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7257 SNILLFJORD 

 

 
 
Vår saksbehandler 
Kjell Ivar Framås 

Saksnummer 
BYGG-21/01490 
oppgis ved alle henvendelser 

 
Dato 
29.11.2022 

 
 
983/24 Snilldal 114, forespørsel om opplysninger - nytt minirenseanlegg 
 
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 983 / 24 / 0 / 0            

 

Tiltakshaver: Bjørn Selbekk 
 

Søknad mottatt: 26.10.2021 
 

 
Kommunen har mottatt henvendelse fra Biovac Environmental Technology AS om at det ble 
installert et minirenseanlegg av type FD 15N GRP på din adresse Snilldal 114 med ferdigdato 
22.10.2021. Kopi av henvendelsen følger vedlagt. 
 
Vi kan ikke se å ha registrert noen søknad om arbeidene eller utslippstillatelse hos oss. Vi ber 
derfor om en redegjørelse for arbeidene som eventuelt er gjennomført, snarest og senest innen 
31.01.2023. 
 
Samtidig gjør vi oppmerksom på at denne type arbeider kan representere søknadsplikt etter plan- 
og bygningsloven § 20-3 samt ha krav til utslippstillatelse etter Forurensningsforskriften kapittel 
12. Søknadspliktige byggearbeider kan ikke gjennomføres før søknad er sendt inn og kommunen 
har godkjent tiltaket. For arbeider med avløpsanlegg er det krav til at arbeidene utføres av 
ansvarlig foretak. 
 
Dersom vi ikke hører fra deg innen ovennevnte dato, vil vi vurdere videre ulovlighetsoppfølging. 
 
Ved komplettering på e-post ber vi deg/dere benytte: postmottak@orkland.kommune.no. 
Vennligst merk e-posten med saksnummeret som står øverst i dette brevet. Det er ønskelig at 
kompletteringen ikke sendes inn som én stor fil, men deles opp i vedlegg etter tema og med 
konsise navn som beskriver innholdet. 
 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Kjell Ivar Framås som kan treffes på telefon +47 47 64 
73 05. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-21/01490 ved alle henvendelser. 
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Kommunen har mottatt henvendelse fra Biovac Environmental Technology ASom at det ble
installert et minirenseanlegg av type FD 15N GRP på din adresse Snilldal 114 med ferdigdato
22.10.2021. Kopi av henvendelsen følger vedlagt.

Vi kan ikke se å ha registrert noen søknad om arbeidene eller utslippstillatelse hos oss. Vi ber
derfor om en redegjørelse for arbeidene som eventuelt er gjennomført, snarest og senest innen
31.01.2023.

Samtidig gjør vi oppmerksom på at denne type arbeider kan representere søknadsplikt etter plan-
og bygningsloven § 20-3 samt ha krav ti l utslippstillatelse etter Forurensningsforskriften kapittel
12. Søknadspliktige byggearbeider kan ikke gjennomføres før søknad er sendt inn og kommunen
har godkjent tiltaket. For arbeider med avløpsanlegg er det krav t i l at arbeidene utføres av
ansvarlig foretak.

Dersom vi ikke hører fra deg innen ovennevnte dato, vil vi vurdere videre ulovlighetsoppfølging.

Ved komplettering på e-post ber vi deg/dere benytte: postmottak@orkland.kommune.no.
Vennligst merk e-posten med saksnummeret som står øverst i dette brevet. Det er ønskelig at
kompletteringen ikke sendes inn som en stor fil, men deles opp i vedlegg etter tema og med
konsise navn som beskriver innholdet.

Henvendelser kan gjøres t i l saksbehandler Kjell Ivar Framås som kan treffes på telefon +47 47 64
73 05. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-21/01490 ved alle henvendelser.
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 983/24 Monteringskort minirenseanlegg - Ordreoversikt - Ordre 11333109 

Vann og avløp_ Monteringskort Bjørn Selbekk_ g_bnr 983_24 anleggsnr 
25589 fra Biovac Environmental Technology AS 
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