
 Søknad om utslipp av avløp fra spredt bebyggelse i Ringsaker  
I medhold av ”Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra bolig og fritidsbebyggelse i Ringsaker 

kommune” fremmes denne søknaden om tillatelse til utslipp: 
 

 

1. Utslippssted: 

Eiendom  tilknyttet avløpsanlegget Gnr./bnr./fnr. Adresse 

        /   /           

 

2. Søknaden om utslipp gjelder (ett eller flere kryss): 

  Nytt avløpsanlegg   Bolig   Eiendommen har vannklosett 

  Utvidelse / endring av 

avløpsanlegget 

 Fritidsbolig  Skal installere vannklosett 

 Rehabilitering av 

avløpsanlegget 

 Annen 

bebyggelse 

 Fellesanlegg, spesifiser hvilke 

eiendommer/boenheter som skal tilknyttes: 

              

Innlagt vann:      Ja      Nei           Avstand fra helårsvei:         

 

Nærmere beskrivelse: 

      

 

3. Etter forskriften §§ 6 og 7 og foretatte undersøkelser, vil avløpet bli behandlet som følger: 

 Slamavskiller med        kammer og volum       +        +        =        m
3 

Type slamavskiller:        

 Jordinfiltrasjon i stedlige masser. Grøfter: lengde        bredde        stk         =        m
2
 (areal) 

 Tett tank, volum:                             Gråvannsanlegg 

 Jordhauganlegg                  Dimensjoneres og beskrives i pkt 4 vedlegg F 

 Minirenseanlegg                Klasse:       Fabrikat:       

 

Annet:_________________________________________________________________________ 

Totalt ant pe (personekvivalenter):            

 

4. Vedlegg som skal følge med søknaden til kommunen: 

  A. Gjenpart av varsel til naboer og andre berørte parter (blankett 5155). Det er fire uker uttalefrist.  

Skriftlige merknader skal gis til tiltakshaver eller ansvarlig søker som leverer disse videre til 

kommunen. 

  B. Eventuelle skriftlige uttalelser / merknader fra naboer eller andre parter. 

  C. Kart, med bygninger, nytt avløpsanlegg / utslippssted, eksisterende avløpsanlegg, vegadkomst, 

drikkevanns-kilder i en 150 m sone rundt nytt avløpsanlegg. Målestokk 1:2000 eller 1:1000 

  D. Beskrivelse av den lokale forurensningssituasjonen, hydrogeologiske forhold og 

brukerinteresser. 

 E. Ved jordinfiltrasjon: Dokumentasjon av infiltrasjonsevne, med synketest og/eller 

kornfordelingsanalyse 

http://byggeregler.dibk.no/cms/content/uploads/5155-Opplysninger-gitt-i-nabovarsell.pdf
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 F. Beskrivelse av teknisk renseløsning, dokumentasjon av rensegrad. 

  G. For minirenseanlegg og våtmarksfilter kreves serviceavtale og resipientundersøkelse. 

  

 

 

H. Plan og bygningslovens skjema for søknad om ansvarsrett (blankett 5181) og 

gjennomføringsplan (blankett 5185), for søknad, prosjektering og utførelse. 

I. Tillatelse fra grunneier. 

 

 

5. Underskrift og erklæring: 

Tiltakshaver/eier: 

Erklæring: Jeg forplikter meg til å følge “lokal 

forskrift om utslipp av avløpsvann fra bolig og 

fritidsbebyggelse i Ringsaker kommune” og er 

ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. 
 

Fagkyndig instans  

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges 

med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og 

bygningsloven. Søker er kjent med reglene om straff 

og sanksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. 

 

Navn:       Firma:       

Adresse:       Adresse:       

Postnr.        Sted       Postnr.        Sted       

Tlf.       Tlf.       

E-post:       E-post:       

Enkeltperson     Selskap/sameie  Kompetanse:        

Sentral godkjenning:  Ja   Nei                     

Dato:       Underskrift  Dato:       Underskrift  

    

 
Søknadsskjema sist endret: 19.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://byggeregler.dibk.no/cms/content/uploads/5181-Søknad-ansvarsrett.pdf
http://byggeregler.dibk.no/cms/content/uploads/5185-Gjennomføringsplan1.pdf
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Veiledning 

(For mer utfyllende veiledning vennligst gå inn på vår internettside) 

Utslipp av alt sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12.  

Ansvarlig søker sender søknad på kommunens skjema. Ansvarlig søker er representant for 

tiltakshaver/eier og skal inneha en godkjent ansvarsrett for tiltaksområdet. Det er et krav etter 

forurensningsforskriften at enhver tiltakshaver skaffer seg bistand til å velge beste rensemetode og 

dokumentere rensegraden. Søknaden med vedlegg skal inneholde alle nødvendige opplysninger for 

kommunens behandling av saken.  

Ansvarlig søker skal sørge for at naboer og eventuelt andre parter blir skriftlig varslet om søknaden, og 

de skal ha minst fire ukers frist til å uttale seg jmf forurensningsforskriften. Uttalelser fra naboer eller 

andre skal legges ved søknaden når denne sendes kommunen. For prosjektering og utførelse av 

avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1. Det må derfor sendes inn 

gjennomføringsplan og søknader om ansvarsrett og godkjenning av foretak.  

Fullstendig søknad skal behandles av kommunen innen seks uker.  

Dersom søknaden ikke er i tråd med kommunens lokal forskrift, eller avviker fra standardkravene i 

kapittel 12 i forurensningsforkskriften, gjelder ikke saksbehandlerfristen på seks uker. Kommunen skal 

likevel behandle søknaden uten ubegrunnet opphold.  

Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen. 

Dersom det er nødvendig å søke om dispensasjon fra gjeldende planer eller forskrift, må det sendes egen 

dispensasjonssøknad. Det er eget saksbehandlingsgebyr for behandling av dispensasjonssøknad. 

 

Definisjon av innlagt vann jmf §3 i lokal forskrift: Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, borehull 

eller liknende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig 

røropplegg som forsynes av vann fra tank, cisterne eller lignende (innvendig eller utvendig).  

Størrelse på cisterne hvor det betraktes som innlagt vann er 25 liter. 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du har andre spørsmål til søknad om utslipp eller byggetillatelse, kan du ta kontakt med 

Ringsaker kommune: 

Telefon: 62 33 50 00 

Mail:      postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no 

Post:      Ringsaker kommune, Kart og byggesak, Postboks 64, 2801 Brumunddal  

 

http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-043.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090204-0128.html
mailto:postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no

