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VEILEDNING FOR SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE I
KONGSBERG KOMMUNE.
Hvem gjeld er den ne veiledn ing en for?
Denne veiledningen er for den som skal søke om utslippstillatelse for avløp i områder der det
ikke finnes kommunale avløpsanlegg.
Hva må du gjøre før du søker om utslippstillatelse?
Skaffe kartgrunnlag.
Kongsberg kommune har digitale kart tilgjengelige via servicetorget
Varsle naboer og andre spesielt berørte.
"Andre spesiellt berørte" kan være grunneiere, ulike interesseorganisasjoner eller andre med
brukerinteresser nedenfor utslippet. Hvis du er i tvil om hvem som bør varsles, kan du spørre
kommunen. Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum 4 uker. Du må sørge for å få
kvittering på at varsel er sendt, for eksempel ved underskrift eller rekommandert sending.
Søknaden skal ikke sendes inn før svarfristen har gått ut. Oversikt over hvem som er varslet
og kvitteringer skal vedlegges søknaden sammen med alle uttalelsene som har kommet inn.
Når må du søke m utslippstillatelse?
Du må søke om utslipstillatelse før du etablerer et nytt utslipp av avløpsvann, for eksempel i
forbindelse med bygging av et nytt hus eller ei ny hytte.
Du må også søke før du øker utslippet vesentlig. Et eksempel på dette er innredning av
hybelleilighet med eget bad eller toalett i huset.
Du må også søke før du skal gjøre noe med det utvendige avløpsanlegget. Eksempler på dette
er hvis du vil bytte ut den gamle septiktanken med et moderne renseanlegg eller flytte
utslippspunktet.
Alle bygninger med innlagt vann, som ikke er tiknyttet kommunalt avløpsanlegg skal ha
utslippstillatelse. Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse.
Hvem kan søke?
Det er ingen formelle krav til den som skal søke om utslippstillatelse. Derfor kan du som eier
selv søke. Vi anbefaler likevel at du ber om hjelp til dette av en fagkyndig person eller firma.
Enkelte vedlegg må utarbeides av nøytrale fagkyndige. Dette gjelder først og fremst:
dokumentasjon på at avløpsanlegget vil klare de kravene til utslippet som
utslippssøknaden legger opp til.
dokumentasjon på at eventuelle drikkevannkilder ikke vil bli påvirket av utslippet.
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Etter at utslippstillatelse er gitt må det også søkes om byggetillatelse for anlegget etter planog bygningslovens bestemmelser. I den forbindelse er det krav til godkjenning av aktørene,
blant annet til søker.
Hvordan fylle ut søknadsskjemaet?
Kommunens søknadsskjema skal benyttes.
For at søknaden skal være fullstendig må alle aktuelle rubrikker i søknadsskjemaet fylles ut.
Søknaden vil bare bli behandlet hvis den er fullstendig. Kommunen vil behandle alle
fullstendige søknader der det søkes i overensstemmelse med standardkrav i løpet av 6 uker.
Alle relevante vedlegg til søknaden som er oppgitt i søknadsskjemaet skal også være med for
at søknaden skal være fullstendig.
Kartgrunnlag for situasjonsplan fås ved henvendelse til kommunen.
Koster det noe å søke om utslippstillatelse?
Nei, kommunen tar foreløpig ikke gebyr ved behandling av søknaden
Hvilke typer renseanlegg kan du velge?
Der forholdene ligger til rette for det, skal en alltid benytte:
Lukket infiltrasjonsanlegg.
Løsningen er basert på rensing i stedlige sand- eller grusmasser. Slamavskilt avløpsvann
infiltreres i grunnen uten påfølgende oppsamling. Grunnundersøkelser skal alltid
gjennomføres før renseløsning velges. Både grunnundersøkelser og prosjektering av
infiltrasjonsanlegg må gjøres av firma som er faglig kvalifisert for dette. Kommunen kan gi
nærmere opplysninger om faglig kvalifiserte firma.
Prinsippskisse av lukket infiltrasjonsanlegg. (Kilde: www.avlop.no)
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Våtmarksfilter med forfilter.
Dette er en løsning med god rensevne både for fosfor, organisk stoff og tarmbakterier. I
forfilteret tilføres det luft til avløpsvannet. Her strømmer avløpsvannet vertikalt gjennom. I
hovedfilteret har en horisontal strømning. Noen våtmarksfiltre er tilplantet med
våtmarksplanter, mens andre ikke er tilplantet. Utløpet fra våtmarksfilter skal som hovedregel
føres til bekk eller elv med helårsvannføring.

Prinsippskisse av våtmarksfilter med forfilter. (Kilde: www.avlop.no)

Minirenseanlegg.
Minirenseanlegg er prefabrikerte renseanlegg. De enkelte anleggstypene må være
forhåndstestet slik at vi har sikkerhet for at det vil greie de rensekravene som settes. Utløpet
fra minirenseanlegg skal som hovedregel føres til bekk eller elv med helårsvannføring.

Prinsippskisse av minirenseanlegg. (Kilde: www.avlop.no)
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Hvor skal du henvende deg i kommunen?
Det er servicekontoret i 1. etg. i rådhuset som er stedet du skal henvende deg ved spørsmål om
mindre avløpsanlegg, tlf. 32 86 60 00, eller postmottak@kongsberg.kommune.no
Hvor kan du finne mer stoff om emnet?
*
*
*
*

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), kap. 4
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforsriften)
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Kongsberg kommune.
Nettside om mindre avløpsanlegg, www.avlop.no.
----------------------

