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Søknad om tillatelse til tiltak – oppgradering av privat avløpsrenseanlegg 
(gjelder ikke for tilknytning til offentlig nett eller tilfeller hvor utslippssted endres) 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 20-1 a) m/krav i forurensningsforskriften kapittel 12  

(Ved elektronisk utfylling sett markøren i de hvite feltene og klikk en gang på venstre musetast eller flytt til neste ved ett trykk på tabulatoren) 

(1) Søknaden gjelder: 

 

Byggested/adresse:  Postnummer og poststed: 

    

Gårdsnr.: Bruksnr.: Festenr.: Seksjonsnr.: 

        

Type 

bygning 
tilknyttet 

☐ Bolighus:   Antall bolighus 

☐ Hytte/Fritidsbolig:   Antall hytte(er)/fritidsbygg 

☐ Næringsbygg:   Antall næringsbygg 

☐ Annet, spesifiser:   Antall annet 

(2) Vann 

Vannkilde 

☐ Vannforsyning fra Nes kommunale vannverk/Årnes Vannverk 

☐ 
Annen vannforsyning (f.eks. borebrønn), spesifiser:  

Er flere eiendommer tilknyttet samme vannforsyning, oppgi hvilke: Gnr.   Bnr.   

(3) Avløp 

Vannklosett 
☐ Ja 

☐ Nei 

Anleggstype 

☐ Enkelthusanlegg 

☐ 
Flerhusanlegg/fellesanlegg 

Er fler eiendommer tilknyttet anlegget, oppgi hvilke: Gnr.   Bnr   

Renseløsning 

☐ Infiltrasjonsanlegg 

☐ Minirenseanlegg 

☐ Annet, spesifiser:   

(4) Vedlegg 

4a Erklæring om ansvarsrett.  ☐ 

4b Dokumentasjon på valgt renseløsning. ☐ 

4c Plassering av avløpsanlegg og eksisterende utslippssted på kart. ☐ 

4d Annet ☐ 

(5) Ansvarlig søker (6) Tiltakshaver 

Navn: 
 

 

Telefon- og/eller mobilnr.: Navn: 
 

Telefon- og/eller mobilnummer: 
 

        

Adresse: Postnummer og poststed: 

 

 

Adresse: 

 

Postnummer og poststed: 

 

        

E-post: Organisasjonsnummer: 

 

 

E- post: 

 

Organisasjonsnummer: 

 

        

Dato og sted: 

 
 

Underskrift: 

  
 

Dato/sted: 

 
 

Underskrift: 

 

  Gjenta med blokkbokstaver   Gjenta med blokkbokstaver 

    

 

 

Se baksiden av skjemaet for veiledning til utfylling av søknaden. 
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Revidert mars 2022 

Veiledning til utfylling av søknadskjema, søknad om tillatelse til tiltak – oppgradering av privat 

avløpsrenseanlegg 
 

Generelt 

Tiltakshaver (eier av anlegget) må engasjere en ansvarlig søker (foretak godkjent for arbeider som omfattes av tiltaket). 

Ansvarlig søker fyller ut dette skjema og sender det inn sammen med nødvendige vedlegg. Ansvarlig søker skal være kjent 

med gjeldende regelverk og forskrifter. Ufullstendig søknad blir ikke behandlet før alle nødvendige opplysninger er mottatt.  

 

Utfylling av søknaden: 

 

(1) Søknaden gjelder 

✓ Eiendom/byggested: Her fylles inn eiendommens/byggestedets postadresse, gårds- og bruksnummer og 

eventuelt festenummer. 

 

✓ Type bygning tilknyttet: Her krysses av for type bygning på eiendommen som skal tilknyttes anlegget. 

Dersom det er flere bygninger som tilknyttes anlegget oppgis antall og type. 

(2) Vann 

✓ Vannkilde: Her skal det krysses av for kilde som forsyner bygningen med vann. Dersom det krysses av for 

annen vannforsyning, skal type vannkilde spesifiseres (for eksempel borebrønn). Dersom flere eiendommer er 

tilknyttet samme vannforsyning, oppgis disse ved gårds- og bruksnummer.  

(3) Avløp 

✓ Vannklosett: Her skal det krysses av om bygningen har/skal ha vannklosett eller ikke. Dersom det krysses av 

for nei bes det oppgitt om bygningen har/skal ha annen toalettløsning (beskriv løsning). 

 

✓ Anleggstype: Her skal det krysses av om anlegget skal betjene ett eller flere bygninger. Se for eksempel på 

bransjeorganisasjonen for minirenseanlegg på www.avlopnorge.no.    

 

✓ Renseløsning: Her krysses av for ønsket renseløsning. Nyttig informasjon ved valg av renseløsning finnes på 

www.avlop.no.  

(4) Vedlegg 

✓ 4a: Ansvarlig søker sender inn erklæring om ansvarsrett. I erklæringen som sendes kommunen, bekrefter 

foretaket at de påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for arbeidet de skal utføre. Foretaket påtar 

seg ansvar med en gang etter at erklæringen er sendt til kommunen. For ytterligere informasjon henvises til 

http://dibk.no (Direktoratet for byggkvalitet). Ansvarlig utførende må kunne dokumentere ADK1 sertifisering. 

Kommunen kan gjøre unntak fra krav til formell kompetanse for bedrifter som skal utføre oppgaver i 

tiltaksklasse 1. Dersom foretaket ikke har den formelle kompetansen på plass, kan de søke kommunen om 

ansvarsrett dersom de har lang og god relevant praksis. En slik søknad er et unntak som det ikke er laget noen 

blanketter for. Søknaden må derfor skrives som et brev hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som 

foretaket har. 

 

✓ 4b: Her skal ønsket renseløsning dokumenteres. Minirenseanlegg skal ha SINTEF godkjenning. 

Infiltrasjonsanlegg og andre typer renseløsninger skal dokumenteres i henhold til VA-miljøblad 

(http://www.va-blad.no/) nr. 48, 49, 59 og 60 eller tilsvarende.  

 

✓ 4c: Kart i egnet målestokk som viser plassering av avløpsanlegg med eksisterende utslippssted samt bygg og 

ledninger (oppgi type og bruk av ledning, materiale, dimensjon/diameter, kummer og andre detaljer f.eks. 

drikkevannsbrønner). Se eksempel i egen veileder. 

NB! ved endring av utslippssted må det søkes om ny utslippstillatelse. 

 

✓ 4d: Her beskrives eventuelt annet som kan være aktuelt i forbindelse med søknaden og som anses å være 

viktig opplysninger i forbindelse med tiltaket.  

(5/6) Ansvarlig søker 

✓ Partene fyller ut nødvendig kontaktinformasjon og signerer søknaden. 

✓ Erklæring om ansvarsrett vedlegges søknad, alle roller 

 

 

 

Dersom du har spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet ber vi om at du tar kontakt med Anne Karlsen, 

anne.s.karlsen@nes.kommune.no, tlf 932 60 460 

 

http://www.avlopnorge.no/
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