
Gnr. 468, bnr. 18  

 

Side 1 av 3 
 

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus 
og hytter 
 

1. Ansvarlig (søker)*: 
Navn: 

ORKLA MARDAHL AS 
Telefon (dagtid): 

911 31 911 
Adresse: 

Vigorvegen 9 
Postnr, poststed: 

7300 Orkanger 
E-post: 

 
svein@om-as.no 
 

  Enkeltperson   
  Selskap/lag/sameie.  

Oppgi organisasjonsnr.: 
913 684 281 

*  Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis. 

2. Søknaden gjelder: 
  Nytt utslipp 
  Vesentlig økning av utslipp 
  Rehabilitering av     

     eksisterende utslipp 

  Helårsbolig, antall:       
  Fritidsbolig, antall:  1 
  Annen bygning, antall:  

Spesifiser: 

Installeres/er 
det vannklosett? 

  ja    nei 

3. Eiendom /byggested: 
Gnr: Bnr: Adresse: 

468 18 Frilsjøveien 32 

Planstatus: Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven:    ja  nei 

Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:   ja, dato:  

4. Utslippssted: 

Type:   
 Innsjø     Bekk/Elv     Elvemunning     Sjø     Stedegne løsmasser  

 Annet:  

Navn på lokalitet:                                                                 

Koordinater på utslippssted:  6995448,0N   537223,7Ø 

Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):          UTM Sone 32              

Utslippsdyp under laveste vannstand:   minst 2 m   ja     nei, spesifiser: ____m 
 ikke relevant  

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: ______3_____pe 

 

 

 

 

Gnr. 468, bnr. 18 - ORKLANDv KOMMUNE

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus
og hytter

1. Ansvarlig (søker)*:
Navn: Telefon (dagtid):

ORKLA MARDAHL AS 911 31911
Adresse: Postnr, poststed:

Vigorvegen 9 7300 Orkanger
E-post: D Enkeltperson

[gl Selskap/lag/sameie.
svein@om-as.no Oppgi organisasjonsnr.:

913 684 281
* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis.

2. Søknaden eielder:
[gl Nytt utslipp D Helårsbolig, antall: Installeres/ er
D Vesentlig økning av utslipp [gl Fritidsbolig, antall: 1 det vannklosett?
D Rehabilitering av D Annen bygning, antall: [gl ja D nei

eksisterende utslipp Spesifiser:

3. Eiendom /bvaaested:
Gnr: Bnr: Adresse:

468 18 Frilsjøveien 32

Planstatus: Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: [gi ja D nei

Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: D ja, dato:
4. Utslippssted:
Type:
D Innsjø D Bekk/Elv D Elvemunning D Sjø [gl Stedegne løsmasser

D Annet:

Navn på lokalitet:

Koordinater på utslippssted: 6995448,0N 537223,70

Oppgi kartdaturn (WGS 84, ESQ 50, NGO 48, annet): UTM Sone 32

Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m D ja D nei, spesifiser: __ m
[gl ikke relevant

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: 3__ pe
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5. Rensegrad: 
 

 Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8, se også ”Veiledning til 
søker”): 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser: 
a)  90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5  

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling, men 
hvor det ikke er brukerinteresser: 
b)  90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for 
eutrofiering/overgjødsling eller er brukerinteresser: 
c)  60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5 

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:     

 stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:  ______________________ 

 
 Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9): 

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: 
a)  20 % reduksjon av suspendert stoff 

eller 

b)  180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon 

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: 
 urenset 

 Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6) 

Type renseanlegg: 

 Slamavskiller med infiltrasjonsanlegg 
 Slamavskiller med utslipp til sjø 
 Filterbed/Konstruert våtmark 
 Biologisk minirenseanlegg  
 Kjemisk minirenseanlegg 
 Kjemisk/biologisk minirenseanlegg 
 Sandfilteranlegg  
 Tett tank for svartvann og gråvannsfilter 
 Biologisk toalett og gråvannsfilter 
 Tett tank (for alt avløpsvann) 
 Tett tank for svartvann 
 Biologisk toalett 
 Annen løsning, spesifiser:  

 

Tillegg for minirenseanlegg: 

Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN 
12566-3? :   ja     nei 
 

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:_______5_____pe 

Gnr. 468, bnr. 18
ORKLA ND
KOMMUNE

5. Rensegrad:

D Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad j f . §12-8, se også "Veiledning til
søker"):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:
a) C2J90 %reduksjon av fosfor, 90 %reduksjon av BOFs

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling, men
hvor det ikke er brukerinteresser:
b) D 90 %reduksjon av fosfor og 70 %reduksjon av BOFs

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for
eutrofiering/overgjødsling eller er brukerinteresser:
c) D 60 %reduksjon av fosfor og 70 %reduksjon av BOFs

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:
D stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:

D Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad j f . § 12-9 ):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:
a) D 20 %reduksjon av suspendert stoff

eller

b) D 180 mg suspendert stoff/ l iter i restkonsentrasjon

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:
D urenset

D Det søkes unntak f r a §§12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6)

Type renseanlegg:

C2JSlamavskiller med infiltrasjonsanlegg
D Slamavskiller med utslipp til sjø
D Filterbed/Konstruert våtmark
D Biologisk minirenseanlegg
D Kjemisk minirenseanlegg
D Kjemisk/biologisk minirenseanlegg
D Sandfilteranlegg
D Tett tank for svartvann og gråvannsfilter
D Biologisk toalett og gråvannsfilter
D Tett tank (for alt avløpsvann)
D Tett tank for svartvann
D Biologisk toalett
D Annen løsning, spesifiser:

Tillegg for minirenseanlegg:

Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN
12566-3?: D ja D nei

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 5__ pe
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6. Obligatoriske vedlegg til søknaden:       
           

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av 
rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad 

 ja  

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal 
forskrift) og relevant dokumentasjon 

 ja  
 ikke relevant 

C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, 
inklusive eventuell hygienisering/etterpolering  

 ja  

D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst 
på kart i målestokk 1:5000 eller større 

 ja  

 

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og 
adresse (hvis det er flere enn én eiendom) 

 ja  
 ikke relevant 

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, 
jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av 
tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og 
miljø 

 ja  

G. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag 
og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og 
vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet 

 ja  
 ikke relevant 

H. Eventuelle mottatte klager/protester  
 ja  
 ikke relevant 

 

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk): 
 

8. Underskrift og erklæring: 
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold 
til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og 
vedlikehold. 
Dato: Underskrift ansvarlig eier: Gjentas med blokkbokstaver: 

29.06.2022  BÅRD KALSTAD 
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6. Obligatoriske vedlegg til søknaden:

A. Navn 12å nøytral fagkyndig (12erson/firma} som har bistått med valg av [gl ja
rensemetode og/ eller dokumentasjon av rensegrad

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal O j a
forskrift) og relevant dokumentasjon [gl ikke relevant

c. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg1 [gl ja
inklusive eventuell hygienisering/ etter12olering

D. Plassering av avlø12sanlegg1 utsli1212ssted1 eiendomsgrenser og veiadkomst [gl ja
12å kart i målestokk 1: 5000 eller større

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og O j a
adresse (hvis det er flere enn en eiendom) [gl ikke relevant

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning1 brønner1 [gl ja
jordvanning1næringsvirksomhet1 bading1 rekreasjon etc.}. Beskrivelse av
tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og
miljø

G.Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag
[gl ja
0 ikke relevantog foreninger, eiere av brønner/ andre drikkevannskilder og

vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet

H. Eventuelle mottatte klager/ protester
[gl ja
0 ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

8. Underskrift og erklæring:
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold
til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og
vedlikehold.
Dato: Underskrift ansvarlig eier: Gjentas med blokkbokstaver:

29.06.2022 BÅRD KALSTAD
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