
Bærum kommune 
Vann og avløp – Myndighet og service      
   
 
Søknad om utslippstillatelse for bolig-, fritids- og annen bebyggelse 
 
 
 
 
 
 
1. Søker 
Tiltakshaver/eier av avløpsanlegget: 
 
 
Adresse: 
 
 

Telefon (dagtid): 

Mobil:  

E- post: 

Foretak - ansvarlig søker for tiltaket (SØK): 
 
 
 adresse: 
 
 

Telefon (dagtid): 

Mobil: 

E-post: 

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

 
 

 
3. Søknaden gjelder: 

 Bolig 
 Fritidsbolig 
 Annen bebyggelse eller næring 

 Nytt anlegg  
 Rehabilitering  
 Bruksendring / utvidelse 

 
Antall boenheter: ………..                                Antall personekvivalenter:………pe  

 
4. Teknisk løsning 

 Kjemisk/biologisk minirenseanlegg 
 Infiltrasjonsanlegg 
 Konstruert våtmark 
 Gråvannsfilter 

 

 Tett tank for svartvann 
 Biologisk toalett 
 Annen løsning, spesifiser:  

 
………………………………………. 

 
Vannforsyning til eiendommen:   Borebrønn,    Grunnvannsbrønn,    Vannverk 
 
Andre opplysninger: ………………………………………………………………………... 
 

Skjemaet gjelder ved utslipp av avløpsvann fra områder uten offentlig tilknytning som er 
søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 12 – Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra 
bolighus, hytter og lignende – og Bærum kommunens retningslinjer for denne type utslipp. Søknaden 
sendes: Bærum kommune Vann og avløp – Myndighet og service, 1304 Sandvika 



 
5. Utslippssted: 

 Innsjø (med utslippsdyp minst 2 meter 
under laveste vannstand) 

 Bekk/elv med helårsvannføring 
 Elvemunning 

 Sjø 
 Stedegne masser 
Annet, presiser:……………………… 

 
6. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig: 

      
7. Vedlegg til søknaden: 
a) Rapport med anbefaling om valg av type avløpsanlegg.                        ja     
 
b) Dokumentasjon av anleggets rensegrad (jf. § 12-10) og beskrivelse      ja             
av anlegget                
 
c) Kopi av signert serviceavtale, tømmeavtale og driftsinstruks*              ja     ettersendes          
 
d) Reguleringskart 1:5000 eller større som gir oversikt over bebyggelse,  
veier, nabogrenser, vassdrag m.m. Detaljkart 1:1000 eller mindre som  
viser plassering av avløpsanlegg og utslippsted. Eventuelle drikkevanns- 
brønner i området skal tegnes inn.                                                                ja                                   
 
e) Kvittering på varsling av naboer, grunneiere og andre interessenter      ja   ikke relevant          
som antas å bli berørt av utslippet og mottatte uttalelser. 
 
f) Begrunnelse for ønske om å fravike fra kravene til kommunen 
 og/eller forurensningsforskriften.                                                               ja    ikke relevant           

* Må foreligge før utslippstillatelsen utsendes, behandling av søknad kan starte før dette mottas. 
 
8. Underskrifter 
Sted:                               Dato:                    Tiltakshaver / eier av avløpsanlegg: 
 
 
Sted:                               Dato:                   Ansvarlig søker (SØK): 
 
 
 

Navn og adresse på nøytral fagkyndig (person, firma, leverandør) som har bistått med 
valg/utforming/dimensjonering og installasjon av renseanlegg      
a)  Valg av renseanlegg 

Utforming av renseanlegg 
Dimensjonering av 

renseanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Installasjon av renseanlegg 

b)  Valg av renseanlegg 
Utforming av renseanlegg 
Dimensjonering av 

renseanlegg 
Dokumentasjon av rensegrad 
Installasjon av renseanlegg 
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