
 

 

 

   Søknad om utslippstillatelse etter Forskrift om begrensning av forurensning 
- Kapittel 12 . Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 
og Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i 
Gran kommune.  

 Søknad om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven Kapittel 20 

    Ett-trinns søknadsbehandling 

    Rammetillatelse 
 

Eiendom og utslippssted: 
 
Gnr./bnr.: ____  Adresse: ________________________ Postnr.: ___________ 
 
Sone, lokal forskrift: ________________   
Område i kommune(del)plan: ________________      Reguleringsplan:________________    
 
 
Søknaden gjelder: 
 
  Nytt anlegg 
 
  Utvidelse/ 
     endring 
 
  Rehabilitering 

 
  Bolig 
 
  Fritidsbolig 
 
  Annet, beskriv 
 
 

 
Finnes/installeres vannklosett: 
  Ja                  Nei 
 
Antall boenheter:  _______ 
 
Beregnet PE (Nye) ______ 
 

 
Renseløsning: 
 
  Slamavskiller med _____ kammer og volum ___ + ___ + ___ = ___ m3 

 

 Infiltrasjon i stedlige masser (resultat av kornfordelingsanalyse vedlegges) 
 
Antall grøfter:  ____ Grøftelengde:  ____ Infiltrasjonsareal: ________ m2 
 
 
  Jordhauganlegg  (dimensjonering dokumenteres og oppbygning beskrives) 
 
 Våtmarksfilter (dimensjonering dokumenteres og oppbygning beskrives) 
 
 Minirenseanlegg: (Godkjenning i h.h.t. NS-EN12566-3 eller tilsvarende skal vedlegges) 
                 
             Klasse: ____   Fabrikat og Anlegg: ___________________________________ 
             Godkjenning nr. _______________  
             Tømmevolum: ____        Tømmefrekvens: ___________ 
 
Avløpsfri toalettløsning, i kombinasjon med infiltrasjon av gråvann: 
 
  Tett oppsamlingstank  ________ m3         Biodo type:  ______________________ 

 
 



 
Plassering av anlegg: 
 
Avstand til nærmeste drikkevannskilde:                                            ____m 
Avstand til nærmeste elv/bekk/sjø uten drikkevannsinteresser:        ____m 
Avstand til grunnvann/tette lag:                                                         ____m  
Avstand til jordbruksdrenering:   _                                                   ____ m 
Terrenghelning:                                                                                 ____% 
 
 
 
Beskrivelse av vedlegg Vedlegg nr. 
Situasjonsplan med inntegnet plassering av anlegg, 
drikkevannskilder, bekker, dreneringer etc. 

 

Dokumentasjon på at naboer/gjenboere er lovelig varslet.  
Resultat av kornfordelingsanalyse   
Resultat av infiltrasjonstest. Utført med infiltrometer.   
Område- og resipientvurdering   
Dokumentasjon på valgt renseløsning: 

Infiltrasjonsanlegg: Snitt-tegning av anlegg 
m/jordprofil. 
Jordhaug- /våtmarksanlegg: Beskrivelse av oppbygning. 
Minirenseanlegg: Godkjenning i.h.h.t. EN12566-3 eller 
tilsvarende. 

 
 

Søknad om ansvarsretter.  
Søknad om lokal godkjenning av foretak.  
Kontrollerklæring, prosjektering  
Underskrevet tillatelse til å anlegge- og vedlikeholde 
avløpsanlegg på fremmed grunn. (Tillatelsen må tinglyses før 
ferdigattest utstedes.) 

 

 
 
TILTAKSHAVER ANSVARLIG SØKER 
Navn Foretak 

 
 

Adresse Adresse 
 
 

Post nr.:                  Poststed: 
 
 

Post nr.:                    Poststed: 

Tlf.                         Mobil tlf. Organisasjons nr.                Tlf. 
 
 

E-postadresse E-postadresse 
 
 

Dato                       Underskrift Dato                    Underskrift 
 
 

Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver 
 
 

 


