Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann – Spydeberg kommune
Søknaden skal benytes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av
sanitært avløpsvann jf. forskrif om begrensning av forurensning av 1.6.2004
(forurensningsforskrifen) kapitel 12. Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hyter,
turistbedrifer og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for
påkobling til ofentlig avløpsnet.

Informasjon:
Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadsplikti jf. forurensninisforskrifen kapitel 12. Søknad med
alle nødvendiie opplysninier vil bli behandlet av kommunen eter lokal forskrif om utslipp fra mindre
avløpsanleii, vedtat i Spydeberi kommune 7.oktober 2008. Søknad i samsvar med kravene i lokal
forskrif behandles innen seks uker, mens søknad om unntak fra kravene behandles uten ubeirunnet
opphold, men behandlinien kan ta mer enn 6 uker.
For prosjekterini oi utørelse av avløpsanleiiet ijelder reilene i plan- oi byininisloven for søknad om
tllatelse tl tltak oi iodkjennini av foretak for ansvarsret. vyiiini av anleiiet kan ikke iianisetes før
det foreliiier iianisetnistllatelse fra kommunen.

1. Ansvarlig for utslippet (søker)*:
Navn:

Telefon (daitdd:

Adresse:

Postnr, poststed:

E-post:

Enkeltperson
Selskap/lai /sameie. Oppii orianisasjonsnr:
……………………………………………………..

*Hvis ansvarlii søker ikke er den samme som ansvarlii eier (ansvarlii eier tlsvarer tltakshaver i plan- oi byiiesakerd skal
dete aniis.

2. Søknaden gjelder:
Nyt utslipp
Vesentlii øknini av utslipp
Rehabiliterini av
eksiterende utslipp

Helårsbolii, antall: ……..
Fritdsbolii, antall: ……..
Annen byinini, antall:…….spesifser:

Toaletløsnini:
Vannkloset
Svanemerket biodo
Annet (beskrivesd

3. Eiendom /byggested:
Gnr:

vnr:

Adresse:

Planstatus: Samsvar med endeliie planer eter plan oi byininisloven:
ja
Hvis nei, foreliiier det samtykke fra kommunens planmyndiihet:
Vannforsynini:

Vannverk

Eien (beskrives oi vises på kartd

nei
ja, dato:……….

Kun sommervann

4. Utslippssted:
Type:
Innsjø/tjern
…………………

vekk/Elv med helårs vannførini

Elvemunnini

Stedeine løsmasser

Navn på lokalitet:
Koordinater på utslippssted:
Oppii kartdatum (Euref89, WGS84 UTM sone 32d
Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m

ja

nei, spesifser: ……..m

ikke relevant

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: …….p.e.

5. Rensegrad og type anlegg:
Det søkes unntak fra § 6 i Lokal forskrif, spesifser i vedleii v (se punkt 6d.
Type renseanlegg:
Lukket infltrasjonsanleii
Jordhauisinfltrasjonsanleii
Filterbed (konstruert våtmarkd
Kjemisk-bioloiisk minirenseanleii
Sandflteranleii for iråvann
Tet tank for svartvann fra bolii
Prefabrikert iråvannsanleii

Tilleii for minirenseanleii:
CE-merke (EN12566-3d:

ja

nei

Anleiistype:____________________
_______________________________
_______________________________

Om tekniske bestemmelser, se Veilednini tl lokale forskrifer for
_______________________________
mindre avløpsanleii i Morsa, del 2.

Anleiiets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:………pe.

6. Vedlegg til søknaden:
A. Navn på nøytral faikyndii (person/frmad som har biståt med vali av
rensemetode oi/eller dokumentasjon av renseirad
v. veirunnelse for ønske om unntak fra lokal forskrif oi relevant
dokumentasjon
C. Dokumentasjon av renseirad jf. § 6 oi beskrivelse av anleii
D. Plasserini av avløpsanleii, utslippssted, eiendomsirenser oi veiadkomst på
kart i målestokk 1:5000 eller større
E. Liste over eiendommer tlknytet avløpsanleiiet med inr., bnr. oi adresse
F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsynini,
nærinisvirksomhet, rekreasjon, badeplass etcd. veskrivelse av tltak for å
motvirke interessekonfikter oi tltak for å ivareta helse oi miljø

ja
ja
ikke
relevant
ja
ja
ja
ikke
relevant
ja

Annet:

G. Oversikt over hvem som er varslet. Gjenpart av nabovarsel.
H. Eventuelle motate klaier/protester

ja
ikke
relevant
ja
ikke
relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

8. Underskrif og erklæring:
Jei forplikter mei tl å følie bestemmelsene i forurensninisforskrifen oi enkeltvedtak i henhold tl
forurensninisforskrifen. Som ansvarlii eier er jei ansvarlii for forskrifsmessii drif oi vedlikehold.
Dato:

Underskrif ansvarlii eier:

9. Kommunens merknader:

Gjentas med blokkbokstaver:

Søknad om utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse og mindre
bedrifer - veiledning
Hvem har søknadsplikt?
Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlii må du søke kommunen
om utslippstllatelse. Hvis utslippet er fra boliihus, hyter, turistbedrifer oi liinende virksomhet, oi det totale utslippet er
mindre enn 50 personekvivalenter (ped, fyller du ut søknadsskjemaet ”Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann –
Spydeberi kommune”. Dete skjemaet får du hos kommunen. Skjemaet ijelder både separate utslipp av sanitært
avløpsvann oi utslipp fra små hussamlinier som samarbeider om en felles avløpsløsnini. Søknadsplikten ijelder oiså når
avløp iår tl lukket tank.
Det er dit ansvar som ansvarlii eier å fylle ut en nøyakti oi fullstendii søknad med alle opplysninier kommunen trenier
for å kunne behandle søknaden. vehandlinien av søknaden starter når et fullstendii utylt søknadsskjema med alle
nødvendiie vedleii foreliiier. Kommunen behandler søknaden innen seks uker fra fullstendii skjema med vedleii er
motat. Maniler opplysninier eller dokumentasjon, vil dete kunne forsinke saksbehandlinien. Dersom du har søkt om
unntak, ijelder ikke den absolute saksbehandlinisfristen på seks uker.

Hva må du gjøre i god td før du søker?
Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke krav oi eventuelle lokale tlpasninier som ijelder der du vil slippe ut
avløpsvann. Finn ut hva som kreves av informasjon oi dokumentasjon i en søknad om utslippstllatelse. Kommunen har
plikt tl å ii veilednini om hvordan du skal søke om utslippstllatelse oi hvilke vilkår oi krav som ijelder. Du må oiså sjekke
med kommunen om utørelsen av det planlaite avløpsanleiiet er i samsvar med kommunens planer eter plan- oi
byininisloven.
Veilednini om vali av avløpsløsnini, søknadsprosess, informasjon om byiiini oi drif m.m. fnner du på vioforsk sin
netside om mindre avløpsanleii – avlop.no.
På kommunens netside htp://www.spydeberi.kommune.no oi på morsa.ori fnner du dessuten «Veilednini tl lokale
forskrifer for mindre avløpsanleii i Morsag om blant annet renseløsninier, krav tl søknad oi anleiiseiers ansvar.
Det er du som søker som skal innhente all nødvendii informasjon oi vise at det planlaite utslippet er i overensstemmelse
med kravene. Det kan ta td å samle alt, så bereine iod td.
Utslipp av avløpsvann kan ijøre det vanskeliiere å bruke vannet tl drikkevann, jordbruksvannini, dyrevannini, rekreasjon
oi badini. Naboer oi andre som kan bli berørt må ha anlednini tl å utale sei. Hvis du er i tvil om hvem som skal varsles,
kan du få veilednini fra kommunen. Husk at varselet ijelder både for utslipp av avløpsvann oi tllatelse tl tltak. Dersom
alle samtykker oi skriver under på varselet, kan søknaden sendes tl kommunen hvis alle punktene i søknaden ellers er fylt
ut.
Hvis du sender varselet i posten, skal du samtdii sende kopi av varsel tl kommunen. Du må selv sørie for kviterini for at
varsel er sendt (for eksempel kviterini på rekommandert brevd. Oversikt over hvem som er varslet oi kviterinier skal
vedleiies søknaden (vedleii 6Gd sammen med eventuelle utalelser/protester du har motat (vedleii 6Hd. Søknaden kan
ikke sendes tl kommunen før svarfristen på 4 uker har iåt ut.

Hva må sendes inn tl kommunen og hvordan behandles søknaden?
Når du har fylt ut alle punktene på søknadsskjemaet oi har lait ved alle nødvendiie vedleii har du levert det vi kaller en
fullstendii søknad. En fullstendii søknad skal behandles av kommunen innen seks uker. Husk at hvis søknaden maniler
opplysninier eller dokumentasjon, vil dete kunne forsinke behandlini av søknaden din. Dersom du har søkt om unntak,
ijelder ikke den absolute saksbehandlinisfristen på seks uker.

 Personekvivalenter (pe) er et er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Eksempel på beregning
av pe fnner du under punkt 4 (Utslippssted) i denne søkeveiledningen.

Hvor kan du klage på vedtaket?
Klaiefristen er tre uker eter motat vedtak. Eventuell klaie må sendes kommunen innen tre uker.

Hva kreves av deg når anlegget er i drif?
Anleiiets eier plikter å dimensjonere, drive oi vedlikeholde anleiiet slik at lekkasjer forebyiies oi sjenerende lukt unniås,
jf. vilkår i utslippstllatelsen. Du må oppbevare informasjon om anleiiet, drif oi lekkasjer. Eventuelle naboklaier skal
oppbevares i fem år. Kommunen er tlsynsmyndiihet oi fører tlsyn med at krav overholdes. Kommunen kan kreve iebyr
for tlsyn.

Utfylling av søknadsskjema
1. Ansvarlig for utslipp (søker)
Her skal du ii alle opplysninier som er nødvendii for at kommunen skal kunne kontakte dei eller det sameie/orianisasjon
som søker om utslippstllatelse. Ansvarlii søker er normalt den som eier oi driver anleiiet (ansvarlii eier/tltakshaverd oi
som er ansvarlii for utslippet, herunder for anleiiets drif oi vedlikehold. Hvis ansvarlii søker ikke er den samme som
ansvarlii eier (hjemmelshaverd, skal dete oppiis her. Håndhevini oi sanksjoner av reielverket vil skje overfor den
ansvarliie.

2. Søknaden gjelder
Her skal du oppii om søknaden ijelder et nyt utslipp eller en vesentlii øknini av utslipp. Du må oppii om søknaden ijelder
helårsbolii, fritdsbolii oi/eller annen byinini, samt antall byininier i de ulike kateioriene. Hvis vannkloset skal installeres
eller er installert allerede, må dete oppiis. Med vesentlii øknini menes for eksempel installerini av vannkloset, dusj, bad
eller våtrom, at fere områder kobles tl anleiiet, installerini av matkvern etc. Ta kontakt med kommunen dersom du er i
tvil om hva som er vesentlii øknini.

3. Eiendom/byggested
Her skal du oppii byininiens eller byininienes iårdsnummer oi bruksnummer, samt adresse. Gårds- oi bruksnummer kan
du få ved å henvende dei tl kommunen.
Du må sjekke med kommunen om utørelsen av det planlaite avløpsanleiiet er i samsvar med kommunens planer eter
plan- oi byininisloven. Hvis utørelsen av avløpsanleiiet ikke er i samsvar med kommunens planer, må du innhente
samtykke fra plan- oi byininisetaten. Husk å oppii dato for når samtykket ble iit.
Dersom eiendommen har vannforsynini fra iodkjent vannverk (kommunalt eller privatd krysses av for dete. Er det derimot
eien vannforsynini krever dete en mer utyllende beskrivelse oi innteinini på situasjonskart. Dete er for å sikre eien
eller naboers vannforsynini mot forurensnini fra avløpsvannet. Det samme ijelder sommervann.

4. Utslippssted
Her skal du ii opplysninier om utslippsområdet. Det vil si om avløpsvannet iår tl innsjø, bekk/elv, elvemunnini, osv. Du
skal oiså oppii navn på lokalitet oi kartkoordinater. Du fnner elektroniske kart på kommunens hjemmesider. Når du
holder pila over punktet du lurer på, kommer koordinatene fram nederst på kartsiden. Forurensninisforskrifen stller krav
om at kartet skal være i målestokk 1:5000 eller større. Situasjonskart kan oiså kjøpes på kommunens servicetori.
Føliende skal være teinet inn på kartet:
-

Eiendomsirenser

-

Plasserini av avløpsanleii oi byininier

-

Hvor avløpsvannet skal ledes eter rensini fram tl resipient (anii om det iår i lukket rør, kobles tl landbruksdren,
renner åpent i bekk eller annen vannvei.d

-

Eventuell veiadkomst (for slamtømmini, vedlikehold etc.d Kartet skal vedleiies søknaden (vedleii 6Dd.

Gjelder søknaden utslipp tl vann, må du oppii hvor manie meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdypd.
Utslippets forventede størrelse skal oppiis i antall personekvivalenter (ped. Personekvivalenter er et mål på menide
orianisk materiale i avløpsvannet. Man kan fnne pe på fere måter, men som hovedreiel sier vi at:
Utslipp fra hus oi hyter med innlait vann oi vannkloset: 1 person bidrar med 1 pe
Uslipp fra hyter med innlait vann uten vannkloset: 1 person vil bidra med 0,3 pe
Utslipp fra hyter uten innlait vann oi vannkloset: 1 person vil bidra med 0,1 pe
Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du bereiner utslippets forventede størrelse.

Eksempel 1:
Hus med innlait vann oi vannkloset, husstand med seks personer: 1 pe/person * 6 personer = 6 pe i avløpsvannet.
Eksempel 2:
3 hyter med innlait vann oi vannkloset oi 10 senieplasser i hver hyte 1d: 3 * 1 pe/person * 10 senieplasser = 30 pe i
avløpsvannet.
Eksempel 3:
Hyte med innlait vann uten vannkloset, 10 senieplasser: 0,3 pe/person * 10 personer = 3 pe i avløpsvannet.
1d

Det vil variere hvor manie personer som oppholder sei på en hyte. Når man skal bereine forventet antall personekvivalenter
må man ta utianispunkt i maksimum antall personer på hyten tl samme td. Antall senieplasser kan være et iodt mål på
maksimum antall personer/maksimum belastnini.

5. Rensegrad og anlegg
Lokal forskrif om utslipp fra mindre avløpsanleii i Spydeberi stller føliende krav tl utslippskonsentrasjoner for sanitært
avløpsvann som inneholder svartvann (toaletavløpd:
Tot P (fosford: < 1,0 miP/L
vOF5 (orianisk stofd: < 25 mi/L
Der hvor særskilte brukerinteresser er berørt kan kommunen stlle krav tl utslipp av bakterier.
Dersom du søker unntak fra rensekravene skal du krysse av i boksen om unntak fra § 6, lokal forskrif. Husk at
beirunnelse/spesifserini for ønske om unntak fra rensekrav må leiies ved søknaden (vedleii 6vd.
Under punktet ”Type renseanleii” skal du oppii hva slais renseanleii du ønsker å installere. Gjelder søknaden
minirenseanleii skal “Tilleii for minirenseanleii” oiså fylles ut.
Anleiiets dimensjonerte størrelse skal aniis i antall personekvivalenter pe. Dete vil du kunne fnne for eksempel i
anleiisleverandørens dokumentasjon. Vurderini av hvor stort anleii du skal velie bør ijøres med et perspektv på 10 år.
Anleiiet bør uanset ikke være dimensjonert for mindre enn 5 pe.
For anleii som krever periodisk etersyn oi vedlikehold skal du inniå serviceavtale med iodkjent frma
(leverandør/produsent eller annet kvalifsert foretakd. Kommunen skal ha kopi av serviceavtalen.

6. Vedlegg til søknaden
Søknaden reines ikke som fullstendii før alle nødvendiie vedleii foreliiier. Maniler det vedleii vil søknaden ikke kunne
bli behandlet. Under fnner du en liste over nødvendiie vedleii med forklarini.
A.

Navn på nøytral fagkyndig (person/frma) som har biståt med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av
rensegrad

Her skal du oppii hvem (nøytral faikyndii peson/frma/leverandørd som har biståt dei med utormini,
dimensjonerini oi installasjon av renseanleii oi dokumentasjon av renseirad. Vær oppmerksom på at
dokumentasjon av anleiiets renseirad skal være utørt av nøytral faikyndii.

Hvis du skal installere et ferdiiprodusert minirenseanleii må dete være testet i henhold tl EN12566-3.
Sjekk at renseiraden som er aniit på CE-merket tl minirenseanleii tlfredsstller rensekravet for dit utslipp

(du har aniit rensekrav under pkt 5 renseiradd. For alle andre renseanleii må det dokumenteres at
anerkjent dimensjonerini oi utormini er benytet.
B.

Begrunnelse for ønske om unntak fra § 6 i lokal forskrif eller relevant dokumentasjon

Hvis du søker om unntak fra rensekrav skal dete beirunnes særskilt. Vær oppmerksom på at dersom det
søkes om unntak fra krav, ijelder ikke kommunens absolute saksbehandlinisfrist på seks uker.

C.

Dokumentasjon av rensegrad jf. § 6 og beskrivelse av anlegg

Vær oppmerksom på at dokumentasjonen skal være utørt av faikyndii. Vedleiiet skal oiså inneholde en
beskrivelse av anleiiet (type/modell/leverandør etc.d oi hvordan det skal drives.

D.

Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold osv) på
kart i målestokk 1:5000 eller større

E.

Liste over eiendommer tilknytet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse
 Hvis du skal knyte dei tl et eksisterende renseanleii må du leiie ved en liste over hvilke byininier som
allerede er tlknytet anleiiet. Gnr. oi bnr for disse byininiene får du ved henvendelse tl kommunen. Hvis
det ikke er fere byininier knytet tl anleiiet skal du sete kryss i boksen
ikke relevant.

F.

Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av
tiltak for å motvirke interessekonfikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.

vrukerinteresser knytet tl utslippsstedet vil ha stor betydnini for plasserini oi utormini av renseanleii
eller utslippspunkt. Vedleiiet skal inneholde en vurderini av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet
(for eksempel drikkevann, badini, fske, turløyper etc.d oi utslippsstedets plasserini i forhold tl
brukerinteresser. Hvis du er i tvil kan det være nyti å kontakte en faikyndii som kan foreta en nøytral
vurderini.

G.

Oversikt over hvem som er varslet

Du må laie en liste over hvem som har blit varslet oi du må leiie ved kviterini på at varsel er sendt de
respektve (for eksempel kviterini på rekommandert sendini eller underskrifd.

H.

Eventuelle motate klager/protester
 Hvis du har motat klaier/protester skal disse leiies ved søknaden. Hvis du ikke har motat
klaier/protester krysser du av i boksen
ikke relevant.

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)
Her kan du skrive eventuelle merknader du mener er nyti informasjon for kommunen når søknaden skal behandles.

8. Underskrif og erklæring
Merk at det er ansvarlii eier som skal underteine søknaden. Ansvarlii eiers underskrif innestår for at det er iit riktie oi
fullstendiie opplysninier oi at eier forplikter sei tl å følie de aniite bestemmelsene, herunder bestemmelser som ijelder
drif oi vedlikehold.

