Kommunens stempel

Søknad om utslipp fra mindre
avløpsanlegg.
Gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen
bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes
mindre avløpsanlegg. - Sendes inn med alle vedlegg i
2 eksemplar.

Navn
Adresse
Eiendom
Byggested

Ansvarlig
søker/
foretak

Til Miljø og Landbruk - Halden kommune
Eiendommens adresse:

Gnr:

Tiltakshavers navn:

Tiltakshavers adresse, postnr/sted:

E-postadresse:

Telefon

Foretak/ansvarlig søker

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

E-postadresse:

Telefon:

Bnr:

Fnr:

Mobiltelefon

Mobiltelefon:

Søknaden gjelder (sett kryss)
Antall bolig- hytteenheter
som omfattes av søknaden:

Nytt utslipp

Utslippet vil omfatte (antall):

Ja

Oppføring av ny bolig med innlagt vann

Ja

Oppføring av ny hytte med innlagt vann

personer

Nei

Med vannklosett

Ja

Nei

Nei

Med vannklosett

Ja

Nei

Annen virksomhet, beskriv:

Vesentlig
økning i
eksisterende
utslipp

Innlegging av vann i eksisterende

Bolig

Hytte

Innlegging av vannklosett i eksisterende

Bolig

Hytte

Rehabilitering av eksisterende
avløpsanlegg

Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)
Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privetløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)
Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?

Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)

Vannforsyning

Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra?
Kommunal ledning
Privat vannverk

Egen brønn/borehull

(Hvis egen brønn – angi avstand:_______meter

Annet, Beskriv:
Andre forhold:

Regulerings- og planstatus
Planstatus
Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven?

Ja

Nei

– Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten?

Ja

(besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse)
Annet:

Resipientforhold
Innsjø

Opplysninger
om utslippssted

Bekk/elv

Saltvann

Stedegnede masser

Koordinathjelp, klikk her: Kart Halden

Navn på lokalitet:

Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring?

Utslippets dybde under laveste vannstand?

Ja
Utslippets størrelse i antall personer?

Annet:

meter

Nei

Koordinater på utslippssted:

Nei

Dokumentasjon av rensegrad
Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8:
90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten

Rensegrad
privat
avløpsanlegg

90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser
90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 og < 1000 TKB/ 100ml – jf. lokal forskrift for nedbørfeltet til Femsjøen
Søknad om dispensasjon:

Kommunalt utslipp til følsomt område, rensegrad jf. forskriftens § 13-8

Rensegrad
kommunalt
avløpsvann

90% reduksjon av fosformengden beregnet ved årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget
Søknad om dispensasjon:

Anlegget skal etableres og drives jf. forskriftens §12-7 til §12-13 – (gjelder for sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende)
Anlegget skal etableres og drives jf. forskriftens §13-6 til 13-16 – (gjelder for kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser)
Anlegget skal etableres og drives jf. lokal forskrift for Halden kommune

Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? – utførelseshenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:)
Direkte infiltrasjon i grunn – Foreligger kornfordelingsanalyse?

Ja

Nei - NGU’s Løsmassekart

Konstruert våtmarksfilter – beskriv:
Minirenseanlegg/prefabrikkert anlegg – Type/fabrikat:

Anleggstype/
Renseanlegg

Sandfiltergrøft og tett oppsamlingstank for wc – beskriv:
Biologisk filteranlegg – beskriv:
Tett oppsamlingstank for alt avløpsvann (svartvann og gråvann)
Annet, beskriv:

Dokumentliste/vedlegg
Ved etablering av utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig,
fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
Situasjonskart i målestokk 1:1000 og 1:5000 som viser anleggets plassering, resipient, drikkevannsinteresser, adkomst, nabogrense osv.
Dokumentasjon for hvordan anlegget skal etableres og drives

Vedlegg til
søknaden

Beskrivelse av anlegg og dokumentasjon av rensegrad
Utslippets omfang og størrelse, jf. §11-3
Beskrivelse av utslippsstedet/resipient
Interesser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet
Gjenpart av nabovarsel
Søknad om dispensasjon/unntak fra §§ 12-7 til 12-13 eller §§13-7 til 13-15
Eventuelle mottatte klager/protester

Andre opplysninger

Diverse
opplysninger

Finnes det andre drikkevannsbrønner i området?

Ja

Nei - Hvis Ja, angi avstand:

Er drikkevannsbrønnene vist på situasjonskartet?

Ja

Nei - Hvis nei, angi grunn:

Er alle naboer som kan bli berørt av utslippet blitt varslet?

Ja

Nei

Er nabogrensene angitt på situasjonskartet?

Ja

Nei

Er det kjørbar vei helt fram til eiendommen?

Ja

Nei

Tilleggsopplysninger

Beskriv:

Nabovarsel
Eiendommens navn, adresse:

Gnr:

Bnr:

Eiers egenhendige underskrift:

Dato:

Nabovarsel

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift
Jeg har følgende kvalifikasjoner, Beskriv:

Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Følger vedlagt med til sammen________bilag
Opplysning
om ansvarlig
søker og
planlegger av
mindre
avløpsanlegg

Er innsendt tidligere
Jeg erklærer herved at jeg innehar de nødvendige kvalifikasjoner for å stå ansvarlig for søknad og planlegging av
mindre avløpsanlegg. Jeg erklærer også at søknaden og alle opplysninger som fremgår av alle vedlegg og
dokumenter er utredet i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 12-4 og lokalforskriften for Halden
kommune. Jeg er kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt skriftlig byggetillatelse for anlegget.

Foretakets navn

Foretakets E-post adresse

Foretakets adresse

Foretakets telefonnr.

Halden, den

/

- 20

Ansvarlig søkers underskrift:

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)
Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og
fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger
som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har
godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming
som er vedtatt av kommunestyret.
Tiltakshavers E-post adresse

Halden, den

Tiltakshavers telefonnr.

/

- 20

Tiltakshavers underskrift:

