Sømna kommune

Enhet for teknisk og eiendom

Søknad om utslippstillatelse
Etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Tiltakshaver:
Navn: _________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________
Postnr, poststed: ________________________________________________
Eiendom/Byggested:
Gnr: _______ Bnr: ________Fnr: _________ Snr: __________
Adresse: ______________________________________________________
Postnr, poststed: _______________________________________________

Søknaden gjelder:
Tiltak det søkes om utslippstillatelse for:
Ny bolig

Eksisterende bolig

Ny fritidsbolig

Eksisterende fritidsbolig

Ny annen type virksomhet
Beskriv: __________________________________________________
Eksisterende annen type virksomhet.
Beskriv: __________________________________________________
Bruksendring fra: ________________

Til: ___________________

Antall boliger/fritidsboliger/enheter: _________________________________
Antall PE: _______________________________________________________
Annet: __________________________________________________________
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Sømna kommune

Enhet for teknisk og eiendom

Septiktank:

Type: ..........................................................
Størrelse: ...................................................

Type avløpsanlegg:
Infiltrasjon i grunnen
Sandfilteranlegg
Minirenseanlegg

Type: ………………………………………………………………………

Annet

Beskriv: …………………………………………………………………..

Resipient:
 Til grunnen
 Elv
 Innsjø
 Sjøen

Informasjon:
Saken må også behandles av:
- Bygningsmyndigheten (tillatelse til tiltak, plan- og
bygningsloven).
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Sømna kommune

Enhet for teknisk og eiendom

Vedlegg:
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Opplysninger om virksomheten A
og utslippets størrelse

A

Kart/situasjonsplan

B

Tegninger, beskrivelse,
redegjørelser og dokumentasjon.
Herunder evt. kornfordelingsanalyse, infiltrasjonstest,
grunnvann etc.
Beskrivelse og vurdering av
resipienten
Kartlegging av drikkevannsinteresser som kan bli berørt
(herunder interesser i andre
kommuner med utslipp til
samme resipient eller
nedstrømskommune)

Nr. fra – til

C

D

E

Gjenpart av nabovarsel
med kvittering

F

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

G

Uttalelse fra andre offentlige
myndigheter

H

Underskrift
Ansvarlig søker
Navn:____________________________

Tiltakshaver
Navn: _____________________________

Adresse: _________________________

Adresse: ___________________________

Postnr., sted: _____________________

Postnr., sted: _______________________

Telefon: _________________________

Telefon: ___________________________

Dato: ___________________________

Dato: _____________________________

Signatur:_________________________

Signatur:___________________________
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Sømna kommune

Enhet for teknisk og eiendom

Veileder
For søknad om utslippstillatelse etter ny forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

For utslipp fra mindre avløpsanlegg kreves det:



Utslippstillatelse i medhold av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (forskrift
til forurensingsloven).
Tillatelse til tiltak (byggetillatelse) etter plan- og bygningsloven.

Anbefalt saksgang:




Kontakt kompetent firma/foretak som kan påta seg rollen som ”ansvarlig søker”.
Dette firmaet/foretaket kan da fremme en komplett søknad om utslippstillatelse for
behandling etter alle 3 ovennevnte lovverk.
Dersom en kan dokumentere kompetanse innen fagområdet vil det også være mulig
å få personlig godkjenning for å kunne fremme søknaden selv, samt også å bli
godkjent som ansvarshavende for både prosjektering, utførelse og kontroll. Kontakt
kommunen for evt. ytterligere opplysninger om dette.

Krav til søknaden:
Søknad om utslippstillatelse må inneholde opplysninger om:












Tiltakshavers navn, adresse og telefonnummer
Ansvarlig søkers navn, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer
Hva slags virksomhet det søkes tillatelse til (for eksempel enebolig)
Opplysninger om eiendommen der virksomheten er (blant annet gårds- og bruksnr).
Hva slags forurensing som ventes fra virksomheten og hvilke virkninger dette kan få.
Foruten omsøkt ramme (i PE) bør utslippets størrelse også oppgis i den
utslippsparameteren som er av størst betydning for resipientforholdene, for
eksempel antall kg fosfor/år.
Planlagte tiltak for å avverge eller begrense skadevirkningene (herunder hva slags
avløpsanlegg som er planlagt, og hva slags renseeffekt dette anlegget har).
Interesser som antas å bli berørt av virksomheten (herunder også interesser i andre
kommune med utslipp til samme resipient eller nedstrømskommuner).
Vedtak eller uttalelser fra offentlige organer saken har vært forelagt.
Hvordan plan- og bygningslovens krav til ansvar og kontroll er tenkt løst.
Hvordan anlegget vil bli drevet og vedlikeholdt.
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