Søknad om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann

Dette søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om separat utslipp fra helårs- og
fritidsboliger, og annen bebyggelse med tilsvarende utslipp. Skjemaet gjelder for Kristiansand
kommune.
1. Informasjon
Utslipp av avløpsvann er søknadspliktig. Kristiansand kommune har innført egen lokal
forskrift som gjelder sammen med kapitel 11 og 12 i ”forskrift 1. juni 2004 nr 931 om
begrensning av forurensning”.
Søknad med alle nødvendige opplysninger og vedlegg sendes Kristiansand kommune.
Dersom alle opplysninger foreligger, og søknaden tilfredsstiller alle krav i lokal forskrift §§
4-11, vil søknad bli avgjort av kommunen innen 6 uker. Dersom avgjørelse ikke foreligger
innen denne frist, regnes tillatelse for gitt, jfr forurensningsforskriften § 12-5, 1. ledd.
Det kan også søkes om alternative løsninger, men da må det foreligge særskilt tillatelse fra
kommunen.
2. Søker
Navn

Telefon (dagtid)

Adresse

Postnr, poststed

E-post

 Privatperson
 Firma/organisasjon (oppgi org.nr)

3. Søknad gjelder
 Nytt utslipp (spesifiser)
 Eksisterende utslipp (spesifiser)
………………………………………………. ………………………………………………..
Med vannklosett:  Ja  Nei
Med vannklosett:  Ja  Nei
 Helårsbolig, antall………
 Fritidsbolig, antall………
 Annen bygning, antall:
Spesifiser………………………………………………………..
Utslippets størrelse i personekvivalenter:……………………….

4. Eiendom/byggested
Gnr:

Bnr:

Planstatus

Samsvar med vedtatt arealplan:  Ja
 Nei
Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:  Ja, dato………...

5. Utslippssted

Adresse:

Type:  Innsjø  Bekk/elv  Sjø  Stedegne løsmasser  Annet………………………….
Navn på lokalitet:
Koordinater utslippssted (euref 89):
6. Anleggstype og rensing
 Slamavskiller og infiltrasjonsanlegg (lokal forskrift § 5b)
 Minirenseanlegg (lokal forskrift § 5c)
 Kombinert løsning (lokal forskrift § 5d)
 Biofilter (kun fritidsbolig, lokal forskrift § 5e)

 Det bekreftes at avløpsanlegget tilfredsstiller krav om 90 % rensing av Tot P og BOF
7. Opplysninger om nøytral faglig bistand
Følgende nøytrale sakkyndige har vært benyttet:
a)……………………………………………………………………………………………….
b)……………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………….
8. Vedlegg til søknaden
a) Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg
a) Resultat fra grunnundersøkelser
b) Kart 1:5000 med plassering av avløpsanlegg, eiendomsgrense og veg
c) Oversikt over naboer som er varslet
d) Begrunnelse for unntak fra normale rensekrav i lokal forskrift §§ 5 og 6.
e) Andre vedlegg

 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

9. Supplerende opplysinger (bruk evt eget ark)

10. Underskrift og erklæring
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og lokal forskrift og
enkeltvedtak, og bekrefter at alle relevante opplysninger er fremlagt.
Som eier av anlegget er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt
oppbevaring av informasjon om anlegget, drift og lekkasjer. Jeg er ansvarlig for at eventuell
ny eier får denne informasjonen.
Dato:
Underskrift:

