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Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg  
BRUK BLOKKBOKSTAVER 
 
TILTAKSHAVER  

Navn: Fødselsdato/Organisasjonsnr: 

Adresse: 
Poststed: Postnummer: 
E-postadresse: Tlf: 
  

EIENDOM / BYGGESTED   

Gnr: Bnr: Festenr:   

Adresse: Postnr: Sted 

    

SØKNADEN GJELDER    

Type bygning: Type avløpsvann: 
 Bolig, eksisterende  Bare svartvann (toalettavløp) 
 Bolig, nybygg  Bare gråvann (ikke toalettavløp) 
 Fritidsbolig, eksisterende   
 Fritidsbolig, nybygg   
 Annen bygning (beskrives i vedlegg)   
    

VANNFORSYNING / TOALETTLØSNING   

Vannforsyning: Toalettløsning: 
 Kommunalt eller felles privat vannverk  Vannklosett 
 Egen borebrønn, dybde:________m (Vises på sit.plan)  Tørrklosett type 
 Egen gravd brønn. (Vises på situasjonsplan)    
    

OPPLYSNINGER OM ANLEGGET   

For anlegg for alt av avløp må det redegjøres både for renseløsning for svart- og gråvann. 
 
Antall boenheter:________________ 
 
Er det flere eiendommer som skal koples til samme anlegg? 
 JA, oppgi GNR, BNR, navn og adresse under MERKNAD eller som VEDLEGG 
 NEI 
 
Anleggstype (se § 6 i «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland 
kommune»):______________________________________________________________ 
 
Utslipp fra anlegget føres til: 
 Bekk/elv (navn):__________________________________ 
 Innsjø / tjern / dam (navn):__________________________ 
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OPPLYSNINGER  
 
Er det gjennomført grunnundersøkelser? 
 JA, legg ved rapport 
 NEI, beskriv hvorfor (åpenbare grunner) 
 
Benyttes resipienten som drikkevannskilde? 
 JA, beskriv__________________________________________________ 
 NEI 
 
Er det andre brukerinteresser knyttet til resipienten (badeplass, rekreasjon og lignende)? 
 JA, beskriv__________________________________________________ 
 NEI 
 
 
VEDLEGG (kryss av)  
 Situasjonskart 
 Beskrivelse /tegning av avløpsanlegget 
 Dokumentasjon infiltrasjon i grunn 
 Nabovarsel 
 Ansvarsrett for prosjekterende (PRO) 
 Kontrollerklæring fra prosjekterende 
 Ansvarsrett utføresle (UTF) 
 Service avtale 
 Erklæring vedr. tiltak på annen eiendom 
 Annet (beskriv): 
 
UNDERSKRIFTER 
Tiltakshavers underskrift: 
Dato:________ 
Underskrift:______________________________________________________________________ 
 
Søkers underskrift: 
Dato:________ 
Underskrift:______________________________________________________________________ 
 
 
NØDVENDIGE VEDLEGG TIL SØKNADEN: 

 Situasjonskart som viser anleggets plassering og ledning til resipient med helårs vannføring. 
 Beskrivelse / tegninger av avløpsanlegget. Dette skal vedlegges fra fagkyndig foretak. 
 Nabovarsel. De som vil bli berørt av utslippet (grunneiere samt eventuelle brukerinteresser nedstrøms 

resipienten f.eks. ved drikkevannskilde dyr/mennesker, fiskeinteresser, badeplasser eller annet skal 
varsles. Avstand nedstrøms må vurderes for hvert enkelt tilfelle.) 

 Ansvarsrett prosjektering fra kompetent person/firma. 
 Kontrollerklæring fra prosjekterende person/firma (erklæring om at anlegget er prosjektert i henhold til 

gjeldende forskrifter/krav samt at kontroll av prosjekteringen er utført) 
 Ansvarsrett utførelse fra kompetent person/firma (ved ferdigmelding av tiltaket skal det vedlegges 

kontrollerklæring for utførelse) 
 Serviceavtale fra leverandør av minirenseanlegg / våtmarksfilter. 
 Grunneiererklæring må vedlegges der hvor renseanlegg eller ledningsanlegg ligger på annen manns 

eiendom. Erklæringen må inneholde rett til legging og framtidig vedlikehold og skal tinglyses før 
anlegget etableres. 

 Dokumentasjon av lukkede infiltrasjonsanlegg skal utføres av personer med hydrogeologisk kompetanse. 
 

Ytterligere opplysninger ved henvendelse til Aurskog Høland kommune, Forvaltningsavdelingen 


