
Forslag 02.12.08
Hole kommune.

SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG.

Informasjon:
Avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan og bygningsloven §93e. Utslipp av sanitært avløpsvann er 
søknadspliktig etter forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.6.2004, kapittel 12. 

Dette søknadsskjemaet skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning eller rehabilitering av 
eksisterende utslipp samt for utslipp i forbindelse med gjenoppbygging etter brann eller riving, av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe). 

Søknad i samsvar med standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 12 og i "Forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune" behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra 
standardkravene behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker. 
Ufullstendig søknad vil ikke bli behandlet.

Opplysninger om tiltakshaver (eier):

Navn: Postadresse:

Postnr. Sted: Tlf (a): E-post:

Opplysninger om ansvarlige for søknad, prosjektering og utførelse (Navn og adresse):
Ansvarlig søker:

Ansvarlig prosjekterende/fagkyndig:

Ansvarlig utførende:

Ansvarlig for kontroll av prosjektering:

Ansvarlig for kontroll av utførelse:

Eiendom /byggested:
Gnr: Bnr: Festenr. Adresse:

Flere tilknyttede, Gnr/Bnr/Festenr:

Er det reguleringsplan for området? (Ja/Nei): Søkes det om dispensasjon fra vedtatte planer, lover eller 

forskrifter? (Ja/Nei)

Søknaden gjelder:
Omfang:
 Nytt avløpsanlegg
 Vesentlig økning av utslipp
 Rehabilitering av anlegg

Type bygning:
 Bolig
 Fritidsbolig
 Annen bygning (beskrives)

Type avløpsvann:
 Alt avløpsvann

 Bare gråvann (ikke toalettavløp)

Sanitærmessige forhold: 
Vannforsyning: Toalettløsning:



Forslag 02.12.08
 Kommunalt eller privat vannverk
 Lokal borebrønn, dybde:________m (Vises på situasjonsplan)
 Annet (beskriv). (Vises på situasjonsplan)

 Vannklosett

 Tørrklosett, type__________________

Avløpsanlegget: 

Antall boenheter:____________ Anleggets dimensjonerende størrelse i pe (min. 5pe):_________

Anleggstype ( se §6 i "Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole 

kommune."):____________________________________________________________________________

For minirenseanlegg: Skal anlegget ha kommunal slamtømming? _________________________________

Utslipp fra anlegget føres til:
 Grunnen.
 Innsjø/tjern (navn):___________________________________                    Utslippsdyp:__________m

 Elv/bekk (navn):______________________________________________________________________

 Annet (beskriv):_____________________________________________________________________

Koordinater (EUREF) på utslippssted:_______________________________________________________

Vedlegg til søknaden: Vedlegg nr:
Situasjonsplan med plassering av avløpsanlegg og utslippssted 
Beskrivelse / tegninger av avløpsanlegget. 
Beskrivelse og kart av interesser som kan bli berørt (drikkevannsforsyning, bading, jordvanning, etc).
Dersom utslippet skal føres til grunnen skal følgende opplysninger være med:

Jordprofil m/skisse, kornfordelingsanalyse og eventuell infiltrasjonstest

Vurdering av utstrømningsområde for grunnvann / avstand til åpen resipient

Vurdering av grunnvannsnivå og avstand til fjell 
Oversikt over hvem som er varslet, med kvitteringer og eventuelle uttalelser
Kopi av utkast til drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør
Kopi av erklæring fra grunneier (Gjelder anlegg på annenmanns grunn).
Eventuell dispensasjonssøknad.
Søknader om ansvarsrett.
Kontrollerklæringer.
Andre vedlegg, beskriv:

Tiltakshavers underskrift:

Dato:____________ Underskrift:_____________________________________________

Ansvarlig søkers underskrift:

Dato:____________ Underskrift:______________________________________________
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