller tilsvarende.   

Opplysninger gitt i nabovarsel, blankett 5155 fra DiBK eller tilsvarende 

Søknaden kan ikke innsendes før naboen er gitt frist på 4 uker for 

nabomerknader. 

   

Situasjonsplan i målestokk 1:5000 eller større. 

Plassering av avløpsanlegget skal inntegnes.  

Plassering av utslippsstedet skal inntegnes. 

Egen og andres brønn/drikkevannskilde skal inntegnes og avstand til 

avløpsanlegget målsettes.   

Avstand til nabogrenser skal målsettes.  

Avstand til vann og vassdrag som ligger mindre enn 100 meter fra tiltaket skal 

målsettes.  

Avstand til veg skal målsettes.  

Kartgrunnlag kan hentes ut på kommunens kartportal eller bestilles via 

Infoland. 

  

Tegninger. Tegning av snitt i målestokk, M:50 eller M 1: 100.   

Gjennomføringsplan , blankett 5185 fra DiBK eller tilsvarende.   

Erklæring om ansvarsrett, blankett 5181 fra DiBK eller tilsvarende.   

Beskrivelse av anlegget / prosjekteringsgrunnlag (må beskrive 

tilførselsledninger, slamavskiller, pumpekum, renseanlegg, fordelingskum, 

spredegrøfter, utløpsledning med mer.) 

  

Resultat av grunnundersøkelser.   

Resultater av infiltrasjonstest.   

Kornfordelingsanalyse   

Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives.   

Beskrivelse av utslippsstedet.   

 

 

Vedlegg som skal følge med der det er nødvendig Er lagt 

ved 

Ikke 

relevant 

Eventuelle merknader fra naboer, samt en redegjørelse for hva som eventuelt er 

gjort for å imøtekomme disse. 

  

Kopi av serviceavtale for minirenseanlegg.    

Kopi av tinglyst erklæring fra grunneier (nabo).   

Søknad om dispensasjon, jf. Kapittel 19 i plan og bygningsloven.   

Vedtak eller uttalelse fra annen myndighet der tiltaket er betinget av dette.   

Referanseprøver fra nærliggende drikkevannskilder.    

 

 

Hvem skal betale saksbehandlingsgebyr fra kommunen: 

 

Navn:  

 

Postadresse: 

 

Postnr/sted: 

 

Fødselsdato (dato.måned.år):  

 

https://kartportal-hamar-kommune-hamar-kom.hub.arcgis.com/
https://infoland.ambita.com/#/
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Søkers og tiltakshavers bekreftelse på kjennskap til ulike forhold og signatur.  

(Kryss av hvert enkelt punkt for å bekrefte kjennskap til ulike forhold.) 

(Alle hjemmelshavere (eiere) må signere personlig under tiltakshaver) 

 

□ Vi er kjent med at det er forbudt å forurense drikkevann, jfr. Drikkevannsforskriften § 4.  

 

□ Vi er kjent med at selv om tillatelse er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller plikt til å 

betale vederlag etter grannelova for skade eller ulempe som måtte oppstå, jfr. Forurensingsloven § 10, 

andre ledd.  

 

□ Vi er kjent med at forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter 

Forurensingsloven eller forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår og om nødvendig kalle 

tillatelsen tilbake, jfr. Forurensingsloven § 18.  

 

□ Vi er kjent med at om arbeidene ikke er igangsatt senest 3 år etter at utslippstillatelse er gitt, eller hvis 

arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, faller utslippstillatelsen bort. Dersom utslipp fremdeles er aktuelt, 

må ny søknad sendes inn. 

 

□ Vi er kjent med at det ikke er tillatt å ta i bruk anlegget før ferdigattest er utstedt.  

 

 

 

Ansvarlig søkers underskrift: 

 

 

Dato:………………. Underskrift:………………………………………………………………… 

 

 

Tiltakshavers underskrift: 

 

 

Dato:………………. Underskrift:…………………………………………………………………. 

 

 

 

Øvrige hjemmelshaveres (eiere) underskrift 

 

 

Dato:………………. Underskrift:…………………………………………………………………. 

 

 

Dato:………………. Underskrift:…………………………………………………………………. 

 

 

Dato:………………. Underskrift:…………………………………………………………………. 

 

 

Dato:………………. Underskrift:…………………………………………………………………. 


