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Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann 

fra hus og hytter i Lund kommune 
 

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann 

jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.  Søknadskjemaet 

gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 

personekvivalenter (pe). Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i 

tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til 

offentlig avløpsnett. 

 

Informasjon: 

Veiledning til utfylling finnes på siste side i søknadsskjemaet. 

 

Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle 

nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om utslipp. Søknad i 

samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene 

i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker. 

Ufullstendig søknad vil ikke kunne bli behandlet.  

 

Dersom søknad om utslippstillatelse er en del av et større byggeprosjekt kan søknad om tillatelse til tiltak 

samordnes med den øvrige byggesaken. Dersom det kun dreier seg om nytt avløpsanlegg må det også søkes 

om tillatelse til tiltak. Da skal det krysses av for dette og vedleggene j og k (og evt. l) skal følge med. 
 

  Søknad om utslippstillatelse 

 i medhold av forskrift om begrensning av forurensning §12-4  

 

  Søknad om tillatelse til tiltak for bygging av separat avløpsanlegg 

 i medhold av plan- og bygningsloven §20-1 

 

1. Ansvarlig søker: 
Navn: Telefon: 

Adresse: 
 

Postnr., poststed: 

E-post: 

 

 

organisasjonsnr.: 

 ……………………… 

 

2. Tiltakshaver: 
Navn: Telefon (dagtid): 

Adresse: 
 

Postnr., poststed: 

E-post: 

 

 

  Enkeltperson   

  Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr.: 

 …………………………………………………….. 

 

3. Eiendom /byggested: 
Gnr: Bnr: Adresse: 

 

   

Planstatus: Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven:  ja  nei 

Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet:  ja, dato:……….  
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4. Søknaden gjelder: 

  Nytt utslipp. Spesifiser: 

………………………………………………. 

Omfatter utslippet vannklosett:   ja    nei 

  Vesentlig økning av utslipp. Spesifiser:  

…………………………………………….. 

Omfatter utslippet vannklosett:   ja  nei 

  Helårsbolig, antall: …….. 

  Fritidsbolig, antall: …….. 

  Annen bygning, antall: …….spesifiser: …… 

Utslippets størrelse (før rensing) i antall personekvivalenter:…………………………………….pe 
  

 

5. Utslippssted (etter rensing): 

Type:  Innsjø   Bekk /Elv med helårs vannføring  Elvemunning      Infiltrasjon i stedlige masser 

  Annet:………………… 
 

Navn på lokalitet:                                                                 

Koordinater på utslippssted:  

 

Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):                                  

 

6. Rensegrad: 
 

6.1  Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8): 

 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser: 

6.1.a  90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5  

 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling: 

6.1.b  90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 

 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted uten fare for eutrofiering/overgjødsling: 

6.1.c  60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 

 

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:     

6.1.d  Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:…………………………………………. 

 

     6.2     Det søkes unntak fra de generelle rensekravene i pkt. 6.1, spesifisert i vedlegg nr:………… 

 

Type renseanlegg:…………………………………………………………….. 

 

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:……………………pe 

 

 

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk): 
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8. Vedlegg til søknaden:                   

    Vedlegg til søknad om utslippstillatelse: 

a Situasjonskart i målestokk mellom 1:1000 og 1:200. Kartet skal vise 

topografiske forhold, avstander til nærmeste bebyggelse, vei, vassdrag 

og drikkevannskilder. I tillegg skal utslippssted (se post 5) vises. 

 ja 

b Dokumentasjon av utførte grunnundersøkelser: 

 b1. Sjakting 

b2. Kornfordelingsanalyse 

b3. Infiltrasjonstest 

b4. Løsmassens egenskaper som rensemedium 

 

  ja  ikke relevant 

  ja  ikke relevant 

  ja  ikke relevant 

  ja  ikke relevant 

c Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg 

eller 

Godkjenningssertifikat for minirenseanlegg 

  ja  ikke relevant 

 

  ja  ikke relevant 

d Service- og vedlikeholdsavtale for minirenseanlegg   ja  ikke relevant 

e Liste over eiendommer som skal tilknyttes anlegget.    ja  ikke relevant 

f Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, 

rekreasjon, næringsvirksomhet etc.) Beskrivelse av tiltak for å motvirke 

interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø 

 

  ja  

g Oversikt over hvem som er varslet om planlagt utslipp, samt kvitteringer 

som viser at varsel er sendt 

  ja 

h Uttalelser mottatt i varslingsrunden   ja  ikke mottatt 

i  Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 eller relevant 

dokumentasjon 

  ja  ikke relevant 

 

Vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak (se innledende informasjon): 

j Erklæring om ansvarsrett   ja 

k Gjennomføringsplan   ja 

l Erklæring om tinglyst rett til å plassere avløpsanlegg og/eller 

avløpsledninger på annen grunn 

  ja  ikke relevant 

     

 

9. Underskrift og erklæring: 

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til 

forurensningsforskriften, herunder krav til avløpsnett jf. § 12-7, utslipp jf. §§ 12-8 eller 12-9, dokumentasjon 

av rensegrad jf. § 12-10, utslippssted jf. § 12-11, lukt jf. § 12-12 og utforming og drift av renseanlegg jf. § 12-

13. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt oppbevaring av 

informasjon om anlegget, drift og lekkasjer. 
Dato: Underskrift tiltakshaver: Gjentas med blokkbokstaver: 

   

Dato: Underskrift ansvarlig søker: Gjentas med blokkbokstaver: 
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Veiledning til utfylling av søknadsskjemaet 
 

Utslipp av avløpsvann reguleres av forurensningsloven med tilhørende forskrift. Den ivaretar selve 

avløpsanlegget og utslippet av renset avløpsvann. For å kunne prosjektere og bygge anlegget kreves det i 

tillegg tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Dersom avløpsanlegget skal etableres i sammenheng 

med nybygg eller endring/utvidelse av hus eller hytte er det mest hensiktsmessig at søknad om tillatelse til 

tiltak inngår i den generelle søknaden om tillatelse. Hvis det ikke er noe søknadspliktig tiltak utover 

avløpsanlegget kan begge deler søkes om i dette skjemaet. 

 

Til de enkelte postene i søknadsskjemaet: 

Post 1: Ansvarlig søker er normalt den som prosjekterer og/eller bygger avløpsanlegget. Dersom det søkes om 

tillatelse til tiltak separat skal ikke den ansvarlige for den søknaden (eks. byggefirma) involveres. 

 

Post 2: Tiltakshaver er normalt eieren av anlegget. Hvis det er flere eiere kan det gjøres rede for det i post 7 

eller i eget vedlegg. 

 

Post 3: Her oppgis eiendommen der anlegget bygges. Dersom andre eiendommer skal tilknyttes anlegget 

opplyses dette i vedlegg 8e. 

 

Post 4: Her opplyses det om type utslipp og type bygning. En bo- eller hytteenhet utgjør 5 pe. 

 

Post 5: Her opplyses det om hvor det rensede avløpsvannet skal føres. Dette skal også framgå av kart i 

vedlegg 8a. Under ”navn på lokalitet” føres navn på innsjø, bekk, elv elvemunning. Hvis det ikke er mulig 

med utslipp til vann må restutslippet infiltreres i grunnen. Opplysninger om infiltrasjonsanlegget skal da gis.  

 

Post 6: Rensegrad avhenger av utslippssted. De fleste minirenseanlegg renser iht. 6.1.a og ytterligere 

vurdering er ikke nødvendig. Gråvannsanlegg i pkt. 6.1.d gjelder kun utslipp uten vannklosett, jfr. post 4. 

”Type renseanlegg” oppgis mest mulig eksakt. (Ikke bare for eksempel  ”minirenseanlegg” men også 

typebetegnelse.) 

 

Post 7: Her gis evt. andre nødvendige opplysninger som ikke inngår i de øvrige postene. 

 

Post 8:  

Vedlegg til søknad om utslippstillatelse:  

a) Skal alltid leveres. Målestokken velges ut fra hva som må vises på kartet. Det er ønskelig at kartet 

holdes i A4-format. 

b) Skal kun leveres når det søkes om infiltrasjon som renseløsning. 

c) Dokumentasjon av rensegrad kreves kun ved infiltrasjon. Godkjenningssertifikat for minirenseanlegg 

er utstedt av enten SINTEF eller Det Norske Veritas. 

d) Service- og vedlikeholdsavtalen skal være tilpasset det aktuelle anlegget og undertegnet av begge 

parter. 

e) Vedlegget utgår dersom anlegget kun er tilknyttet eiendommen som er oppgitt i post 3. 

f) Dersom ingen interesser blir berørt skal dette også oppgis slik at det framgår at punktet er vurdert. 

g) Naboer skal varsles. Ved utslipp til bekk/liten elv må også varsel til grunneier medstrøms vurderes. 

Vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak (når det ikke søkes separat). 

j) Erklæring om ansvarsrett leveres på standard skjema og skal alltid vedlegges. 

k) Gjennomføringsplan skal alltid vedlegges.  

l) Dersom anlegget eller deler av det skal plasseres på annen grunn må avtale om å legge, drifte og 

vedlikeholde det inngås med eieren av grunnen. Avtalen skal tinglyses og kopi legges ved søknaden. 

 

Post 9: 

Ved å underskrive erklærer både tiltakshaver og ansvarlig søker at de forplikter seg til å følge bestemmelsene 

i forurensningsforskriften. Begge parter skal underskrive før søknaden blir behandlet. 


