SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE
Bolig og fritidsbebyggelse
Kryss av i rutene og gi nødvendige tilleggsopplysninger.
Byggeadresse
Søker

Adresse

Gnr

Bnr.

Postnr.

Sted

Antall boligenheter/hytteenheter som omfattes av søknaden:
Søknaden
gjelder
for uslipp i
hht.
forskrift
om utslipp
fra mindre
avløpsanl
egg gitt av
Miljøvernd
eparteme
ntet.
Jfr. TA1741/2000

Oppføring ny bolig

Med innlagt vann

Oppføring ny hytte
Annen virksomhet

Med innlagt vann

Med vannklosett
Med vannklosett

Ja
Nei
Ja
Nei

Bolig
Hytte
Bolig
Hytte

Innlegging av vannklosett i eksisterende
Innlegging av vann i eksisterende

Bruksendring ( for eksempel fra hytte til helårsbolig)
Dersom vannklosett ikke skal installeres; beskriv kort privetløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)
Filtreringsgrøfter
Jfr. kartskisse
Minirenseanlegg
Jfr. egen beskrivelse
2 meter under laveste lavvann i sjøresipient

Avløp fra slamavskiller føres i tett ledning
fram til

Vedlegg

Ja
Nei
Ja
Nei

Stk.

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Beliggenhet er vist på vedlagt kart-utsnitt M=5000
Beliggenhet er vist på vedlagt kart-utsnitt M=1000 påført avstander

Spesielle grunner for at boligen/hytta må plasseres som omsøkt uten at avløpet kan tilknyttes
offentlig avløpsanlegg (for eksempel ervervsmessige grunner). Oppgi eventuelt ønske om spesiell
avløpsordning.
Andre
opplysninger

Naboeiendommens navn,
eier og adresse

Gnr.

Bnr

Event.
nabovarsel

03.03.2008

Eiers underskrift

Dato

Fylles ut av søker om ansvarsrett
Foretaket har følgende kvalifikasjoner:

Dokumentasjon av kvalifikasjoner:
Følger vedlagt med i alt
Søknad om
ansvarsrett

bilag

Er innsendt tidligere i sak

Jeg påtar meg ansvaret for at foran nevnte byggearbeid blir utført i samsvar med forskrifter og
retningslinjer for utslipp fra mindre avløpsanlegg.
Jeg forplikter meg til å følge forurensingsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i
arbeidet uten at forurensingsmyndighetenes godkjenning er innhentet.

Sted/dato:
Søkers underskrift

Fylles ut av tiltakshaver
Som tiltakshaver for foran nevnte arbeid forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som
forurensingsmyndighetene stiller i forskrift og retningslinje for utslipp fra mindre avløpsanlegg.
Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom
ansvarshavende slutter, vil jeg stoppe arbeidet inntil kommunen har godkjent ny ansvarshavende.

Sted/dato:
Tiltakshavers underskrift

Kommunens behandling
Søknaden avslått med begrunnelse i eget vedlegg

Godkjente vedlegg til søknaden:
1

Søknad godkjent

2
3

Straumen, den

4
5

Underskrift /stempel

6
7

03.03.2008

