Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes
Besøksadresse: Rådhusveien 8
Telefon: 77 87 10 00
E-post: postmottak@lenvik.kommune.no

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknadsskjema gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter
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, jf. forskrift om begrensning av
forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12 og lokal forskrift for mindre
avløpsanlegg fastsatt av Lenvik kommunestyre 23. februar 2012.
For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven
vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan
først starte når det foreligger nødvendig tillatelse fra bygningsmyndighetene.
Veiledning for utfylling av dette søknadsskjemaet lastes ned fra: http://lenvik.kommune.no/planog-teknisk/vann-og-avlop/#private-avl-psanlegg
NB: Søknad om tiltak må nabovarsles.

1. Ansvarlig søker/prosjekterende/utførende i henhold til plan- og bygningsloven
Ansvarlig søker:

Tlf/mob:

Adresse:

Org.nr:

E-post:

Ansvarlig prosjekterende:

Tlf/mob:

Adresse:

Org.nr:

Ansvarlig utførende

Tlf/mob:

Adresse:

Org.nr:

2. Tiltakshaver

Navn:

Telefon:

Adresse:

Enkeltperson

Selskap/lag/sameie.

3a. Eiendom/eiendommer tilknyttet avløpsanlegget
Gnr:

Bnr:

Adresse:

Organisasjonsnr:

Antall boenheter:

3b. Byggested/plassering av avløpsanlegget (jf pkt. 5.1 og 5.2)
Gnr:

Bnr:

Adresse:

Planstatus:

Ja
Ja

Samsvar med gjeldende planer etter plan og bygningsloven:
Er søknad betinget av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og arealplan:

Nei
Nei

4. Beskrivelse av anleggets størrelse
4.1 Utslippsøknad gjelder:
Nytt avløpsanlegg
Vesentlig økning av avløpsmengde
Vesentlig endring av avløpsanlegg
4.2 Type avløpsvann
Sanitært avløpsvann
Gråvann (utslagsvann)
Svartvann (WC)

4.3 Beskrivelse av anleggets størrelse
Antall boliger:…….
Hytte/rorbu, ant. tot.:………. Antall med WC:…….
Annen bygning, ant. tot.:…… Antall med WC:…….
Spesifiser bygning:
Totalt antall pe (personekvivalent):

5. Beskrivelse av avløpsanlegg og utslippssted
5.1 Rensetrinn 1
5.2 Rensetrinn 2
(etterpolering)
Ikke relevant
Slamavskiller, volum: ______ m³
Biologisk minirenseanlegg*
Kjemisk minirenseanlegg*
Infiltrasjonsanlegg
Kjemisk/biologisk minirenseanlegg*
Areal:______ m²
Tett tank (sanitært avløpsvann),
Biofilter
volum: _______ m³
Tett tank (svartvann),
Annet, spesifiser:
volum: _______ m³
Biologisk toalett
Forbrenningstoalett
Prefabrikkert gråvannsløsning
Annen løsning, spesifisér: ________
______________________________

5.3 Utslippssted
Sjø
Langgrunt sjøområde
Infiltrasjon i grunnen
Øvre del av fjæresonen
Bekk/elv
Innsjø
Annet, spesifiser:
_______________

*Minirenseanlegg: Godkjent i hht NSEN12566-3 eller tilsvarende standard?
Ja
Nei
5.4 Plassering rensetrinn 1
Avstand mellom oppstillingsplass tømmebil og rensetrinn 1:
_____ m.
Høyde mellom oppstillingsplass tømmebil og bunn rensetrinn 1: ______m.
5.5 Utslippssted

Navn på utslippsted (resipient):

Utslippsdyp under laveste vannstand (LLV)
Minst 2 m:
Ja
Nei, dybde:
5.6 Dokumentert rensegrad på utslipp
TOT P:________
BOF 5:________
Suspendert stoff (SS):__________

meter

5.7 Andre brukerinteresser knyttet til utslippsted
Drikkevann
Sportsfiske
Næringsinteresser
Badeplass
Verneområde
Friluft-/rekreasjonsområde

Ikke relevant

Annet, spesifiser:

6. Vedlegg til søknaden
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

(alle felter må besvares)

Erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan
Nabovarsel (Kvittering for nabovarsel+ gjenpart + tilbakemelding)
Rettighet til plassering på annens grunn (skriftlig)

Søknad om dispensasjon
Uttalelse fra annen offentlig myndighet (f.eks vegvesenet)
Situasjonskart (med plassering av avløpsanlegg, utslippssted,
eiendommer og vegadkomst. Kart i målestokk fra 1:500)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

6.7 Dokumentert kvalifikasjoner nøytral fagkyndig
6.8 Begrunnelse for ønske om unntak fra
”Lenvik kommunes forskrift for mindre avløpsanlegg”

Ja
Ja

Nei

Ikke relevant

6.9 Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikter andre
brukere og tiltak for å ivareta helse og miljø, jmf. 5.7
6.10 Produktdatablad for anlegget (for prefabrikerte løsninger)
6.11 Kornfordelingsanalyse - infiltrasjonsanlegg
6.12 Beregning av areal for infiltrasjonsanlegg + detaljert skisse
6.13 Utfylt skjema "Dokumentasjon av rensegrad"
6.14 Serviceavtale (for minirenseanlegg eller annet)

Ja

Nei

Ikke relevant

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

(slamavskiller og minirenseanlegg)

Nei
Nei
Nei
Nei

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)

8. Underskrift og erklæring (Tiltakshaver)

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i
Lenvik kommune vedtatt av kommunestyret den 23.02.2012. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for
forskriftsmessig drift og vedlikehold*. Det er straffbart å gi uriktige opplysninger.
*I de tilfeller der tiltakshaver vil være ansvarlig for planlegging, utbygging og ferdigstillelse, mens nye
eiendomsbesittere av boliger/hytter (typisk nye bolig- eller hyttefelt) vil få ansvaret for framtidig drift/vedlikehold,
anmodes tiltakshaver om å sørge for å overlevere nødvendig informasjon om avløpsanlegget og informere de nye
eiendomsbesitterne om det drifts- og vedlikeholdsansvaret som framkommer av vedtak om utslippstillatelse.
Dato: __________
Underskrift:____________________________________

Gjentas med
blokkbokstaver: ___________________________________

9. Underskrift og erklæring (ansvarlig søker)
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til planog bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan
medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg å stille med
nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK 10 og 11.
Dato: __________
Underskrift:____________________________________

Gjentas med
blokkbokstaver: ___________________________________

G

Vedlegg

Festenr.

Seksj.nr.

Bygn.nr.
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(2)

Kommune

(1)

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)

Bnr.

av

Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett

Gnr.

Side

Alle fagområder i
tiltaket

Eiendom/
byggested

Gjennomføringsplan

Kommunens saksnr.

(3)

Tiltaksklasse

Dato

(4)

Foretakets navn og org.nr.

Adresse

Versjonsnr.

Poststed

Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring
erstattes med dato når denne foreligger
Søknad om
Søknad om
igangsettingsSøknad om
Søknad om
midlertidig
ferdigattest
rammetillatelse tillatelse/ettbrukstillatelse
trinnsøknad
(5)
(6)
(7)
(8)

Postnr.

Signatur, ansv. søker

(9)

Sett kryss når
arbeidet innen
ansvarsområdet
er avsluttet

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

Side

av

G-

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.
Erklæringen gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse

Bygningsnr.

Bolignr.

Postnr.

Poststed

Kommune

Foretak
Foretakets navn

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

Telefon

Poststed
Mobiltelefon

E-post

Foreligger sentral godkjenning ?

Ja

Nei

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning?

Helt

Delvis

Nei

Ansvarsområde
Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaksklasse

SØK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)
Søknad om
Søknad om
Søknad om
Søknad om
igangsettingsmidlertidig
rammeferdigattest
tillatelse/
brukstillatelse
tillatelse
ett-trinns søknad

Erklæring og underskrift
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11
Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3
Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4
Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5
Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
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Side

av

Erklæring om ansvarsrett (forts.)
etter plan- og bygningsloven
Ansvarsområde
Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaksklasse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)
Søknad
om
Søknad om
Søknad om
Søknad om
igangsettingsmidlertidig
rammeferdigattest
tillatelse/
brukstillatelse
tillatelse
ett-trinns søknad

Side 2 av 2

Nabovarsel

Nullstill

sendes til berørte naboer og gjenboere
Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Til (nabo/gjenboer)

Tiltak på eiendommen:
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiendommens adresse
Postnr.

Poststed

Som eier/fester av:
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommune
Eier/fester

Eiendommens adresse

Det varsles herved om
Nybygg

Anlegg

Endring av fasade

Riving

Påbygg/tilbygg

Skilt/reklame

Innhegning mot veg
Antennesystem

Bruksendring
Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Arealplaner

Vegloven

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
Plan- og bygningsloven
med forskrifter

Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.

B–

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.

Q–
Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver
Kontaktperson, navn

E-post

Telefon

Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn
Postnr.

Postadresse
Poststed

E-post

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra – til

Dispensasjonssøknad/vedtak

B

—

Situasjonsplan

D

—

Tegninger snitt, fasade

E

—

Andre vedlegg

Q

—

Ikke
relevant

Underskrift
Sted

Dato

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg nr.

Nullstill

C–

Opplysninger gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3
Tiltak på eiendommen:
Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr. Eiendommens adresse

Postnr.

Poststed

Kommune

Eier/fester

Det varsles herved om
Nybygg

Anlegg

Endring av fasade

Riving

Påbygg/tilbygg

Skilt/reklame

Innhegning mot veg
Antennesystem

Bruksendring
Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Arealplaner

Vegloven

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
Plan- og bygningsloven
med forskrifter

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter

B–

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.

Q–
Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn

E-post

Telefon

Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Postadresse

Navn

Postnr.

Poststed

E-post

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra – til

Dispensasjonssøknad/vedtak

B

—

Situasjonsplan

D

—

Tegninger snitt, fasade

E

—

Andre vedlegg

Q

—

Ikke
relevant

Underskrift
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Sted

Dato

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg

Side

- av

Nullstill

C-

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.
Tiltaket gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr. Bygningsnr.

Adresse

Postnr.

Bolignr.

Kommune

Poststed

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Bnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

mottatt varsel

Bnr.

Seksjonsnr.

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

mottatt varsel

Bnr.

Seksjonsnr.

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

Bnr.

Seksjonsnr.

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Sign.

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Seksjonsnr.

Adresse
Postnr.

Dato

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Adresse

Gnr.

Poststedets reg.nr.

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr.

Sign.

Eiers/festers navn

mottatt varsel

Gnr.

Dato

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Adresse
Postnr.

Poststedets reg.nr.

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Sign.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.

Adresse
Postnr.

Dato

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

Poststedets reg.nr.

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr.
Sign.

Poststed
Personlig kvittering for

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger: __________
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