
 

Iveland kommune 
Drift og utvikling 

 

 
 
 

Søknad om utslippstillatelse 
Etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 

 
 

Tiltakshaver: 

Navn:    
 

Adresse:    
 

Postnr, poststed:    
 
 

Eiendom/Byggested: 
 

Gnr: Bnr: _Fnr:    Snr:    
 

Adresse:    
 

Postnr, poststed:    
 
 

Søknaden gjelder: 

Tiltak det søkes om utslippstillatelse for: 

Ny bolig Eksisterende bolig 

Ny fritidsbolig Eksisterende fritidsbolig 

Ny annen type virksomhet 

Beskriv:    
 

Eksisterende annen type virksomhet. 

Beskriv:    
 

Bruksendring fra:    Til:    
 
 

Antall boliger/fritidsboliger/enheter: 
 

Antall PE: 
 

Annet: 
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Type avløpsanlegg: 

Infiltrasjon i grunnen 

Sandfilteranlegg 

Jordhauganlegg 

Våtmarksfilter 

Minirenseanlegg Type: ……………………………………………………………………… 

Annet Beskriv: ………………………………………………………………….. 

 
 
 

Resipient: 

Til grunnen 

Elv 

Innsjø 

Sjøen 

 

 
 
 
 
 
 

Informasjon: 
Saken må også behandles av: 
- Bygningsmyndigheten (tillatelse til tiltak, plan- og bygningsloven). 
- Helsemyndigheten. 
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Iveland kommune 
Drift og utvikling 

 

Vedlegg: 
 

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til 

Opplysninger om virksomheten A A 
og utslippets størrelse  

Kart/situasjonsplan B 

Tegninger, beskrivelse,  
redegjørelser og dokumentasjon. C 
Herunder evt. kornfordelings-  
analyse, infiltrasjonstest,  
grunnvann etc.  

Beskrivelse og vurdering av  
resipienten D 

Kartlegging av drikkevanns-  
interesser som kan bli berørt  
(herunder interesser i andre E 
kommuner med utslipp til  
samme resipient eller  
nedstrømskommune)  

Gjenpart av nabovarsel  
med kvittering F 

Drifts- og vedlikeholdsinstruks G 

Uttalelse fra andre offentlige  
myndigheter H 

 
 

Underskrift 
Ansvarlig søker Tiltakshaver 
Navn:_   Navn:    

 
Adresse:    Adresse:    

 
Postnr., sted:    Postnr., sted: 

 
Telefon:    Telefon: 

 

Dato:    Dato: 
 

Signatur:   Signatur: 3 av 3 
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