
Sist revidert 22.09.2010 

 

 

 

Søknad om utslipp av sanitært 

avløpsvann fra hus og hytter  

 

Denne søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende 

utslipp, jfr forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 

fritidsbebyggelse for Sarpsborg kommune.  Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, 

turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe). 

***  Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett  *** 
 

INFORMASJON: 

Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig hht forurensningsforskriftens kapittel 12, lokal forskrift for 

Sarpsborg kommune om utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende, og etter plan- og 

bygningslovgivningen.  Søknad om utslipp, med alle nødvendige opplysninger og vedlegg, sendes kommunen som 

skal behandle denne.  Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12, lokal forskrift og etter plan- og 

bygningslovgivningen skal behandles innen seks uker.  Behandlingsfristen forutsetter at søknaden er komplett og 

uten mangler. 

 

1  Tiltakshaver: 
Navn: Telefon (dagtid): 

Adresse: 
 

Postnr., poststed: 

E-post: 

 
  Enkeltperson 

  Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr.: 

 …………………………………………………….. 

* Hvis tiltakshaver ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8 ”Eventuelle merknader” 

 

2  Søknaden gjelder: 

  Nytt utslipp.   Spesifiser: 

………………………………………………. 

Skal det installeres vannklosett:   ja    nei 

  Vesentlig økning av utslipp.   Spesifiser:  

…………………………………………….. 

Skal det installeres vannklosett:   ja  nei 

  Rehabilitering av eksisterende utslipp.   Spesifiser: 

………………………………………………. 

Skal det installeres vannklosett:   ja    nei 

 

 

  Helårsbolig, antallet boenheter:  ………. 

  Fritidsbolig, antallet boenheter:  ………. 

  Annen bygning, antallet bygninger:  ……….         spesifiser: ……………………………………………… 

 

 

Antallet personer som er planlagt tilknyttet anlegget  ……………  (faktisk antall personer på søketidspunktet) 

  

Vannkilde, angi lokaliseringen av vannkilden på situasjonskartet, gjerne med koordinater (UTM): 

 

  Borebrønn – spesifiser dybde, fjell/løsmasser og sted 

  Offentlig vannforsyning 

  Sisterne 

  Gravd/steinsatt brønn – spesifiser sted 

Spesifiser  …………………………………………………………………………………………………………… 
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3  Eiendom /byggested: 

Gnr: Bnr/Fnr: Adresse: 

 
Hvis søknaden gjelder flere eiendommer så skriv på eget ark.  Her oppgis byggested/lokaliseringen av anlegget. 

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

Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet:   nei   ja, dato: ……….  

 

4  Utslippssted: 

Type:  Innsjø     Bekk /Elv     Elvemunning     Sjø     Stedegne løsmasser     Annet: …………… 

 

Navn på lokalitet: 

Koordinater på utslippssted:  

Oppgi kartdatum (UTM): 
UTM kommer automatisk opp når trådkorset føres over kartet. 

Avstand til nærmeste drikkevannsbrønn(er) - også egen brønn - i meter:  ………………… 

 

Beskriv konsekvensene av utslippet i forhold til evt. drikkevannsbrønner:   

 

Hvis utslipp til vann: 

Utslippsdyp minst 5 m under laveste vannstand:    Ja      Nei 

Utslippsanordning:……………………………………………………………………… 

Hvis Nei, dvs avvik fra kravet i § 6 i lokal forskrift om min 5 m under laveste vannstand, skal avviket begrunnes og 

beskrives.  Og utslippsdypet spesifiseres i meter:  …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5  Rensegrad: 

 

5.1     Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. lokal forskrift §5): 

 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser: 

5.1 a    90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5   (absolutt krav i Sone 1 og 2) 

 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling: 

5.1 b    90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5   (kun tillatt i Sone 3 og områder hvor det 

ikke er i konflikt med andre brukerinteresser) 

 

Kun utslipp av gråvann, alle soner/utslippssteder: 

5.1 c    Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:  ……………………………………. 

Alle gråvannsløsninger skal utformes i henhold til kravene i VA-miljøblad 

 

5.2     Det søkes unntak fra §5, spesifiser i vedlegg nr:  ………. 

 

 

Type renseløsning: 

 Slamavskiller 

 Infiltrasjonsanlegg 

 Filterbedanlegg (våtmarksanlegg) 

 Sandfilteranlegg 

 Minirenseanlegg kl. 1 (kjemisk/biologisk) 

 Minirenseanlegg kl. 2 (biologisk) 

 Minirenseanlegg kl. 3 (kjemisk) 

 Tett tank for alt avløpsvann 

 Tett tank for svartvann 

 Biologisk toalett 

 Tett tank for svartvann og biofilter/gråvannsrenseanlegg 
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 Biologisk toalett og biofilter/gråvannsrenseanlegg 

 Etterpolering/hygienisering, spesifiser og legg ved dokumentasjon:  …………………………………….. 

 Annen løsning, spesifiser::  …………………………..………………………………….………………… 

 

Tillegg for minirenseanlegg: 
 

CE-merke (NS-EN-12566-3):        Ja             Nei 
 

Tilfredsstiller anlegget de norske tilleggskravene i forurensingsforskriftens Kap 11 og 12:    Ja             Nei 
 

 
 

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:  …………………………………………pe 
 

 

6  Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig 
 

Foretak som skal godkjennes for å påta seg oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller 

kontrollerende i forbindelse med tiltak som krever tillatelse etter pbl. § 20-1 første ledd og kontroll av disse, jf. 

pbl. kap 22, 23 og 24, skal oppfylle kravene i Forskrift om byggesak del tre (godkjenning og ansvar). 

 

Funksjoner Navn på firma/nøytral fagkyndig Godkjenning 

 Ansvarlig søker (SØK)   har sentral godkjenning innen faglig 

relevant tiltaksklasse 

 Ansvarlig prosjekterende (PRO)   har sentral godkjenning innen faglig 

relevant tiltaksklasse 

 Ansvarlig kontrollerende for 

prosjektering (KPR) 

  har sentral godkjenning innen faglig 

relevant tiltaksklasse 

 Ansvarlig utførende (UTF) 

 

  har sentral godkjenning innen faglig 

relevant tiltaksklasse 

 Ansvarlig kontrollerende for 

utførelse (KUT) 

  har sentral godkjenning innen faglig 

relevant tiltaksklasse 

 

Vedlegg som skal følge i henhold til kravene i plan og bygningslovgivningen: 
 

  Søknad om tiltak med nødvendige vedlegg 

  Søknad om ansvarsrett 

  Søknad(er) om lokal(e) godkjenning(er) for tiltaket evt med dokumentasjon på utdanning og erfaring 

 

 

7  Vedlegg til søknaden i hht kravene i forurensningslovgivningen 
     (nummerering kan angis enten her eller i ”Søknad om tiltak”): 

 

a. Begrunnelse for ønske om dispensasjon fra kravene i lokal forskrift om utslipp av 

sanitært avløpsvann for Sarpsborg kommune 
 

 ja  vedlegg nr: ……. 

 ikke relevant 

b. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 5 i lokal forskrift og beskrivelse av anlegg 
 

 ja  vedlegg nr …….. 

c. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart 

i målestokk 1:1000 og 1:5000 eller større.  Angi hele avløpsanlegget med alle sine 

deler og alle rørgater og nøyaktige inn- og utløp og påkoblingspunkter 
 

 ja  vedlegg nr …….. 

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

 

 ja  vedlegg nr: ……. 

 ikke relevant 

e. Oversikt over interesser som blir berørt, slik som brønner/drikkevannsforsyning, 

rekreasjon, næringsvirksomhet (beiting o.a.) og biologisk mangfold.  Beskriv 

miljøkonsekvenser og eventuelle tiltak for å motvirke interessekonflikter, og 

eventuelle tiltak for å ivareta helse og miljø. Dette SKAL følge alle søknader jfr 

forurensingsforskriftens kapittel 12 særlig § 12-4 
 

 

 ja 

 

beskrevet 

i vedlegg nr ………. 
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f. Er lokaliteten, inkludert rørtraséer, sjekket i forhold til kjente og/eller ukjente 

fredede kulturminner, jfr. Kulturminneloven § 8. 4 ledd punkt 2?  Om det skal 

gjennomføres tiltak på en eiendom som kan medføre fare for at fredede 

kulturminner berøres, skal Fylkeskommunen gis anledning til å uttale seg før 

tiltaket finner sted.  Ta eventuelt kontakt med Fylkeskonservatoren.  Se også 

www.kulturminnesok.no 

 

 ja 

 

beskrevet 

i vedlegg nr ………. 

g. Oversikt over hvem som er varslet om planlagt utslipp, dokumentasjon på hva det 

er varslet om og kvitteringer som viser at varsel er sendt 
 

 ja  vedlegg nr: ……. 

 ikke relevant 

h. Uttalelser mottatt i varslingsrunden 

 

 ja  vedlegg nr: ……. 

 ikke relevant 

i. Erklæring med samtykke fra grunneier om etablering av hele eller deler av 

avløpsanlegget på nabogrunnen.  Det skal også foreligge samtykke fra grunneier 

ved fremføring av renset avløpsvann til anlegg på nabogrunnen 
 

 ja  vedlegg nr: ……. 

 ikke relevant 

j. Er hele avløpsnettet tilpasset avløpsmengden og i en slik stand at det ikke 

forekommer lekkasjer, jfr. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven §9-52 

m/veiledning. 

 

 ja, i henhold til      

Norsk Standard  

 ja, i følge analyser 

 Nei 

 

 

8  Serviceavtale 

Alle renseanlegg skal ha en service- og vedlikeholdsavtale.  Avtale om service og vedlikehold for anlegget skal 

foreligge før ferdigattest kan gis. 

 ja    vedlegg nr: ………. 

 nei    vil bli ettersendt før/sammen med anmodning om ferdigattest 

 

 

9  Eventuelle merknader eller tilleggsopplysninger (ikke obligatorisk): 

 

 

 

10  Underskrift av og erklæring fra tiltakshaver: 

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig- og 

fritidsbebyggelse for Sarpsborg kommune og enkeltvedtak i henhold til denne, herunder krav til avløpsnett jf. 

§ 7, krav til renseløsninger jf. § 3 dokumentasjon av rensegrad jf. § 5, utslippssted jf. § 6, lukt jf. § 7 og krav 

til anleggsdokumentasjon og serviceavtale jf. § 5. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift 

og vedlikehold, samt oppbevaring av informasjon om anlegget, drift og lekkasjer. 
Dato: Underskrift ansvarlig eier/tiltakshaver: Gjentas med blokkbokstaver: 

   

 

Underskrift av ansvarlig foretak/ansvarlig søker: 

 

 

Jeg bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er korrekte. 

 

 

 

Dato:  ……..…………   Underskrift:  …………………………..……….. 
         ANSVARLIG SØKER 

http://www.kulturminnesok.no/
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11. Kommunens merknader: 

 

 

Nyttige informasjon: 

 

Vi anbefaler alle tiltakshavere (eier av bolighus, hytte, gårdsbruk eller lignende) som skal utbedre avløpet sitt (evt 

etablere nytt avløp) om snarest ta kontakt med en nøytral fagkyndig (forurensingsforskriftens kapittel 12) som kan 

stå som ansvarlig søker for tiltaket. 

 

På kommunens nettsider ligger det en god del informasjon:  www.sarpsborg.com  og en kartportal. 

 

Info om avløp fra spredt bebyggelse: 

http://www.sarpsborg.com/portal/page?_pageid=33,3438&_dad=portal&_schema=PORTAL&articleId=8991&art

SectionId=1554  her finnes bl.a. søknadsskjema, lokal forskrift og annen nyttig informasjon. 

 

Vi anbefaler www.avlop.no  som er en egen nettside for mindre avløpsanlegg.  Her står det:  ”Dette er en egen 

informasjonsside for mindre avløpsanlegg. Informasjonen retter seg først og fremst mot tre interessegrupper; 

saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, utbyggere og privatpersoner som skal etablere 

avløpsanlegg.  Informasjon og bilder som ligger på denne nettsiden kan fritt benyttes. Det forutsettes at det 

henvises til www.avlop.no og dato for nedlasting ved bruk av bilder fra nettsiden” 

 

Hvordan velge avløpsløsning:   http://www.avlop.no/linker/valg%20avlop/Oversikt%20planlegging.htmer 

 

Lover og forskrifter som gjelder finnes også på www.lovdata.no 

Diverse informasjon om blanketter og veiledere finner du her på www.be.no 

 

Forurensningsloven: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19810313-

006.html&emne=forurensningslov*&& 

 

Forurensingsforskriften (kapittel 12): 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20040601-

0931.html&emne=forurensningsforskrift*&& 

 

Lokal forskrift for Sarpsborg kommune: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/ov-20080918-

1085.html&emne=sarpsborg&& 

 

Plan og bygningsloven:  

Loven finner du på www.lovdata.no. Kapittel 20-31 omhandler byggesaker. 

 

Byggesaksforskriften: 

Finnes også på www.lovdata.no. Forskriften gir mer detaljerte opplysninger til de forskjellige lovparagrafene i 

plan og bygningsloven. 

http://www.sarpsborg.com/
http://www.sarpsborg.com/portal/page?_pageid=33,3438&_dad=portal&_schema=PORTAL&articleId=8991&artSectionId=1554
http://www.sarpsborg.com/portal/page?_pageid=33,3438&_dad=portal&_schema=PORTAL&articleId=8991&artSectionId=1554
http://www.avlop.no/
http://www.avlop.no/linker/valg%20avlop/Oversikt%20planlegging.htmer
http://www.lovdata.no/
http://www.be.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19810313-006.html&emne=forurensningslov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19810313-006.html&emne=forurensningslov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-20040601-0931.html&emne=forurensningsforskrift*&&
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/ov-20080918-1085.html&emne=sarpsborg&&
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/

