
Postadresse: Rådhuset, Gàrgu 8,  9161 BURFJORD

  Telefon: 77 77 88 00

e-post: post@kvanangen.kommune.no

Org.nr: 940331102

1. Byggherre/tilltakshaver

Kommunenr: 5429 Gnr: Bnr:

Ansvarlig søker:

Adresse: Org.nr:

e-post:  

Ansvarlig prosjekterende: Tlf/mob:

Adresse: Org.nr:

e-post:  

Ansvarlig utførende: Tlf/mob:

Org.nr:

e-post:  

Bnr:

Telefon:Navn:

Adresse:

         Selskap/Lag/Forening         Enkeltperson

Organisasjonsnr:

2. Ansvarlig søker/prosjekterende/utførende

Tlf/mob:

3a. Eiendom/eiendommer tilknyttet avløpsanlegget

Gnr: Antal boenheter:Adresse:

Adresse:

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknadskjema gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre med utslipp mindre                  

enn 50 pe.

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

avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelser i Plan-og byggningsloven vedr. søknad om 

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

nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndighetene.
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4. Beskrivelse av anleggets størrelse

4.3 Beskrivelse av anleggets størrelse
Nytt avløpsanlegg Antall boliger:………..

Vesentlig økning av avløpsmengden Antall fritidsbolig/rorbu……...Antall med WC……

Vesentlig endring av avløpsanlegg Antall annen bygning………..….Antall med WC…..

Sanitært avløpsvann   Spesifiser byggning:
Gråvann (utslagsvann)

Svartvann (WC)   Total antall pe. (personekvivalent)………………………...

5. Beskrivelse av avløpsanlegg og utslippsted.

Slamavskiller, volum:         m3 Ikke relevant Sjø

Biologisk minirenseanlegg*

Kemisk minirenseanlegg* Infiltrasjonsanlegg Langgrunt sjøområde

Kemisk/biologisk minirenseanlegg* Areal: m2

Tett tank (svartvann), volum          m3 Infiltrasjo i grunnen

Biologisk toalett Biofilter

Forbrenningstoalett Øvre del av fjærsonen

Prefabrikert gråvannsløsning

Annen løsning spesifiser: Annet, spesifiser: Bekk/elv

  * Minirenseanlegg: Godkjent i hht NS-EN 12566-3

  eller tilsvarende standard Innsjø

Ja Nei

Annet, spesifiser:

Avstand mellom oppstillingsplass tømmebil og rensetrinn 1: m.

Høyde mellomm oppstillingsplass tømmebil og bunn rensetrinn 1: m.

  Navn på utslippsted (resipient):

  Utslippsdyp under laveste vannstand

  Minimum 2 m Ja

Nei, dybde: meter Ikke relevant

4.1 Utslippssøknad gjelder:

           4.2 Type avløpsvann

5.1 Rensetrinn 1 5.2 Rensetrinn 2 5.3 Utslippssted

5.4 Plassering rensetrinn 1

  5.5 Utslippsted
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Drikkevann Sportsfiske Annet, spesifiser:

Næringsinteresser Badeplass

Verneområde Friluft-/rekreasjonsområde

6. Vedlegg til søknaden

og vegadkomst, kart i målestokk 1:500

for mindre renseanlegg

om asvarsrett jf. Punkt 2

7. Eventuelle merknader

8. Underskrift og erklæring (Byggherre/tiltakshaver)

Ja      Nei Ikke relevantKornfordelingsanalyse-infiltrasjonsanlegg

5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippssted

Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomer
Ja      Nei Ikke relevant

Begrunnelse for mindre ønske om unntak fra forskrift
Ja      Nei Ikke relevant

Ja      Nei

Ja      Nei Ikke relevant

Ja      Nei Ikke relevant

6.6
Dokumentasjon på kvalifikasjoner ved søknag/søknader

Ja      Nei

6.3

6.4 Beregning av areal fo infiltrasjonsanlegg

6.5 Beregningsgrunnlag for pe

som angitt i søknaden.

Dato: Underskrift:

6.1

6.2

6.7 Nabovarsel

Som ansvarlig eier forplikter jeg meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften, og at

utslippet etableres og drives i samsvar med kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13 og
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