Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann
Fra bolighus, hytter, institusjoner og lignende. Mindre enn 50 pe (tilsvarende som fra 10 bolighus).
Ved etablering av nye utslipp, økning av eksisterende utslipp, eller etter vedtak fra kommunen om
ulovlig utslipp som medfører utskifting/oppgradering av eksisterende avløpsanlegg.
Skjemaet skal ikke benyttes ved søknad om tilknytning til kommunalt avløpsnett.

Informasjon
Før utfylling av skjema, les nøye Tønsberg kommunes lokale forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann,
med tilhørende veileder: http://tonsberg.kommune.no/

Opplysninger om eiendom(er), bygningstype(r) og utslipp
Gnr

Bnr

Fnr

Adresse / evt. navn på bygning som er tilknyttet
renseanlegget

Bygningstype Utslipp
B

F

I

N

U

B = Helårs bolig. F = Fritidsbolig. I = Industri, institusjon, skole, hotell o.l.
N = Nytt, eller økning av, utslipp. U = Utskifting/oppgradering. E = Beholde eksisterende avløpsanlegg
Utslippet skal etableres og drives i samsvar med krav i lokal forskrift
Hvis ‘’Nei’’ må søknad om fritak fra krav begrunnes (bruk evt. eget ark):

Ja

Nei

E

Ansvarlig søker / anleggseier
Fullt navn

Adresse

Postnr.

E-post

Poststed

Dersom ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (tiltakshaver i plan- og byggesaker) må det
oppgis. Dersom ansvarlig søker representerer et selskap, lag, sameie e.l. oppgi navn og evt. org.nr.
Vedlagt serviceavtale. For de avløpsanlegg/renseløsninger som krever serviceavtale, se veileder.
Dato
Underskrift

Ansvarlig foretak, for prosjektering / bygging
Navn
Adresse

Postnr.

Kontaktperson
Vedlegg
Dato

Organisasjonsnummer

Telefon

Poststed
E-post

Kartutsnitt. Med plassering av avløpsanlegg og berørte brukerinteresser
Erklæring om ansvarsrett
Underskrift

1. Ved utslipp av både svartvann (fra toaletter) og gråvann (spillvann utenom fra toaletter)
Avløpsanlegg / renseløsning
Utslippssted / resipient
Hovedrensetrinn
Eventuell etterpolering
Infiltrasjonsanlegg
Infiltrasjonsanlegg
Sjø
Filterbedanlegg
Filterbedanlegg
Innlandsvann
Minirenseanlegg kl. 1
Sandfilteranlegg
Elv
Minirenseanlegg kl. 3
Slamavskiller
Bekk, helårs vannf.
Tett tank*
Andre løsninger**
Grunnvann***
Andre løsninger**
*Tillatelse til å lede alt spillvann til tett tank gis kun i spesielle tilfeller, se veileder.
2. Ved separering av svartvann og gråvann, og ved kun utslipp av gråvann
Avløpsanlegg / renseløsning
Utslippssted / resipient
For svartvann
For gråvann
Tett tank
Infiltrasjonsanlegg
Sjø
Biologisk toalett*
Filterbedanlegg
Innlandsvann
Andre løsninger**
Minirenseanlegg kl. 2
Elv
Sandfilteranlegg
Bekk, helårs vannf.
Prefabrikkert gråvannsanlegg
Grunnvann***
Andre løsninger**
* Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer), er forbrenningstoaletter som ikke bruker vann.
**Det må vedlegges dokumentasjon på at rensekravet oppnås under alle naturlige driftsforhold.
***Med naturlig infiltrasjon i stedegnede masser (infiltrasjonsanlegg) er resipienten grunnvann.
Forurensningsmyndighetens (kommunens) vedtak

