
   Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra  
  hus og hytter 

  Informasjon: 

 1. Tiltakshaver* 
Navn: Telefon (dagtid): 

Adresse: Postnr, poststed:

E-post:   Enkeltperson   
  Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr: 

* Tiltakshaver tilsvarer eier i plan- og byggesaker 

 2. Søknaden gjelder: 

  Nytt utslipp 
  Vesentlig økning av utslipp 
  Rehabilitering av  

       eksisterende anlegg 

  Helårsbolig, antall: ……. boenheter
  Fritidsbolig, antall: ……. boenheter
  Annen bygning, antall:…… boenheter, spesifiser: 

Installeres /er 
det vannklosett? 

  ja    nei 

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

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

Hvis nei, foreligger det dispensasjon  
fra kommunens planmyndighet:  ja, dato:   _________________

✪❁

■❅❉

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært  
avløpsvann, samt rehabilitering av eksisterende anlegg, jfr. Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og 
fritidsbebyggelse mindre enn 50 pe, Melhus Kommune (FOR 2009-02-10 nr 218). 
Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp  
mindre enn 50 pe.  
Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett 
 

  __________________________________________

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. den lokale avløpsforskriften og forurensingsloven.   
Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene  i 
avløpsforskriften for Melhus kommune behandles innen seks uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i  
forskriften behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker. Det anbefales at utfylling av 
søknadsskjema gjøres i samarbeid med en fagkyndig. 
  
For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 20 til 24 vedrørende  
søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det  
foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen. 
  
Endelig godkjenning og utstedelse av utslippstillatelse vil først skje når anlegget er ferdigstilt og det er sendt inn  
ferdigmelding til kommunen. 

Eiendommens vannforsyning: Offentlig 
Privat



 4. Rensegrad: 

 Utslippssted i normalt område (rensegrad  jf. § 8 i lokal avløpsforskrift).: 

    Følgende rensekrav settes, jf retningslinjer spredt avløp, Melhus kommune, med mindre det 
    kan dokumenteres at utslippet ledes til en resipient uten brukerinteresse eller en resipient uten  
    fare for overgjødsling: 
     90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5  

 Det søkes unntak fra §§ 8 til 9, spesifiser i vedlegg nr. 9b. 

Kryss av her dersom utslippet går til en resipient uten brukerinteresser eller fare for  
eutrofiering, eller dersom det av andre grunner søkes om unntak fra rensekravene i §§ 8-9.

 Utslipp i følsomt område, dersom utslippet er i samsvar med krav i § 9 i lokal forskrift.

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder. Utslipp til stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: 
  
   _______________________________________________________________________________    

 5. Type renseanlegg: 

 Infiltrasjonsanlegg  
 Sandfilteranlegg (for gråvannsrensing)    
 Minirenseanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk)  
 Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk) 
 Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk)
 Tett tank (for alt avløpsvann) 
 Tett tank for svartvann 
 Biologisk toalett 
 Konstruert våtmark/filterbed
 Gråvannsfilter 
 Fellesanlegg, spesifiser type:
 Annen løsning, spesifiser: ________________________________

Tillegg for minirenseanlegg:
Sertifisering fra Sintef Byggforsk  
iht. NS-EN 12566-3 (vedlegges i 9b): 

 ja  nei 

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: ___  pe 

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: ___  pe

Tillegg for infiltrasjonsanlegg:
Dokumentasjon av dimensjonering/ 
størrelse, hydraulisk kapasitet,  
infiltrasjonskapasitet, jordas  
egenskaper som rensemedium, i eget  
vedlegg (vedlegges i 9b):

ja nei

 6. Utslippssted:
Type:  Innsjø   Bekk /Elv  Elvemunning   Sjø    Stedegne løsmasser 

Annet: _____________________________________________________________________________ 

Navn på lokalitet: _________________________________________________________  

Koordinater på utslippssted: ________________________________________________ 

Oppgi kartdatum (f.eks WGS 84 eller UTM (Euref 89, sone 32)): ________________________________    

Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m   ja   nei, spesifiser:    ___ m  ikke relevant 

Koordinater på plassering av slamavskiller (oppgi kartdatum i pt.6):

Plassering av  
avløpsanlegget, beskriv:

_____________________________

Ved utslipp til bekk/elv, har denne helårs vannføring? ja nei ikke relevant



Skal det monteres prøvetakingskum? 
 

ja nei ikke aktuelt

Type/plassering:

Utslippsanordning:

Benyttes resipient som drikkevannskilde,          
eller er det drikkevannskilder i området?              Ja       Nei    
   

Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon  
av avløpsvann i stedegne løsmasser?

Ja Nei

 Er det gjennomført grunnundersøkelser?    Nei

Dersom ja, beskriv kildens type  
(grunnvann, brønn etc),  
og utslippets plassering  
i forhold til kilden:

Beskriv:

Ja

Er det fare for forurensing av 
drikkevannskilden?

Ja Nei

____________________________________________________________________________

Opplysninger om grunnvann/
grunnvannsstand.

Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter ( i meter) ikke relevant

          Beskriv:

Beskrivelse av jordprofil Dybde Beskrivelse av jordmasser Fasthet/ 
pakningsgrad

Kornfordelingsanalyse
 Sorteringsgrad (So) Middelskornstr (Md)

Infiltrasjonstest
Vannledningsevne (meter/døgn)



Firma 1: Org. nr:

Valg av avløpsanlegg 
Utforming og plassering av avløpsanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Vurdering av brukerinteresser, berørte parter, etc 
Installasjon av avløpsanlegg 

Firma 2: Org. nr:  

Valg av avløpsanlegg 
Utforming og plassering av avløpsanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Vurdering av brukerinteresser, berørte parter, etc 
Installasjon av avløpsanlegg   

Firma 3: Org. nr:  

Valg av avløpsanlegg 
Utforming og plassering av avløpsanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Vurdering av brukerinteresser, berørte parter, etc 
Installasjon av avløpsanlegg 

 8: Informasjon om prosjekterende og/eller utførende firma: 

Har sentral godkjenning 
Dokumentasjon vedlegges denne søknad 
 

 7: Søknad om ansvarsrett. 

Ansvarlig søkers kvalifikasjoner:



 10. Underskrifter og erklæringer: 
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til 
forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven. Som tiltakshaver er jeg ansvarlig for forskriftsmessig 
drift og vedlikehold. 
Ansvarlig søker (SØK) Tiltakshaver 
Foretak Navn 

Adresse Adresse 

Poststed, postnr. Poststed, postnr. 

Organisasjonsnr.  

Kontaktperson  

Tlf.

Dato Dato 

Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon 

Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon 
h) Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (Legges ved 

dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering)
i) Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. 

rapport av infiltrasjonstest. (Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et 
infiltrasjonsanlegg)

j) Serviceavtale (Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et minirenseanlegg)
k) Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (Legges 

ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget)
l) Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når

anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses
  (tiltakshavers ansvar))(Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)

m)
(Legges ved bare dersom dette er aktuelt)

n) Andre vedlegg – eventuelle merknader etc 

 9. Vedlegg til søknaden:
Vedlegg Vedlegg nummer 

Vedlegg som SKAL følge søknaden: 
a) Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til 

utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større 
b) Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg 
c) 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 

d) Søknad om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal  
godkjenning fra ansvarlig foretak 

e)
f) Oversikt over hvem som er varslet (naboer, interesseorganisasjoner etc), gjenpart 

av nabovarsel 
 g)  Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av 
      rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensegrad

Kontrollerklæring

Tlf.

Epost

Epost

Underskrift Underskrift


Microsoft Word - søknadsskjema.doc
makn
   
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra 


  
hus og hytter 

  Informasjon: 
 1. Tiltakshaver* 
Navn: 
Telefon (dagtid): 
Adresse:
Postnr, poststed:
E-post: 
  Enkeltperson   
  Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr: 
* Tiltakshaver tilsvarer eier i plan- og byggesaker 
 2. Søknaden gjelder: 
  Nytt utslipp 
  Vesentlig økning av utslipp 
  Rehabilitering av  
       eksisterende anlegg 
  Helårsbolig, antall: ……. boenheter
  Fritidsbolig, antall: ……. boenheter
  Annen bygning, antall:…… boenheter, spesifiser: 
Installeres /er 
det vannklosett? 
  ja  
  nei 
 3. Eiendom /byggested: 
Gnr:                       
                     
 

Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: 

 ja 
 nei 
Planstatus: 
Hvis nei, foreligger det dispensasjon 


fra kommunens planmyndighet: 

 

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


avløpsvann, samt rehabilitering av eksisterende anlegg, jfr. Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse mindre enn 50 pe, Melhus Kommune (FOR 2009-02-10 nr 218).

Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp 


mindre enn 50 pe. 


Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett

 

  __________________________________________
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. den lokale avløpsforskriften og forurensingsloven.  


Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad 
i samsvar med standardkravene  

 


forskriften behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker. Det anbefales at utfylling av søknadsskjema gjøres i samarbeid med en fagkyndig.

 


For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 20 til 24 vedrørende 


søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. 
Bygging av anlegget kan først starte når det 



foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.


 


Endelig godkjenning og utstedelse av utslippstillatelse vil først skje når anlegget er ferdigstilt og det er sendt inn 


ferdigmelding til kommunen. 

Eiendommens vannforsyning:
Offentlig

Privat
 4. Rensegrad: 
 Utslippssted i normalt område (rensegrad  jf. § 8 i lokal avløpsforskrift).
: 
    


    
kan dokumenteres at utslippet ledes til en resipient uten brukerinteresse eller en resipient uten 


    


  

   90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF
5  
 Det søkes unntak fra §§ 8 til 9, spesifiser i vedlegg nr. 9b. 
Kryss av her dersom utslippet går til en resipient uten brukerinteresser eller fare for 


eutrofiering, eller dersom det av andre grunner søkes om unntak fra rensekravene i §§ 8-9.
Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder. Utslipp til stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:

 


   
_______________________________________________________________________________ 
   


 
5. Type renseanlegg:
 


 Infiltrasjonsanlegg  
 Sandfilteranlegg (for gråvannsrensing)    
 Minirenseanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk)  
 Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk) 
 Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk)
 Tett tank (for alt avløpsvann) 
 Tett tank for svartvann 
 Biologisk toalett 
 Konstruert våtmark/filterbed 
 Gråvannsfilter 
 Fellesanlegg, spesifiser type:
 Annen løsning, spesifiser: ________________________________
Tillegg for minirenseanlegg: 
Sertifisering fra Sintef Byggforsk 


iht. NS-EN 12566-3 (vedlegges i 9b): 

 ja 
 nei 
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: ___  pe 
Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: ___  pe
Tillegg for infiltrasjonsanlegg:
Dokumentasjon av dimensjonering/

størrelse, hydraulisk kapasitet, 


infiltrasjonskapasitet, jordas 


egenskaper som rensemedium, i eget 


vedlegg (vedlegges i 9b):
ja
nei
 6. Utslippssted:
Type: 
 Innsjø  
 Bekk /Elv 
 Elvemunning  
 Sjø  
  Stedegne løsmasser 
Annet: _____________________________________________________________________________ 
Navn på lokalitet: _________________________________________________________                                                                
Koordinater på utslippssted: ________________________________________________   
Oppgi kartdatum (f.eks WGS 84 eller UTM (Euref 89, sone 32)): ________________________________                                 
Utslippsdyp under laveste vannstand: 
minst 2 m
 

  
ja  

 nei, spesifiser:    ___ m 
 
ikke relevant 

Koordinater på plassering av slamavskiller (oppgi kartdatum i pt.6):
Plassering av 


avløpsanlegget, beskriv:
_____________________________
Ved utslipp til bekk/elv, har denne helårs vannføring?
ja
nei
ikke relevant
Skal det monteres prøvetakingskum?

 

Prøvetakingskum
Utslippsanordning:
Benyttes resipient som drikkevannskilde,         


eller er det drikkevannskilder i området?              
                  
    
                           


                  
 

Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon 


av avløpsvann i stedegne løsmasser?
Ja
Nei
 Er det gjennomført grunnundersøkelser?
   Nei                   
Dersom ja, beskriv kildens type 


(grunnvann, brønn etc), 


og utslippets plassering 


i forhold til kilden:
Beskriv:
Ja
Er det fare for forurensing av

drikkevannskilden?
Ja
Nei
____________________________________________________________________________
Opplysninger om grunnvann/grunnvannsstand.
Beskrivelse av jordprofil
Dybde
Beskrivelse av jordmasser
Fasthet/

pakningsgrad
Kornfordelingsanalyse
Infiltrasjonstest
Firma 1:
Org. nr:
Valg av avløpsanlegg 
Utforming og plassering av avløpsanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Vurdering av brukerinteresser, berørte parter, etc 
Installasjon av avløpsanlegg 
Firma 2:
Org. nr:  
Valg av avløpsanlegg 
Utforming og plassering av avløpsanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Vurdering av brukerinteresser, berørte parter, etc 
Installasjon av avløpsanlegg   
Firma 3:
Org. nr:  
Valg av avløpsanlegg 
Utforming og plassering av avløpsanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Vurdering av brukerinteresser, berørte parter, etc 
Installasjon av avløpsanlegg 
 8: Informasjon om prosjekterende og/eller utførende firma: 
Har sentral godkjenning

Dokumentasjon vedlegges denne søknad

 

 
7: Søknad om ansvarsrett. 

Ansvarlig søkers kvalifikasjoner:
 10. Underskrifter og erklæringer: 
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til 

forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven. Som tiltakshaver er jeg ansvarlig for forskriftsmessig 

drift og vedlikehold. 

Ansvarlig søker (SØK) 
Tiltakshaver 
Foretak 
Navn 
Adresse 
Adresse 
Poststed, postnr. 
Poststed, postnr. 
Organisasjonsnr.  
Kontaktperson  
Tlf.
Dato 
Dato 
Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon 

Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon 

h)
Eventuelle mottatte merknader/klager med 
 

(Legges ved 

dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering)
i)
Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. 

rapport av infiltrasjonstest. 

(Legges bare ved dersom 
 

infiltrasjonsanlegg)
j)
Serviceavtale 
(Legges bare ved dersom 

k)
Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse 

(Legges 

ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget)
l)
Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når
anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses
  
(tiltakshavers ansvar))

m)
(Legges ved bare dersom dette er aktuelt)
n)
Andre vedlegg – eventuelle merknader etc 

 9. Vedlegg til søknaden:
Vedlegg 
Vedlegg nummer 
Vedlegg som SKAL følge søknaden: 
a)
Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til 

utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større 

b)
Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg 

c)
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 

d)
Søknad om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal 


godkjenning fra ansvarlig foretak 

e)
f)
Oversikt over hvem som er varslet (naboer, interesseorganisasjoner etc), gjenpart 

av nabovarsel 

 
g)  

Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av


      

Kontrollerklæring
Tlf.
Epost
Epost
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