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Kongsvinger kommune 
Teknisk forvaltning 
Rådhusplassen 3 
2226 Kongsvinger 
E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no 

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 
UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG 
Gjelder for utslipp 
iht. Forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignenede 
 

Vennligst kryss av i rutene og gi nødvendige tilleggsopplysninger. 
Søknad bes sendt  til  Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning. Prøv å unngå unødvendige bilag.  
Byggeplass (adresse): G.nr: B.nr: F.tomt nr: Parsell nr: 
 
 

    

Tiltakshavers navn: Adresse: Telefon: E-postadresse: 
    

 
SØKNADEN GJELDER: 
Antall bolig-/fritidsenheter som omfattes av søknaden: 
 

 

 

Oppføring av bolig                                                                                   Med vannklosett  Ja  Nei 
 

 

Oppføring av ny fritidsbolig  Med innlagt vann  Ja  Nei Med vannklosett  Ja  Nei 
 

Annen virksomhet (beskriv)  
 
 
 

Innleggelse av vannklosett i eksisterende  Bolig  Fritidsbolig  Annet 
 

 

Innleggelse av vann i eksisterende  Bolig  Fritidsbolig  Annet 
 

Bruksendringer (for eksempel fra friitidsbolig til helårsbolig)  
Dersom vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privétløsning (Biologisk toalett, kjemisk toalett etc.) 

VEDLEGG   
Vedlegg 1 Vurdering og forslag til avløpsløsning, utført av fagkynding person. 
Vedlegg 2 Beliggenhet er  vist på det vedlagte kartutsnitt i målestokk 1 : 50 000, event. 1 :  5000 i format A 4. 
Vedlegg 3 Kart eller skisse av området i målestokk 1 : 500 eller 1 : 1000.  

Av skissen fremgår topografiske forhold, avstander til nærmeste bebyggelse, beferdet veg, bekk, 
vassdrag, drikkevannskilder, type drikkevannskilde (brønn, boring m.v.) 
 

ANDRE OPPLYSNINGER   
Spesielle grunner for at boligen/fritidsboligen/annen virksomhet må lokaliseres uten at avløpet kan tilknyttes 
offentlig avløpsanlegg  (f. eks. ervervsmessige grunner).  
Oppgi eventuelt ønske om spesiell avløpsløsning.   
 
 
NABOVARSEL   
Nabovarsel  sendes inn som vedlegg, standardformular for nabovarsel med kvittering for mottatt nabovarsel  
fra postverket, eventuelt egenhendig underskrift. 
Ved nabovarsel for tilbygg til eksisterende bolig, fritidsbolig m.v. eller nybygg skal det varsles på samme skjema 
som for bygging.  
                    
ANSVARSRETT                     
Samtidig med søknad om utslippstillatelse må innsendes separat(e) søknad(er) for ansvarsrett: 
1. Søknad om ansvarsrett for prosjektering av avløpsanlegget 
2. Søknad om ansvarsrett for kontroll av prosjektering av avløpsanlegget 
3. Søknad om ansvarsrett for utførelse av avløpsanlegget 
4. Søknad om ansvarsrett som kontrollerende for utførelse av avløpsanlegget 
5. Søknad om ansvarsrett som søker  for avløpsanlegget  
Angis på søknadsskjema, NBR nr. 5181-1 for ansvarsrett 
     
FYLLES UT AV TILTAKSHAVER                  
Som tiltakshaver for ovenfor nevnte arbeid forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som 
forurensningsmyndighetene stiller i forskrift og retningslinjer for utslipp fra mindre renseanlegg  
og utslippstillatelse. 
Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir.  
Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet  til kommunen har godkjent ny ansvarshavende. 

Sted 
 
 

Dato  
 
                            Tiltakshavers underskrift 

 


