Bømlo kommune
A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og
hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)
Søknaden sendast til:
postmottak@bomlo.kommune.no eller Bømlo kommune, Rådhuset
Leirdalen 1,5430 Bremnes
Før du søkjer må du tinga kartpakke frå Bømlo kommune. Kartpakken utgjer grunnlaget for søknaden din og inneheld kart, naboliste og
planstatus knytt til den aktuelle eigedomen.

Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp
av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus,
hytter og liknande verksemd i Bømlo kommune, fastsett i Bømlo kommunestyre 06.10.08 heimla
i Forskrift om begrensing av forureining av 01.06.2004 (forureiningsforskrifta) kapittel 12.
Søknadsskjemaet gjeld for utslepp frå bustadhus, hytter, turist-bedrifter og liknande verksemd
med utslepp mindre enn 50 pe.

Informasjon:
Utslepp av sanitært avlaupsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknad med
alle naudsynte opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med standard-krava i
Lokal forskrift for Bømlo vert behandla innan 6 veker, medan søknad om unntak frå standardkrava i
den lokale forskrifta vert behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn 6
veker.
For prosjektering og utføring av avlaupsanlegget gjelder bestemmelsane i plan- og bygningslova §
20-1 vedkomande søknad om løyve til tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av
anlegget kan først starte når det føreligg eit igongsettingsløyve frå kommunen.

1. Ansvarleg (søkjar)*:
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr, poststad:

E-post:

Einskildperson
Selskap/lag /sameige.
Oppgje organisasjonsnr:

* Dersom ansvarleg søkjar ikkje er den same som ansvarleg eigar (ansvarleg eigar tilsvarar tiltakshavar i plan- og byggjesaker) skal
dette fyllast ut.

2. Søknaden gjeld:
Nytt utslepp
Vesentleg auke av utslepp
Rehabilitering av
eksisterande utslepp

Heilårsbustad, tal:
Fritidsbustad, tal:
Annan bygning, tal:
Spesifiser:

Installerast /er
det vassklosett?
ja
nei
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3. Eigedom /byggjestad:
Gnr:

Bnr:

Adresse:

Planstatus:

Samsvar med endeleg plan etter plan og bygningslova:
Dersom nei, føreligg samtykke frå kommunens planmynde:

ja

nei
ja, dato:

4. Utsleppsstad:
Type:
Innsjø

Bekk/Elv

Elvemunning

Sjø

Stadeigne lausmasser

Anna:
Namn på lokalitet:
Koordinatar på utsleppsstad:
Oppgje kartdata (WGS 84, ESO 50, NGO 48, anna):
Utsleppsdjup for einskild utslepp frå slamavskiljar
under lågaste vasstand i god sjøresipient :

Einskildutslepp lokaliserast i straumførande sjø
minst 20 m frå land

Utsleppsdjup for felles utslepp frå slamavskiljar
under lågaste vasstand i god sjøresipient :

Fellesutslepp lokaliserast i straumførande sjø minst
20 m frå land

minst 6 m
ja
ikkje relevant

nei, spesifiser: ____m

ja
nei, spesifiser: ____m frå land
ikkje relevant

ja
nei, spesifiser: ____m
minst 15 m
ja
nei, spesifiser: ____m frå land
ikkje relevant

ja
nei, spesifiser: ____m frå land
ikkje relevant
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minst 4 m

Utsleppsdjup ved utslepp via reinseanlegg under
lågaste vasstand:

ja

nei, spesifiser: ____m

ja
og minst 20 m frå land
nei, spesifiser: ____m frå land
ikkje relevant

Utsleppet sin storleik i tal personekvivalentar:

pe

5. Reinsegrad:
Utsleppsstad i følsamt/normalt område (reinsegrad jf. §7):
Reinsekrav for sanitært avlaupsvatn, utsleppsstad med brukarinteresser:
a)
90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5
Reinsekrav for sanitært avlaupsvatn, utsleppsstad med fare for eutrofiering/overgjødsling der
det ikkje ligg føre brukarinteresser:
b)
90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5
Berre utslepp av gråvatn, alle utsleppsstader:
utslepp via slamavskiljar før utslepp til resipient, stadeigne lausmasser eller tilsvarande,
spesifiser: ______________________

Utsleppsstad i mindre følsamt område/god resipient (reinsegrad jf. §8):
Reinsekrav for sanitært avlaupsvatn, utslepp til god sjørespient:
20 % reduksjon av suspendert stoff
a)
eller
b)

180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Reinsekrav for sanitært avlaupsvatn, utslepp til sårbar sjøresipient:
c)
60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5
Berre utslepp av gråvatn, utslepp til sjø:
slamavskiljar
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Det vert søkt unnatak frå §§6-13, spesifiser i vedlegg B (sjå punkt 6)
Type reinseanlegg:
Ureinsa, direkte utslepp
Slamavskiljar
Infiltrasjonsanlegg
Filterbed/Konstruert våtmark
Biologisk minireinseanlegg
Kjemisk minireinseanlegg
Kjemisk/biologisk minireinseanlegg
Sandfilteranlegg
Tett tank for svartvatn og filter for gråvatn
Biologisk toalett og filter for gråvatn
Tett tank (for alt avlaupsvatn)
Tett tank for svartvatn
Biologisk toalett
Anna løysing, spesifiser:

Tillegg for minireinseanlegg:
CE-merke (EN12566-3):

Anlegget sin dimensjonerte storleik i tal personekvivalentar:

ja

nei

pe

6. Vedlegg til søknaden:
A. Namn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med val av
reinsemetode og/eller dokumentasjon av reinsegrad

ja

B. Grunngjeving for ønskje om unnatak frå §§ 5 til 13 og relevant
dokumentasjon

ja
ikkje relevant

C. Dokumentasjon av reinsegrad jf. § 10 og skildring av anlegg

ja

D. Plassering av avlaupsanlegg, utsleppsstad, eigedomsgrenser og
vegtilkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større

ja

E. Liste over eigedomar tilknytt avlaupsanlegget med gnr., bnr. og adresse

ja
ikkje relevant
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F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevassforsyning, næringsverksemd, rekreasjon etc). Skildring av tiltak for å motverke
interessekonflikt og tiltak for å ivareta helse og miljø

ja

G. Oversikt over kven som er varsla

ja
ikkje relevant

H. Eventuelle mottatte klager/protestar

ja
ikkje relevant

7. Eventuelle merknader (ikkje obligatorisk):

8. Underskrift og erklæring:
Eg pliktar å følgje bestemmelsane i forureiningsforskrifta og enkeltvedtak etter
forureiningsforskrifta. Som ansvarleg eigar er eg ansvarleg for forskriftsmessig drift og vedlikehald.
Dato:

Underskrift ansvarleg eigar:

Gjenta med blokkbokstavar:
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