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Kvænangen Kommune 

 

 

Veiledning i henhold til søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 

Denne er punktlisten er kun veiledende- og på ingen måte uttømmende. 

Husk at hver enkelt sak ofte er forskjellig. Punktliste gjelder for utslipp fra bolighus, 

fritidsbebyggelse, bedrifter og andre bedrifter/ næringsbygg med utslipp mindre enn 50 pe. 

Se vedlagt «eksempel» og vær klar over eventuelle avvik. 

 

 

1. Byggherre/ tiltakshaver 

Enkeltperson- Privat ELLER Selskap/ lag/ forening (organisasjonsnummer). 

Fyll inn TELEFONNUMMER- Også for privatpersoner. 

 

2. Ansvarlig søker/ prosjekterende/ utførende 

 

3. a)  Gbnr + Adresse(r) + Antall boenheter. 

b) Spesifikt byggestedets Gbnr + Adresse + Postnummer/ Sted. 

 

4. Anleggets størrelse 

 

5. Volum på nedgravet anlegg og resipient, dvs. til hvilken vannforekomst infiltrasjonen 

til grunnen beveger seg mot. Under «annet spesifiser» kan man med fordel nevne 

«avstanden» til nærmeste vannforekomst/ resipient. 

 

5.4 Plassering rensetrinn 1 

 

5.5  Utslippssted 

Navn på lokalitet + Resipient/ Vannkilde.  

Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjorden eller annen vannkilde. 

 

5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippssted 

Under «annet spesifiser» bør man imidlertid SE OG GJØRE VURDERINGER i henhold 

til: 

 

- Brønn/ Vannkilde 

- Kulturminner 

- Veirett, Nabo/ Andre 

- Avstand til nærmeste Vannkilde 
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6. Vedlegg til søknaden 

Søknaden regnes IKKE som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det 

vedlegg vil søknaden IKKE kunne bli realitetsbehandlet. 

 

6.1 Plassering av avløpsanlegg 

Kart i målestokk 1: 500. 

 

BRUK TID PÅ Å LAGE ET BRA KART 

- Tomtegrenser 

- Gnr/bnr/ Adresse/ Stedsnavn 

- Plassering av slamavskiller iht. Bolig/ Bygg/ Boenhet 

- Atkomst og veg 

6.2 – 6.4 

6.5 Beregningsgrunnlag for pe: 

Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe). 

Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet.  

Som hovedregel gjelder følgende: 

Utslipp fra hus og fritidsboliger m/ innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar m/ 1 pe. 

Utslipp fra fritidsbolig m/ innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra m/ 0,3 pe. 

Utslipp fra fritidsbolig uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe. 

Eksempel 1: 

Hus m/ innlagt vann og vannklosett, husstand med 6 personer: 

1 pe/ person x 6 personer = 6 pe i avløpsvannet. 

Eksempel 2: 

3 fritidsboliger m/ innlagt vann og vannklosett og 10 sengeplasser per hytte: 

3 x 1 pe/ person x 10 sengeplasser = 30 pe i avløpsvannet. 

Eksempel 3: 

Fritidsbolig m/ innlagt vann uten vannklosett og 10 sengeplasser: 

 

0,3 pe/ person x 10 personer = 3 pe i avløpsvannet. 

 

Når man skal beregne forventet antall personekvivalenter må man ta utgangspunkt i 

maksimum antall personer i boenheten/ bygget på samme tid. Antall sengeplasser kan 

være et godt mål på maksimum antall personer ved maksimum belastning. 
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6. Vedlegg til søknaden 
 

a) Dokumentasjon fra ansvarlig prosjekterende… 

b) Dokumentasjon fra ansvarlig utførende… 

 

c) Dokumentasjon av rensegrad jf. punkt 4, beskrivelse av anlegg og navn på produsent 

og importør… 

d) Kopi av service/ vedlikeholdsavtale med godkjent foretak… 

 

6.1 Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veg adkomst på kart i 

målestokk 1 : 500. 

 

a) Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med Gbnr og Adresser… 

b) Tinglyst erklæring om rett til å legge og vedlikeholde anlegg jf. Punkt 4. 

c) Tinglyst erklæring om felles ansvar for drift og vedlikehold jf. Punkt4. 

d) Oversikt over interesser som blir berørt m/ beskrivelse av tiltak for å motvirke 

interessekonflikter… 

 
6.2 – 6.5 Utfylles dersom dette er relevant. 

6.6 Dokumentasjon på kvalifikasjoner ved søknader med ansvarsrett jf. pkt.2. 

Her bør man kunne vise til tidligere innsendt materiale- og henvise til spesifikk sak/ 

saksnummer. 

ELLERS er det bare å legge ut den nødvendige dokumentasjonen på nytt. Hva som er 

nødvendig er litt forskjellig fra søknad til søknad. I utgangspunktet gjelder følgende 

punkter til vedlegg (SØK PÅ NETT, da denne lista ikke er uttømmende): 

 

6.7 Nabovarsel: Oversikt over hvem som er blitt varslet… 

a) https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5154-nabovarsel.pdf 

b) Eventuelle mottatte uttalelser og/ eller protester… 

c) Samlet plan 

 

 

Denne lista tar utgangspunkt i at entreprenøren/ansvarlig er ADK1- Sertifisert. 

Med ADK1-Sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann 

og avløp i flere dimensjoner og tiltaksklasser. 

 

Dette til orientering. 

 

 
 

https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5154-nabovarsel.pdf

