
 

Bygland kommune 
Drift og forvaltning 

 
 

Søknad om utsleppsløyve / bygging av privat avlaupsanlegg 

Søknadsskjemaet blir nytta ved søknad om etablering av nye anlegg, vesentlig auke av 
eksisterande utslepp og ved rehabilitering av eksisterande anlegg. Søknadsskjemaet gjeld for 
bustadhus, hytter, turistbedrifter og anna verksemd med utslepp mindre enn 50 pe ( 1 pe = 1 
person ). For påkopling til kommunale VA – anlegg så blir det synt til eigne skjema.   
 
Om eigedomen: 
Eigar / tilakshavar:  
Adresse:  
Gnr / Bnr:  
Telefon:  
Ansvarlig søkjar:  

 
I kommuneplanen er eigedomen avsett til       kryss av  
Bustadbygging  
Fritidsbustad  
LNF ( landbruk, natur og friluftsliv )  
Andre arealformål ( beskriv )  
Avløpsplan føreligg  

 
Søknaden gjeld:         kryss av 
Nytt utslepp og nytt avlaupsanlegg  
Vesentlig auke på eksisterande anlegg. T d knytte fleire bygg til anlegget.  
Rehabilitering av anlegg der utsleppsløyve er gitt tidligare.  
Bruksendring: T d fritidsbustad til fast bustad.   

           
Hustype: Kryss av Tal bueiningar 

Bustadhus   
Fritidsbustad   
Anna ( spesifiser )   

 
Beskriv eigedomen si vassforsyning ( privat, offentlig, oppkome, borebrønn, vassverk, bekk e. l 

 
 
 
 
 

 
 



Det blir søkt om:           kryss av  
Bare gråvatn ( dusj, oppvask o . l )  
Kun svartvatn ( toalett )  
Alt av sanitært avlaupsvatn ( gråvatn og svartvatn )  

 
Type reinseanlegg:          kryss av 
Slamavskillar med pumpekum og infiltrasjonsanlegg VA – miljøblad 59  
Slamavskillar med infiltrasjonsanlegg VA – miljøbad 59  
Slamavskillar med sandfilteranlegg  
Minireinseanlegg kl 1 biologisk / kjemisk   
Minireinseanlegg kl 2 biologisk  
Minireinseanlegg kl 3 kjemisk  
Tett tank for svartvatn  
Tett tank for sanitært avlaupsvatn  
Konstruert våtmark / filterbed  
Gråvasstank utan biofilter og filterpose for eigen slamtømming  
Gråvasstank utan biofilter og slamavskiller for slamtømming med bil  
Gråvasstank med biofilter og filterpose for eigen slamtømming  
Gråvasstank med biofilter og slamavskiller for slamtømming med bil  
Gråvasstank med biomodular i sandfilter eller infiltrasjonsgrøft ( VPI )  
Anna, Spesifiser: 
 
 
 
 
 

 

 
Merke / Beteikning på avlaupsanlegget: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Meir info om avlaupsanlegget:         
Antal infiltrasjonsgrøfter                           m 
Lengde på infiltrasjonsgrøft ( ene )                           m  
Fordelingskum                        M3 
Storleik på slamavskillar                        M3 
Pumpebelastning ved støytbelastning                   l / min 

 
Grunnundersøkingar: 
Oppgi grunnvassnivå under bakken                           m 
Tal sjakter / hull                         stk  
Er kornfordelingsanalyse vedlagt ?  Ja / Nei 
Er infiltrasjonstest gjennomført med infiltrometer ? Ja / Nei 
Har utstrømmingsområdet tilstrekkelig kapasitet   Ja / Nei 

 
Minireinseanlegg:          
Er det montert prøvetakingskum Ja / Nei 
Diffust utslepp til terreng  Ja / Nei 
Restutslepp til bekk Ja / Nei 
Restutslepp direkte til vatn Ja / Nei 

 
Vedlegg til søknaden: 
Søknad om løyve til tiltak jf PBL § 20 – 1 ( DIBK byggblankett nr 5174 ) Ja / Nei 
Kvittering for nabovarsling ( DIBK byggblankett nr 5156 )  Ja / Nei 
Opplysningar gitt i nabovarsling ( DIBK byggblankett nr 5155 )  Ja / Nei 
Erklæring om ansvarsrett ( DIBK byggblankett nr 5181 ) Ja / Nei 
Gjennomføringsplan ( DIBK byggblankett nr 5185 ) Ja / Nei 
Skisse av anlegg Ja / Nei 
Kart  Ja / Nei 
Serviceavtale for tilsyn, drift og vedlikehald minireinseanlegg Ja / Nei 
Grunneigaravtale ved plassering av infiltrasjonsanlegg på anna eigedom Ja / Nei 
Samtykke frå nabo ved plassering nærmare felles grense enn 4 meter Ja / Nei 
Grunneigaravtale ved slamtømming via privat veg Ja / Nei 
Kornfordelingsanalyse med drøfting av resultat Ja / Nei 
Anna: Spesifiser 
 

 

 
For utsleppsløyve krevjast det løyve i medhald av forskrift om utslepp frå mindre 
avløpsanlegg ( forskrift til forureiningsloven ). Løyve til tiltak ( byggeløyve ) etter plan – og 
bygningsloven og godkjenning etter kommunehelsetenesteloven.  
 

Underskrifter 
Ansvarlig søkjar Tiltakshavar ( byggeigar ) 
Foretak: Navn: 
Org nr: Adresse: 
E-post: Post nr: 
 E-post: 
Dato: Dato: 
Underskrift: 
 

Underskrift: 



 


