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Hvilke søknader må leveres

Når du skal etablere nytt utslipp for eksisterende bebyggelse må du levere følgende

Søknad om utslipp under 50 pe: Kapittel 12 i forurensningsforskriften. Søknaden gjelder selve

utslippet. Søknaden behandles av Narvik Vann KF. Aktuelle dokumenter for søknaden finner du i

denne søknadspakken dell.

Søknad om tillatelse til tiltak: Plan- og bygningsloven § 20-1. Søknaden gjelder tillatelse til å

etablere/bygge det tekniske anlegget. Søknaden behandles av Narvik kommune, Enhet areal- og

samfunnsutvikling. Aktuelle dokumenter for søknaden finner du i denne søknadspakken del 11.

Når du skal bygge ny bolig, næringsbygg eller hytte må du levere følgende

Søknad om utslipp under 50 pe: Kapittel 12 i forurensningsforskriften. Søknaden gjelder selve

utslippet. Søknaden behandles av Narvik Vann KF. Aktuelle dokumenter for søknaden finner du i

denne søknadspakken dell.

Du trenger ikke sende egen søknad om tillatelse til tiltak for å etablere/bygge det tekniske anlegget.

Søknad om dette inntas i søknaden som gjelder byggesaken og som behandles av Narvik kommune,

Enhet areal- og samfunnsutvikling, jfr. plan- og bygningsloven § 20-1. Husk at før opprettelse eller

endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av

avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven, jfr. plan- og bygningsloven § 27-2, 1.1edd.

Når du skal søke om opprettelse av ny grunneiendom (fradeling) må du levere følgende

Dersom eiendommen fradeles til et formål som krever utslippstillatelse (eks fradeling til bolig, hytte

turistbedrift eller lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe), må du i tillegg til søknad om

fradeling sende

Søknad om utslipp under 50 pe: Kapittel 12 i forurensningsforskriften. Søknaden gjelder selve

utslippet. Søknaden behandles av Narvik Vann KF. Aktuelle dokumenter for søknaden finner du i

denne søknadspakken dell.

Før du etablerer selve anlegget må du også sende søknad om tillatelse til tiltak: Plan- og

bygningsloven § 20-1. Søknaden gjelder tillatelse til å etablere/bygge det tekniske anlegget.

Søknaden behandles av Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling. Aktuelle dokumenter

for søknaden finner du i denne søknadspakken delll.



DELI

Søknad om utslippstillatelse etter

forurensningsforskriften kapittel 12



Søknadsprosessen—del I

Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12 —til Narvik Vann KF

Veiledning i forhold til søknadsprosessen kan du få ved å ta kontakt med Narvik Vann KF.Vi setter da

opp time for deg. Ved behov innkaller vi også Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling.

Nabovarsel må sendes til naboer og berørte interesser før du sender inn søknad. Disse har en frist på

4 uker til å komme med innspill/merknader. Se punkt 6 bokstav G i veiledningen i søknadspakke del I

for hvordan du går frem.

Dersom det er behov for å få opplysninger fra Narvik kommune om hvem som er nabo, så benyttes

eget skjema for dette. Skjema er vedlagt i slutten av søknadspakken —under Vedlegg.

Søknad må sendes til Narvik Vann KFfor behandling. Denne kan ikke sendes før fristen for

nabovarsling har løpt ut. Fullstendig søknad med alle vedlegg kan sendes til

ostmottak narvikvann.no.

Søknaden må inneholde søknadskjema for utslipp med alle vedlegg, se veiledning.

I tillegg må det også vedlegges dokumentasjon på ADK1-sertifikat.

Uttalelse fra berørte myndigheter er det Narvik Vann KF som innhenter dette ved behov.

Saksbehandlingstiden er 6 uker dersom søknaden er fullstendig med alle vedlegg når den leveres.

Tillatelse til utslipp får du i vedtak fra Narvik Vann KF. Kopi av vedtaket sendes til alle berørte parter.



Veiledning til søker
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter,
under 50 pe —kapittel 12 i forurensningsforskriften

Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema for utslipp av avløpsvann etter
lokale krav. Kontakt derfor i første omgang kommunen for å høre hvilke krav som gjelder
i din kommune. Vær oppmerksom på at kommunen kan kreve gebyr for saksbehandling
av søknad om utslipp, jamfør § 11-4 i forurensningsforskriften.

Du finner mer informasjon og veiledning på
www.avlop.no 

www.norskvann.no

På www.avlop.no finner du også eksempler på utfylling av søknadsskjema med vedlegg.

Hvem har søknadsplikt?
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig, jamfør forurensningsforskriften kapittel
12. Du må søke kommunen om utslippstillatelse både når du skal etablere et nytt utslipp,
og når du skal øke et eksisterende utslipp utover eksisterende rammer. Du må også søke
hvis du skal endre type utslipp eller utslippsted. Kontakt kommunen dersom du er
usikker på om du trenger å søke.

Det er søkers ansvar å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger
kommunen trenger for å kunne behandle den. Kommunen starter behandlingen av
søknaden når et fullstendig utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligger.
Kommunen behandler søknaden innen 6 uker fra fullstendig skjema med vedlegg er
mottatt. Mangler det opplysninger eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke
behandlingen. Dersom du har søkt om unntak fra standardkravene i
forurensningsforskriften kapittel 12, eller eventuelt fra lokale forskrifter, gjelder ikke den
absolutte saksbehandlingsfristen på 6 uker.

Hva må du gjøre i god tid før du søker?
Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som
gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Finn ut hva som kreves av informasjon og
dokumentasjon i en søknad om utslippstillatelse. Kommunen har plikt til å gi veiledning
om hvordan du skal søke, og om hvilke vilkår og krav som gjelder. Du må også sjekke
med kommunens plan- og byggesaksavdeling om det planlagte avløpsanlegget er i
samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Hvis det ikke er samsvar,
må du innhente samtykke. Det kan kreve politisk behandling.

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Det er du som søker som skal
innhente all nødvendig informasjon og vise at det planlagte utslippet er i
overensstemmelse med kravene. Det kan ta tid å samle alt, så beregn god tid.

Du har plikt til å varsle naboer og andre spesielt berørte. Andre spesielt berørte kan for
eksempel være lag og foreninger, eller andre som har friluftsinteresser i området. Når du
sender varsel til disse, skal du samtidig sende kopi til kommunen. Hvis du er i tvil om
hvem som skal ha varsel, kan du få en liste over disse fra kommunen. Varsel skal sendes
ut med svarfrist på minimum fire uker. Du må selv sørge for å få kvittering for at



varselet er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev, underskrift eller
liknende).

Til søknaden må du legge ved oversikt over hvem som er varslet, kopi av varselet og
kvitteringer (vedlegg G). Du må også legge ved eventuelle uttalelser/protester du har
mottatt (vedlegg H). Søknaden om tillatelse etter kapittel 12 kan ikke sendes til
kommunen før svarfristen på fire uker har gått ut.

Hva må sendes inn til kommunen, og hvordan behandles
søknaden?
Når du har fylt ut alle punktene i søknadsskjemaet og har lagt ved alle nødvendige
vedlegg, har du levert det vi kaller en fullstendig søknad. En fullstendig søknad skal
behandles av kommunen innen seks uker. Husk at hvis søknaden mangler opplysninger
eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke saksbehandlingen. Dersom du har søkt om
unntak fra de standardiserte rensekravene i kapittel 12 eller lokale forskrifter, gjelder
ikke den absolutte saksbehandlingsfristen på seks uker.

Jeg har sendt søknad om
utslippstillatelse til kommunen

Jeg har sendt inn en fullstendig søknad
som er i overensstemmelse med
standardkrav og eventuelle tilleggskrav fra
kommunen.

Jeg har sendt inn en fullstendig søknad
med krav om unntak fra rensekravene.

Jeg har sendt inn en ufullstendig søknad
(ikke alle punktene i søknadsskjemaet er
fylt ut, eller det mangler vedlegg).

Når kan jeg vente svar?

Søknaden skal behandles av kommunen
innen seks uker. Hvis kommunen ikke har
besvart søknaden innen seks uker,
regnes tillatelse som gitt.

Kommunens absolutte
saksbehandlingsfrist på 6 uker gjelder
ikke. Saksbehandlingen kan ta lengre tid,
men søknaden skal behandles uten
ubegrunnet opphold.

Søknaden vil ikke bli behandlet.

Slik fyller du ut søknadsskjemaet

Ansvarlig (søker)
Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne
kontakte deg eller sameiet/organisasjonen som søker om utslippstillatelse. Ansvarlig
søker er normalt den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier / tiltakshaver), og som
er ansvarlig for utslippet, herunder for anleggets drift og vedlikehold. Hvis ansvarlig
søker ikke er den samme som ansvarlig eier, må du oppgi det her. Håndheving og
sanksjoner etter regelverket vil skje overfor den ansvarlige eier.

Søknaden gjelder
Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp eller en vesentlig økning av
utslippet. Du må opplyse om søknaden gjelder helårsbolig, fritidsbolig og/eller annen
bygning, og antall bygninger i de ulike kategoriene. Hvis vannklosett skal installeres eller
er installert, må du opplyse om det. Vesentlig økning kan være at flere områder kobles til
anlegget, installering av matkvern, vann eller vannklosett. Ta kontakt med kommunen
dersom du er i tvil om hva som er vesentlig økning.



Eiendom/byggested
Her skal du oppgi gårdsnummer, bruksnummer (og eventuelt festenummer) og adresse
på bygningen eller bygningene som skal tilknyttes avløpsanlegget. Hvis du ikke kjenner
gårds-, bruks- og eventuelt festenummeret, kan du få vite det ved å kontakte
kommunen.

Du må sjekke med kommunen om plasseringen og utførelsen av det planlagte anlegget
er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Hvis utførelsen
og/eller lokaliseringen av renseanlegget ikke er i samsvar med kommunens planer, må
du innhente samtykke fra planmyndigheten. Det kan kreve politisk behandling. Husk å
oppgi dato for når samtykket ble gitt.

Utslippssted

Her skal du gi opplysninger om utslippsområdet. Det vil si om avløpsvannet går til innsjø,
bekk/elv, grunnvann, elvemunning, og så videre. Du skal også oppgi navn på lokalitet og
kartkoordinater. Koordinater kan du for eksempel finne på et økonomisk kart / plankart i
målestokk (1:5000) eller større fra Statens kartverk. Denne typen kart vil du kunne få
tak i hos kommunens oppmålingsavdeling (karttjeneste, teknisk kontor) og
fylkeskartkontoret. De fleste kommunene har en hjemmeside der du kan laste ned kart.
Se også www.x ma .com der en del kommuner har kart. Husk å føre opp hvilke kartdata
du bruker, for eksempel WGS 84.P.

Avløpsanleggets plassering og utslippssted skal merkes av på kartet. På samme kart skal
du også merke av eiendomsgrenser og eventuell vegadkomst (for slamtømming,
vedlikehold og så videre). Legg kartet ved søknaden (vedlegg D).

Gjelder søknaden utslipp til vann, må du oppgi hvor mange meter under laveste
vannstand det slippes ut (utslippsdyp).

Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe).
Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Du kan finne
pe på flere måter, men dette er hovedregelene:

Utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe.
Utslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe.
Utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe.

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets
forventede størrelse.

Eksempel 1:
Ett hus med innlagt vann og vannklosett, 6 personer i husstanden:
1 x 1 pe/person * 6 personer = 6 pe. Utslippets forventede størrelse er 6 pe.

Eksempel 2:

Hyttefelt med 4 hytter med innlagt vann uten vannklosett, 10 sengeplasser per hyttel):
4 x 0,3 pe/person * 10 sengeplasser = 12 pe. Utslippets forventede størrelse er 12 pe.

1)
Det vil variere hvor mange personer som oppholder seg på en hytte. Når man skal beregne

forventet antall personekvivalenter, må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer på
hytta til samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på maksimum antall personer /
maksimum belastnin .
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5. Rensegrad
Kravene til rensegrad i den enkelte kommune kan være strengere enn standardkravene i
kapittel 12. Ta kontakt med kommunen dersom du er usikker på hvilke regler som
gjelder. Oppdaterte lokale forskrifter finner du på www.lovdata.no.

Informasjonen om kravene til rensegrad som følger nedenfor, retter seg mot
standardkravene i forurensningskravene i kapittel 12.

Hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du planlegger utslippet, er avhengig av om
utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt eller mindre følsomt område, om det er
brukerkonflikter involvert, og om det er fare for overgjødsling.

For å finne ut hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du vil slippe ut avløpsvann, må
du først finne ut om utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt område eller i et mindre
følsomt område:

følsomt/normalt område
o Følsomme/normale områder er ferskvann og kyststrekningen fra

svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og Grimstadfjorden-
området (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken).

mindre følsomt område
o Mindre følsomme områder er kystfarevann og elvemunninger fra Lindesnes

til Grense Jakobselv unntatt Grimstadfjorden-området.

F Isomt normalt område
Hvis stedet du vil slippe ut til, er klassifisert som følsomt/normalt område, setter du
kryss i boksen «Utslippssted i følsomt/normalt område». Deretter må du vurdere
eventuelle brukerkonflikter og/eller fare for overgjødsling. Hvis det er brukerinteresser
involvert, skal du krysse av i boks a, som er det strengeste rensekravet. Hvis det
derimot ikke er brukerinteresser involvert, men fare for overgjødsling, krysser du av i
boks b, der rensekravet ikke er fullt så strengt som for a. Hvis det verken er
brukerinteresser eller fare for overgjødsling, krysser du av i boks c (det minst strenge
kravet).

Gjelder søknaden kun gråvann (avløpsvann fra husholdninger som ikke inneholder
klosettvann) som slippes ut i stedegne løsmasser eller lignende, skal du krysse av i
boksen «stedegne løsmasser eller tilsvarende».

Mindre f Isomt område
Hvis utslippsstedet er et mindre følsomt område, skal du sette kryss i boksen
«Utslippssted i mindre følsomt område». Du må i tillegg spesifisere rensegrad ved å
krysse av for enten (a) 20 % reduksjon av suspendert stoff eller (b) maksimum 180 mg
suspendert stoff/liter (årlig middelverdi). Gjelder søknaden gråvann som skal slippes ut
til mindre følsom sjøvannsresipient, er det ikke krav til rensing, og du kan krysse av i
boksen «urenset».

Dersom du søker om unntak fra rensekravene, skal du krysse av i boksen
«Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9 / lokal forskrift». Husk at du må vedlegge en
begrunnelse/spesifisering for ønsket om unntak fra rensekravene (vedlegg B).

Under punktet «Type renseanlegg» skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å
installere. Gjelder søknaden minirenseanlegg, skal du også fylle ut «Tillegg for
minirenseanlegg».

Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter pe. Dette finner
du for eksempel i anleggsleverandørens dokumentasjon. Når du skal vurdere hvor stort
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anlegg du skal velge, bør du tenke i et perspektiv på 10 år. Anlegget bør uansett ikke
være dimensjonert for mindre enn 5 pe.

6. Vedlegg til søknaden
Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det
vedlegg, vil kommunen ikke kunne behandle søknaden. Nedenfor finner du en oversikt
over nødvendige vedlegg med forklaring og eventuelt maler.

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med
dimensjonering av renseanlegg og dokumentasjon av rensegrad

Her skal du oppgi hvem (nøytral fagkyndig person / firma / leverandør) som
har bistått deg med utforming og dirnensjonering av renseanlegg og
dokumentasjon av rensegrad. Vær oppmerksom på at dokumentasjon av
anleggets rensegrad skal være utført av nøytral fagkyndig.
Hvis du skal installere et ferdigprodusert minirenseanlegg, må dette være
testet i henhold til NS-EN 12566-3. Sjekk at rensegraden som er angitt på CE-
merket til minirenseanlegget, tilfredsstiller rensekravet for ditt utslipp (du har
angitt rensekrav under punkt 5).
For alle andre renseløsninger må du dokumentere at du har benyttet anerkjent
dimensjonering og utforming.

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra standardrensekrav §§ 12-8 til 12-9
/ lokale rensekrav eller relevant dokumentasjon

Hvis du søker om unntak fra rensekrav, skal du begrunne dette særskilt. Vær
oppmerksom på at dersom du søker om unntak, gjelder ikke kommunens
absolutte saksbehandlingsfrist på seks uker.

C. Dokumentasjon av rensegrad, jamfør § 12-10, og beskrivelse av anlegg
Vær oppmerksom på at dokumentasjonen skal være utført av fagkyndig.
Vedlegget skal også inneholde en beskrivelse av anlegget
(type/modell/leverandør og så videre) og hvordan det skal drives.

Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og
vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold og så videre) på kart i
målestokk 1:5000 eller større

Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gårdsnummer,
bolignummer og adresse

Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg, må du legge ved en
liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gårdsnummer
og bolignummer for disse bygningene får du ved å kontakte kommunen. Hvis
det ikke er flere bygninger knyttet til anlegget, skal du sette kryss i boksen
«ikke relevant» i søknadsskjemaet.

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

Brukerinteresser knyttet til utslippsstedet vil ha stor betydning for plassering
og utforming av renseanlegg eller utslippspunkt. Vedlegget skal inneholde en
vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet (for eksempel
drikkevann og brønner, jordvanning, lekeplasser, bading, fiske, turløyper og
så videre), og utslippsstedets plassering når det gjelder brukerinteresser. Hvis
du er i tvil, kan det være nyttig å kontakte en fagkyndig som kan foreta en
nøytral vurdering.

G. Oversikt over hvem som er varslet
Alle naboer og aktuelle parter skal varsles 4 uker før søknaden sendes.
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Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet, og du må legge ved
kvitterinq på at det er sendt varsel til de respektive (for eksempel kvittering
på rekommandert sending eller underskrift).

H. Eventuelle mottatte klager/protester
Hvis du har mottatt klager/protester, skal de legges ved søknaden. Hvis du
ikke har mottatt klager/protester, krysser du av i boksen «ikke relevant».

Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)
Her kan du skrive eventuelle merknader som du mener er nyttig informasjon for

kommunen når søknaden skal behandles.

Underskrift og erklæring
Merk at det er ansvarlig eier som skal undertegne søknaden. Ansvarlig eiers underskrift

innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger. Eieren forplikter seg til å

følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og
vedlikehold.
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Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx kommune

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

Søknadsskjernaet gjelder for:

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på
mindre enn 50 pe.

utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn
2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:
Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel
12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i
samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om
unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men
behandlingen kan ta mer enn seks uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og
ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en
igangsettingstillatelse fra kommunen.

Les "Veiledning til søker" før du starter utfyllingen

1. Ansvarlig(søker)*:
Navn:

Adresse:

E-post:

Telefon (dagtid):

Postnr, poststed:

EI Enkettperson
III Selskap/lag/sameie.
Oppgi organisasjonsnr.:

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

Søknadengjelder:
13 Nytt utslipp
13 Vesentlig økning av utslipp
III Rehabilitering av

eksisterende utslipp

Eiendom/byggested:
Gnr: Bnr: Adresse:

Ei Helårsbolig, antall:
I3 Fritidsbolig, antall:
III Annen bygning, antall:
Spesifiser:

Installeres/er
det vannklosett?
EI ja III nei

Planstatus: Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: 13jaill nei

Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: 13 ja, dato:
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Utslippssted:

Type:

13 Innsjø ILI Bekk/Elv 13 Elvemunning 13 sjø El Stedegne løsmasser

El Annet:

Navn på lokalitet:

Koordinater på utslippssted:

Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO50, NGO 48, annet):

Utstippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m 13 ja 111nei, spesifiser: 	 m

13 ikke relevant

Utslippets størrelse i antall personekvivatenter: 	 pe

Rensegrad (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):

EI Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegradjf. S12-8, se også "Veiledning til
søker"):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utstippssted med brukerinteresser:
III 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling, men
hvor det ikke er brukerinteresser:

EI 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for
eutrofiering/overgjødsting eller er brukerinteresser:

Ei 60 %reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5

Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:
Ei stedegne løsmasser etter titsvarende, spesifiser:

III Utslippssted i mindre følsomt område (rensegradjf. S12-9):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utstipp tit sjø:
iii 20 % reduksjon av suspendert stoff

etter


Ei 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utstipp av gråvann, utstipp til sjø:
Ei urenset

Ei Det søkesunntak fra SS12-8 til 12-9/lokal forskrift, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6)
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Tillegg for minirenseanlegg:

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

Type renseanlegg:

Urenset, direkte utslipp

111Slamavskiller

111Infiltrasjonsanlegg

Filterbed/Konstruert våtmark

LI Biologisk minirenseanlegg

Kjemisk minirenseanlegg

LI Kjemisk/biologisk minirenseantegg

Sandfilteranlegg

111Tett tank for svartvann og gråvannsfilter

111Biologisk toalett og gråvannsfilter

El Tett tank (for alt avløpsvann)

EITett tank for svartvann

LIIBiologisk toalett

LIIAnnen løsning, spesifiser:

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 	 pe

6. Obligatoriske vedlegg til søknaden:

Navn å nø tral fa k ndi erson/firma som har bistått med val av LI ja
rensemetode o /eller dokumentas'on av rense rad

Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt tokal j a
forskrift) og relevant dokumentasjon LIIikke relevant

Dokumentas.on av rense rad .f. § 12-10 o beskrivelse av anlegg, LI ja
inklusive eventuell h ieniserin /etter olerin

Plasserin av avlø sanle , utsti ssted eiendoms renser o veiadkomst LI ja
å kart i målestokk 1:5000 eller større

Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og ja
adresse (hvis det er flere enn en eiendom) LI ikke relevant

Oversikt over interesser som blir berørt drikkevannsfors nin br0nn LI ja
rdvannin nærin svirksomhet badin rekreas.on etc. . Beskrivelse av 

tittak for å motvirke interessekonflikter o tittak for å ivareta helse
miljø 


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

Eventuelle mottatte klager/protester 


j a

LI ikke relevant

ja

LI ikke relevant
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Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

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:

Kommunens merknader:
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Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx kommune
Vedlegg: Å

Dokumentasjonfra nøytral fagkyndig

Firmainformasjon:

Firmanavn: Kontaktperson:

Adresse: E-post:

Telefon: Direkte telefon:

E-post: Mobil:

Hjemmeside:

Dokumentasjonav kompetanse:

Det bekreftes herved at firmaet har følgende kompetanse og erfaring:

Kort beskrivelse av firmaet:

Navn på medarbeider:

Utdanning: År:

Antall år relevant erfaring:

Retevante kurs: År:

År:

Navn på medarbeider:

Utdanning: År:

Antall år relevant erfaring:

Relevante kurs: År:

År:

Referanseprosjekter:

Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjekt

Det bekreftes herved at <navn å firmaet> er et uavhengig foretak med tilstrekkelig hydrogeologisk
og avløpsteknisk kompetanse. <Navn på firmaet> har ingen økonomisk interesse i søkers valg av
avløpsløsning. <Navn å firmaet> søker å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de
naturgitte og økonomiske forutsetningene, miljø og brukerinteresser, uten på forhånd å promotere
en bestemt renseløsning eller produsent.

Sted og dato: Underskrift,
nøytral fagkyndig:

navn



Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx kommune
Vedlegg: C

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg

Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.<xxx>, bnr. <xxx>, i <xxxx> kommune for å
vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Resultater av grunnundersøkelse:
Dato for befaring: Dato

Gjennomført av: Firma, navn

Grunnundersøkelse Prøve tatt ut til
Overflatekartlegging:gjennomført ved: kornfordelingsanalyse:

Inspeksjonsbor: Infiltrasjonstest:

Skovelbor: Annet:

Sjakting med gravemaskin:

Kort beskrivelse av
grunnforhold:

Beskrivelse av jordprofil: Kartutsnitt fra den undersøkte
eiendommen, med lokalisering av
prøvelokaliteter er vedlagt:

Ja: Se vedlegg

Nei

Lokalitet Dybde

1

Beskrivelse av Fasthet/
jordmasser pakningsgrad

2

3

Generell kommentar:

Uttak av prøve(r) til korn- Det er ikke tatt ut prøve til kornfordeling:
fordelingsanalyse:

Det er tatt ut prøver til kornfordehngsanalyse.

Prøven(e) er tatt ut fra følgende lokaliteter og dyp i jordprofilet:

Lokalitet: Dybde i jordprofilet: cm

Lokalitet: Dybde i jordprofilet: cm
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Resultater av Kornfordelingskurve(r) er vedlagt: Ja: Ikke relevant:
kornfordelingsanalyse:

Nei:

Prøve 1: Lokalitet ogprøvedyp

Sorteringsgrad, So: Middelkornstørrelse, Md: MM

Felt i infiltrasjonsdiagram:

Fett 1: Vanntedningsevne: meter/døgn

Fett 2: Vanntedningsevne: meter/døgn

Felt 3: Vanntedningsevne: meter/døgn

Felt 4: Vanntedningsevne: meter/døgn

Prøve 2: Lokalitet ogprøvedyp

Sorteringsgrad, So: Middelkornstørrelse, Md: MM

Felt i infiltrasjonsdiagram:

Felt 1: Vanntedningsevne: meter/døgn

Fett 2: Vanntedningsevne: meter/døgn

Fett 3: Vanntedningsevne: meter/døgn

Fett 4: Vanntedningsevne: meter/døgn

Resultat av infiltrasjons- Det er ikke utført infittrasjonstest
test:

(Dersom prøve i felt 1)
Resultat av infittrasjonstest(er) er Ja: Ikke relevant:
vedlagt:

Nei:

Prøve 1: Lokalitet ogprøvedyp

Målt vanntedningsevne: meter/døgn

Prøve 2: Lokalitet ogprøvedyp

Mått vanntedningsevne: meter/døgn

Vurdering av grunnforholdpå best egnet lokalitet:
Terrengets helningsretning og fall i %:

Mektighet av egnede løsmasser, m:

Løsmassenes vannledningsevne,
m/døgn:

Løsmassenes hydrauliske kapasitet, xx m3 per døgn. Se punkt 1) på side 6
m3/døgn:

Infiltrasjonskapasitet for avløpsvann, xx liter per m2 og døgn. Se punkt 2) på side 6
liter per m2 og døgn:

Beskrivelse av løsmassenes
egenskap som rensemedium:

Kan det oppstå konflikter i
forhold til lokale drikke-
vannskilder eller bebyggelse
i nærheten?

Muligheter for å etablere
renseanlegg med infiltrasjon
i stedegne løsmasser?

Ja:
Kommentar:

Nei:
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Beskrivelse/dokumentasjon av anlegg:

Anbefalt anleggstype:
(sett kryss)

Type bebyggelse:

Dimensjonerende pe:

Dimensjonerende
vannmengde:

Infittrasjonsantegg:

Minirenseantegg:

Fitterbedantegg:

Biologisk gråvannsfitter: Sammen med separat toalettløsning

Sandfilterantegg:

Annet:

Bolig: Hytte: Forsamtingstokale:

Turistvirksomhet: Annet:

pe

liter/døgn

Dimensjoneringsgrunnlag/ VA/Miljø-Blad 48, Stamavskiller:
dokumentasjon:

NS-EN 12566-1:2000+A1, Harmonisert standard for
prefabrikkerte stamavskillere opptil 50 pe

NS-EN 12566-3, Prefabrikkerte avløpsrenseantegg og/etter
montert på stedet, for opptil 50 pe

VA/Miljø-Blad 49, Våtmarksfittre

VA/Miljø-Blad 59, Lukkede infiltrasjonsantegg

VA/Miljø-Blad 60, Biotogiske filtre for gråvann

Kapittel 7 i "forskrift om utstipp fra separate avløpsantegg",
fastsatt av MD i 1992 (gjelder sandfitterantegg)

NS 9426, Bestemmelse av personekvivatenter (pe) i
forbindelse med utslippstillatelse for avløpsvann

Andre standarder:

Andre normer/retningslinjer:

Kort beskrivelse av anlegg:

(type, størrelse,
komponenter etc.)

Samletank: Volum:

Alarm for høyt
vannivå:

rn3 Kommentar:

Ja:

Nei:

Ikke relevant: Annet:

Slamavskiller: Volum: m3 Kommentar:

Antall kammer:

Ikke relevant: Annet:

Pumpekum: Volum: m3 Kommentar:

Pumpekapasitet: l/sek

Støtvolum: liter

Alarm for høyt Ja:
vannivå

Ikke relevant: Nei:
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Biofilter: Fitterareat: m2 Kommentar:

Høyde
fittermateriale:

Type
fittermateriale:

Type spredesystem:

Ikke relevant: Annet:

Fordelingskum: Type fordeling: Kommentar:

Ikke relevant:

Infiltrasjonsfilter: Fitterareat: m2 Kommentar:

Lengde/bredde:

Antall grøfter:

Infiltrasjonsdyp: cm

Fordelingslag:

Manifoldrør:

Infittrasjonsrør:

Hull i infittra-
sjonsrør:

Overdekning:

Frostisotering:

Ikke relevant: Annet:

Filtebasseng: Størrelse: m2 Kommentar:

Lengde/bredde:

Bunntetting:

Type fitter-
materiate:

Dybde filter:

Overdekning:

Frostisolering:

Ikke relevant: Annet:

Minirenseanlegg: Type antegg: Kommentar:

Biologisk/kjemisk:

Biologisk:

Kjemisk:

Etterpotering/ Ja: Beskrivelse etterpolering:
hygienisering:

Ikke relevant: Nei:
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Sandfilter:

Ikke relevant:

Inspeksjons-/
prøvetakingskum:

Ikke relevant:

Etterpolerings-/
utslippsfilter:

Ikke retevant:

Fitterareal:

Lengde/bredde:

Antall sprederør:

Type fitter-
materiate:

Fordelingstag:

Infittrasjonsrør:

Hult i infittra-
sjonsrør:

Overdekning:

Frostisotering:

Volum:

Fitterareat:

Lengde/bredde:

Antall grøfter:

Infittrasjonsdyp:

Fordelingstag:

Infittrasjonsrør:

Hult i infiltra-
sjonsrør:

Overdekning:

Frostisotering:

Annet:

m2 Kommentar:

rn3 Kommentar:

rn2 Kommentar:

cm

Generell kommentar
vedrørende frostisolering
av anlegget:

Utslippsted: Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av utslippssted. For ytterligere
beskrivelse av utslippssted, se vedlegg F, "Oversikt over berørte interesser".

Behovfor servicelvedlikehold: Alle typer separate avløpsanlegg trenger et minimum
av tilsyn og kontroll for å fungere som forutsatt. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av
behov for service og vedlikehold av den omsøkte løsningen.
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Bere nin av h draulisk ka asitet m31døn :

Hydraulisk kapasitet er et mål for mengden vann som kan strømme gjennom en gitt
løsmasseavsetning over en tidsperiode. Dersom den hydrauliske kapasiteten overskrides, vil
grunnvannsstanden stige som en følge av at jordmassene ikke greier å ta unna tilførte
vannmengder. Der det kreves sikre tall for hydraulisk kapasitet, må det gjennomføres
prøveinfiltrasjon. Alternativet er beregninger basert på data innsamlet gjennom
grunnundersøkelser.

For beregning av hydraulisk kapasitet kan følgende formel benyttes:

Q=K•M•B•1 hvor

Q = Jordmassenes hydrauliske kapasitet (m3 per døgn)

K = Jordmassenes vannledningsevne (meter per døgn)

M = Jordmassenes nyttbare tykkelse til transport av infiltrert avløpsvann (meter)

B = Bredden på området som benyttes til transport av infiltrert avløpsvann (meter)

I = Gradienten på jordmasser med lav vanngjennomtrengelighet

For beregning av den hydrauliske kapasiteten, er følgende verdier benyttet:

K = xx m/døgn M = xx m B = xx m 1= x %

Jordmassenes hydrauliske kapasitet er etter disse tallene beregnet til xxx m3 per døgn.

1n iltras'onska asitet liter 1m2o dø n or avlø svann:

Infiltrasjonskapasitet er jordas kapasitet til å motta slamavskilt avløpsvann. Verdien
bestemmes ut fra jordmassenes kornfordeling og vanngjennomtrengelighet.
Infiltrasjonskapasiteten er dermed et mål på mengden avløpsvann som kan infiltreres i en
gitt løsmasseavsetning. Basert på kornfordeling og sortering, deles jordmassene i fire
dimensjoneringsklasser. 1nfiltrasjonskapasiteten til sand (klasse 2) og grusig sand (klasse 3)
er oppgitt i VA/Miljø-blad nr. 59. 1nfiltrasjonskapasiteten i finkornige masser (klasse 1)
bestemmes på grunnlag av infiltrasjonstester utført i felt. Ut fra mått vannledningsevne
bestemmes infiltrasjonskapasiteten etter VA/Miljø-blad nr. 59. For grove masser (klasse 4)
må det legges inn et lag med filtersand.

Jordmassene havner i felt <x >i infiltrasjonsdiagrammet og har i henhold til VA/Miljø-Blad
nr. 59 en infiltrasjonskapasitet på <xx> liter per m2 og døgn. Dimensjonerende
vannmengde er <xxxx> liter per døgn. Basert på disse grunnlagstallene, skal
infiltrasjonsfilteret ha en filter-flate på <xxx> m2.



Gnr. , bnr. , fnr.  kommune Vedlegg D

Kartvedlegg til utslippssøknad— hva bør angis på
kartet?

Kart over den aktuelle eiendommen i målestokk 1:5000 eller større vedlegges søknad om
utslippstillatetse. Fortrinnsvis er størrelsesorden 1:500 etter 1:1000 å foretrekke.
Bebyggelse, eiendomsgrenser og veiadkomst skat fremkomme av kartet. I tillegg bør
minimum følgende opplysninger angis på kartet:

Gnr./bnr. på den aktuelle eiendommen
Måtestokk på kartet, eks M 1:1000

Pit med angivelse for nord på kartet: N
Anbefalt lokalisering av kummer som;

Slamavskiller:

Pumpekum:

NJ

Kum:
(fordelingskum,

0
inspeksjonskum,
prøvetakingskum)

Renseanlegg:

(Mini renseantegg
eller renseantegg
for gråvann)

Tett tank:

Lokalisering av areal for infiltrasjon:
•

Lokalisering tømmeptass:

Lokalisering av brønner:

Det viktig å spesifisere i kommentaren hvilke type
brønner det snakk om, for eksempel borebrønn i
fjell, borebrønn i løsmasser, gravd brønn osv.

Strømningsretning for infittrert vann
i grunnen:

Registrert fjell i dagen:
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Gnr. 	, bnr. , fnr. 	 i kommune

Undersøkte tokaliteter: III III

Spillvann selvfallsledning

Spillvann pumpeldning 4-->-->
Avstand til et fastpunkt II•••   I 11=•• •

Eksempel på kartvedlegg er vist nedenfor
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0

•

[5]

T nforklarin :
Stamavskillor og pumpokum

Infi ltrasjonsfiltor

Fordolingskurn

Solvfallstodning

Purnpolodning

~--(»Drikkovannsbronn

Stromningsrotning

Undorsokto tokalitotor

Fjoll i dagon

Avstand til fastpunkt

tN
m1:10.

Kart over den undersøkte eiendommen, gnr/bnr. 0/0, i NN kommune med tokalisering av
avlopsrenseanlegg.

Infiltrasjonsfitteret skal lokaliseres som vist på kartet.

Lokalisering av kummer er et forslag, men det er viktig at kummer loakliseres slik at
de er tilgjengelige for tømming og service/vedlikehold.

Kommentarer:

= begge er borebrønn i fjell
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Vedlegg: F
Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx kommune

Oversikt over berørte interesser
Brukerinteresser vil være avgjørende for valg av renseløsning og utstippspunkt. I dette skjemaet gis
en oversikt over berørte brukerinteresser. Tittak for å motvirke eventuell interessekonflikt og for å
ivareta helse og miljø, beskrives.

Utslippssted: (sett kryss)

Innsjø: Navn: Utstippsdyp: meter

Sjø: Navn: Utstippsdyp: meter

Elv: Navn: Hetårs vannføring: Ja: Nei:

Bekk: Navn: Hetårs vannføring: Ja: Nei:

Elve-
munning:

Stedegne
løsmasser:

Annet:

Merknad:

Navn:

Beskrivelse:

Beskrivetse:

Berørte brukerinteresser:

Drikkevannsforsyning: Ikke relevant:

Lokate brønner: Borebrønner: Gravde brønner:

Kommunal vannforsyning:

Kan tokat drikkevannskilde bli
forurenset av utstippet: Ja: Nei:

Utslippsstedets plassering i
forhold tit tokat
drikkevannskilde:

Beskrivelse av tiltak for å
motvirke konflikt med
drikkevann:

Badeplass: Ikke relevant:

Berøres badeplass av det
omsøkte utstippet:

Utslippsstedets plassering i
forhold til badeptass:

Beskrivelse av tiltak for å mot-
virke konflikt med badeptass:

Fiskeplass: Ikke relevant:

Ja: Nei:

Berøres fiskeptass av det
omsøkte utslippet:

Utslippsstedets plassering i
forhold tit fiskeplass:

Ja: Nei:
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Beskrivelse av tiltak for å
motvirke konflikt med
fiskeplass:

Rekreasjon (f.eks.
lekeområder, turområder etc.)
og estetiske forhold (f.eks.
terreng- eller
vegetasjonsendringer i forhold
til annen bebyggelse):

Berøres rekreasjonsområder
og/eller estetiske forhold av
det omsøkte utslippet:

Berøres nærområde til annen
bebyggelse:

Utslippsstedets plassering i
forhold til
rekreasjonsområder/annen
bebyggelse:

Beskrivelse av tiltak for å
motvirke konflikt med
rekreasjonsområder/annen
bebyggelse:

Næringsvirksomhet (f.eks.
vanningsvann
grønnsaksdyrking,
beiteområder etc.):

Berøres næringsvirksomhet av
det omsøkte utslippet:

Utslippsstedets plassering i
forhold til næringsvirksomhet:

Beskrivelse av tiltak for å
motvirke konflikt med
næringsvirksomhet:

Ikke relevant:

Ja: Nei:

Ja: Nei:

Ikke relevant:

Ja: Nei:

Andre brukerinteresser: Ikke relevant:

Beskrivelse:

Berøres andre brukerinteresser
av det omsøkte utslippet: Ja: Nei:

Utslippsstedets plassering i
forhold til andre
brukerinteresser:

Beskrivelse av tiltak for å
motvirke konflikt med andre
brukerinteresser:

Generell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø:
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Generell merknad vedrørende brukerinteresser:



Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Nullstill

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Til (nabo/gjenboer) Tiltak på Mendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendommens adresse

Postnr Poststed

Som eier/fester av:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Kommune

Eiendommens adresse Eter/fester

Det varsles herved om

Nybygg

Påbygg/tilbygg

Midlertidig bygning, konstruksjon

Dispensasjon etter plan- og

Plan- og bygningsloven
med forskrifter

Anlegg Endring av fasade Riving




Skilt/reklame Innhegning mot veg Bruksendring

eller anlegg

bygningsloven kapittel 19

Antennesystem Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Annet




Vedlegg nr

B —

Kommunale vedtekter Arealplaner Vegloven

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Navn pa plan

Beskriv ncermere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.

Q —

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

E-post Telefon Mobil

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Postnr. Poststed E- post

Vedlegg

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Underskrift
Sted Dato Underskrift ansvarlig soker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg nr

C — Nufistill

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Tiltakpåelendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Eier/fester Kommune

Detversleshervedom

Nybygg Anlegg

Påbygg/tilbygg Skilt/reklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven 	
med forskrifter Kommunale vedtekter

Endring av fasade

Innhegning mot veg

Antennesystem

Riving

Bruksendring

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Annet

Vedlegg nr.
Arealplaner Vegloven B —

Arealdtsponedng
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv ntermere hva nabovarslet glelder

Vedlegg nr.

Q —

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknadersendestil

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Postnr. Poststed E-post

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr.fra —til

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Ikke
relevant

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted Dato Underskrift ansvarlig soker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg Side - av

C -

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nullstill

DIREKTORATET
FOR RYGGKVALITET

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvitterIng for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eler/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:  Sign.
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DELH

Søknad om tillatelse til tiltak etter

plan- og bygningsloven § 20-3, jfr § 20-1



Søknadsprosessen—del II

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3, jfr § 20-1 (tillatelse til å

bygge det tekniske anlegget) —til Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling

Veiledning i forhold til søknadsprosessen kan du få ved å ta kontakt med Narvik kommune, Enhet

areal- og samfunnsutvikling. Vi setter da opp time for deg. Ved behov innkaller vi også Narvik Vann

KF. Bestilling av time må gjøres her: www.narvik.kommune.no tenester boli -o-eiendom b esak

Nabovarsel må sendes til naboer og berørte interesser før du sender inn søknad. Disse har en frist på

2 uker til å komme med innspill/merknader.

Det kan benyttes et felles nabovarsel i forbindelse med søknad om utslipp og søknad om tillatelse til

tiltak, men det gjøres oppmerksom på at det er 2 ulike frister for innspill/merknader.

Dersom det er behov for å få opplysninger fra Narvik kommune om hvem som er nabo, så benyttes

eget søknadsskjema for dette. Skjema er vedlagt i slutten av søknadspakken —under Vedlegg.

Søknad må sendes til Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling for behandling. Denne kan

ikke sendes før fristen for nabovarsling har løpt ut. Fullstendig søknad med alle vedlegg kan sendes til

ostmottak narvik.kommune.no.

Søknaden må inneholde:

Søknad om tillatelse til tiltak

Opplysning om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Situasjonsplan

Erklæring om ansvarsrett

Gjennomføringsplan

Nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Samsvarserklæring (skal ikke sendes inn med søknad, men oppbevares av ansvarlig søker)

Uttalelse fra berørte myndigheter er det Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling som

innhenter ved behov.

Saksbehandlingstiden er 3-12 uker dersom søknaden er fullstendig med alle vedlegg når den leveres.

Før tillatelse til tiltak gis, må utslippstillatelse være gitt.

Tillatelse til tiltak får du i vedtak fra Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling.

Ferdigattest må du sende når anlegget er ferdig bygget og før det settes i drift.

Driftstillatelse vil da bli utstedt og anlegget kan tas i bruk.



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

fl Rammetillatelse

fl Ett-trinns søknadsbehandling

'Nulistill




DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker
foreligger sentral godkjenning? T--Ja T--Nei

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i
matrikkelen.

Berører tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf.
Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsetting av tiltaket.

Ja fl Nei

[P] Ja

fl Ja

[E] Nei

fl Nei

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/
byggested

Planlagt
bruk/formål

Tiltakets art
pbl § 20-1

(flere kryss mulig)

Vedlegg

Nytt bygg *) Parkeringsplass ")

Tilbygg, påbygg, underbygg *)

Konstruksjon Reparasjon

Bruksendring

Hele bygg ")

Nyanlegg *)

Oppdeling

Innhegning mot veg

	

*)Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen

	

vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg
og anlegg

Endring av bruk

Riving

Bygn.tekn. installasj.**)

Endring av bruks-
enhet i boli

Innhegning, skilt

Adresse Postnr. Poststed

Beskriv

Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:
Bygn.typekode (jf. s. 2)

Anlegg Veg Vesentlig terrenginngrep

Fasade

Ombygging Anlegg

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg *) Anlegg

Endring Reparasjon

Sammenføyning

Reklame, skilt, innretning e.l.

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i
nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Andre vedlegg

Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak Org.nr. Navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer

E-post E-post Telefon (dagtid)

Dato Underskrift Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersombruksarealettil bolig er størreenn bruksarealettil annet enn bolig, velgesbygningstypekodet innen hovedgruppen"Bolig" (111-199).
Vedvalg av bygningstypevelges den med størstandel av arearetinnen hovedgruppen.

Enebolig
111 Enebolig
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig,vertikaldelt
122 Tomannsbolig,horisontaldelt
123 Våningshus,tomannsbolig.verlikaldelt
124 Våningshustomannsbolig.horisontaldelt

Rekkehus,kjedehus,andre småhus
131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere

Store boligbygg
141 Stortfrittligendeboligbyggpå2 et.
142 Stortfrittliggendeboligbyggpå3 og4 et.
143 Stortfrittliggendeboligbyggpå5 et.ellermer
144 Storesammenbygdeboligbyggpå2 et.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå3 og4 et.
146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer

Bygning for bofellesskap
151 Bo-ogservicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annenbygningforbofellesskap•

Fritidsbolig
161 Hytter,sommerhusol.fritidsbygg
162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig

Koie,seterhus og lignende
171 Seterhus,sel, rorbuog lignende
172 Skogs-og utmarkskoie,garnme

Garasjeog uthus til bolig
181 Garasje,uthus,annekstil bolig
182 Garasje,uthus.annekstil fritidsbolig

Annen boligbygning
193 Boligbrakker
199 Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningfor vannforsyning
219 Annenindusribygning

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon(> 15000kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10000kVA)
229 Annenenergiforsyning

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjole-ogfryselager
233 Silobygning
239 Annenlagerbygning

Fiskeri- og landbruksbygning
241 Husfor dyr/landbruk.lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshusforfiske
248 Annenfiskeri-ogfangstbygning
249 Annenlandbruksbygning*

KONTOROGFORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor-ogadministrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning

Forretningsbygning
321 Kjopesenter.varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annenforretningsbygning
330 Messe-ogkongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,terminal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn
412 Jernbane-ogT-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekomrnunikasjonsbygning

Garasje-og hangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annengarasje/-hangarbygning

Veg-og trafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning
449 Annenveg-og biltilsynsbygning

HOTELLOGRESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning*

Bygning for overnatting
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningforovernatting•

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning,kafebygning
532 Sentralkjokken,kantinebygning
533 Gatekjokken.kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning*

KULTUROGUNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning

Universitets-,hogskoleog forskningsbygning
621 Universitet/hogskolem/auditorium.lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,hogskoleog

forskningsbygning

Museums-og biblioteksbygning
641 Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botaniskhage(bygning)
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning*

') ellerbygningsomhar nærtilknytning
tjenerslikebygninger

Idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svommehall
654 Tåbuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Arnen idrettsbygning

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus*

Bygning for religiøseaktiviteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,rnenighetshus
673 Krernatoriurn/gravkapell/bårehus
674 Synagoge.moske
675 Kloster
679 Annenbygningfor relilgioseaktiviteter*

HELSE
Sykehus

719 Sykehus

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo-og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjern*

Prirnærhelsebygning
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter.helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonfor radarovervåk.avfly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annenberedskapsbygning
830 Monurnent
840 Offentligtoalett
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DIREKTORATET
FOR BYCGKVALITET

Vedlegg nr.

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1)innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder
Gnr. Bnr.

Eiendom/
byggested Adresse

Forhåndskonferanse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Postnr. Poststed

Ja NeiPb1§ 21- 1 Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger

Redegjørelse i eget vedleggPb1§ 31-2
Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2)

m2 °/.

m2

m2

m2

BYA

m2

m2

m2

m2 +

m2

m2 _

BYA

m2

m2

m2

m2

m2 +

m2 _

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK10
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1Kap. 19 Kommunale vedtekter/
Plan- og bygningsloven med forskrifter forskrifter til pb1 Arealplaner Vegloven

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Navn på plan

Reguleringsformal i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv
Planstatus
mv.

Ved legg nr.

B —

Vedlegg nr.

B -

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

Gradav utnyttingiht.gjeldendeplan

Byggeområde/grunneiendom-

Ev.arealsomtrekkesfra iht.beregn.regler

Ev.arealsomleggestil iht.beregn.regler

Beregnettomteareal(b- c) eller(b+ d)

Arealbenevnelser

Beregnetmaks.byggearealiht.plan
(jf.a.oge.)

Arealeksisterendebebyggelse

Arealsomskalrives

Arealny bebyggelse

Parkeringsarealpåterreng

Arealbyggesak

Bygnings-
opplysninger
som føres i
Matrikkelen

Skal beregning av utnyttingsgrad sic'e etter annen regel, beskriv nærmere
Redegjørelser

** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

— Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg
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+
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m2

m2

m2

Boliger m2

Annet m2

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Beregnetgradav utnytting(jf.e.og k.)***

I.Apnearealersominngåri k

j. Parkeringsarealpåterreng

m.Arealmatrikkelen k - I - j

Antall etasjer

m2

Antall bruksenheter bolig

Antall bruksenheter annet



Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen
Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen

som opptar størst del av areaiet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgrupper- gyidige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske Transport og lagring P Undervisning
B Bergverksdrift og utvinning Overnattings- og serveringsvirksomhet Q Helse- og sosialtjenester
C Industri Informasjon og kommunikasjon R Kulturell virksomhet, underholdning og
D Elektrisitets-, gass-, damp- og Finansierings- og forsikringsvirksomhet




fritidsaktiviteter




varmtvannsforsyning Omsetning og drift av fast eiendom S Annen tjenesteyting
E Vannforsyning, avløps- og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting T Lønnet arbeid i private husholdninger




renovasjonsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting U Internasjonale organisasjoner og organer
F Bygge- og anleggsvirksomhet Offentlig administrasjon og forsvar, X Bolig
G Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlig

forvaltning
Y Annet som ikke er næring.

Plassering av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Ja

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Nei

Nei

Vedlegg nr
Q —

Vedlegg nr.
0 —

Krav til byggegrunn (pbl § 28 - 1)

Skal byggverket plasseres i område med fare for:
Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Flom

(TEK10 § 7- 2) Nei Ja

Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)
Vedlegg nr

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)
F -

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?
Skred

(TEK10 § 7- 3) Nei Ja Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
Vedlegg nr

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F -

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

Nei Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg
Vedlegg nr.

F -

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

vegloven
g 40-43
pbl § 27-4

Ja Nei

Tomtahar adkomsttil folgendeveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja

Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja

Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? Ja

Nei

Nei

Nei

Vann-
forsyning

pbl § 27 - 1

Avløp
pbl § 27 - 2

Overvann

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk

Annen privat vannforsyning, innlagt vann
Besknv

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilforsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillalelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng

Ja

Ja

Ja

Ja

Vedlegg nr

Q —

Nei

Nei

Nei

Nei

Vedlegg nr.

0 —

Vedlegg nr.

Q -

Løfteinnretninger
Er det i bygningen lofteinnretninger
som omfattes av TEK10?:

Søkes det om slik innretning installert?:




Hvis ja, sett X




Heis Trappeheis





Ja Nei Ja Nei




Løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau
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Eksempel på en situasjonsplan

SITUAMONSKART
Gnr. 1 8nr: 23 Fnr: 0

Elendom:
Mresse: Soltelgen 8, 8520 ANKINES

Nj.heyer/Fester Ole Normann

Snr: 0

NARVIK Dato: 22/2-2013 Sign: Ole Normenn Millestokk
KOMMUNE 1:500

Eksempel på

situasjonspi
1.2

,4

1/20

Situasjonsplanen skal
vise:

Målesbkk
Eiendomsgrenser
Gårdsnr./Bruksnr.
Hva seknaden gjelder
Tiltaket tegnet inn på rett plass

og i målestokk
Mål på Ntaket
Avstander til nabogrenser
Avstand til veikant / senterlinje
Ev. avstand til reguleringsgrenser
Avstand til nærliggende bygg

Og der det er aktuelt:
Meneretning
Meneheyde
Adkomst
Hva Som skal rives
Ledninger
Terrenginngrep

1
Situasjonsplan

Situasjonskartetskal brukestil
prosjekteringsgrunnlagfor
utarbeidelsenav
situasjonsplanen.

1/234

1/23

<

 Jerctrsde,

6 lå

1/125

Husk tegning av tiftak med mål og
utmal skal benyttes til ajourfanng

av offentlig kartverk

Det tas forleehold 0111 ot dot kan M p111leartet, kl..gjelder illatteel•••~•~, ledninper/
kunemer M. Sem 111~1~ msel palelt~/arelefflarbel  geiå riderffilme weifflowe.

Situasjonsplanenskal vise
tiltaketsplassering,utvendig
mål og avstandertil
nabogrenser,regulertveg og
nærliggendebygninger

8



Krav ti1situasjonsplan

Må være basert på godkjente kartgrunnlag og være i målestokk 1:500

Vise tiltakets plassering og påføres avstander til grensen, ledninger i grunn, andre bygninger etc

Ikke være datert tidligere enn 6 måneder før søknadspunktet

Du kan selv laste ned og skrive ut situasjonskart fra kommunens kartportal på

www.narvik.kommune.no eller får ved henvendelse til areal -og samfunnsuIvikling

Ferdigattest

Alle søknadspliktige arbeider skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest utsendes av
kommunen. Søknaden om ferdigattest fylles ut på blankett 5167 og oversendes kommunen
sammen med nødvendig dokumentasjon.
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Kommunenssaksnr. Vedleggnr,

G-

Side

av Nullstill

Erklæringom ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pb1)§ 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendont/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Foretak
Foretakets navn Oqanisasjonsnr.

Adresse Postnr. Poststed

Kontaktperson Telefon Mobillelefon

E-post

Foreligger sentral godkjenning ? r- Ja Nei

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? P  Helt

Ansvarsområde

DIREKTORATET
FOR BYCCIWALITIT

Delvis Nei

Vare samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)

Tiltaks-
Søknad om Søknad om Søknad om

Soknad omklasse igangseings- midlertidig
ferdigattest

ramme- tt
tillatelse/ 


tillatelse brukstillatelse
ett-trinns søknad

Funksjon
(SOK, PRO,
UTF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

	 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbljf. SAK10 §12 - 3

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
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Side

av

Erklæringom ansvarsrett (forts.)
etter plan- og bygningsloven

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Ansvarsområde

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
Funksjon vil foreligge ved: (sett X)

Beskriv arbeidet Tiltaks-
(SØK, PRO, Søknad om Søknad om Søknad omforetaket skal ha ansvar for klasse igangsettings- Søknad omUTF, kontroll) ramme- midlertidig

ferdigattesttillatelse/  tillatelse brukstillatelseett-trinns søknad

D 1=1 E 1=1

E E E fl

1=1 E E E

fl 1=1 1=1 1=1

fl E fl 111

fl 1=1 1=1 E

D 1=1 1=1 1=1

1=1 1=1 fl E

1=1 E fl E

D 1=1 1=1 fl

E 1=1 121 O

El fl 1=1 D

fl 111 1=1 E

1=1 D D 1=1

fl E 1=1 E

E 1=1 fl 1=1

111 E 111 fl

1=1 111 111 111

1=1 fl D D

E fl 1=1 1=1

fl E 111 111

1=1 fl 111 1=1

1=1 1=1 1=1 1=1

1=1 E E=1 fl

El fl 0 1=1

D D 1=1 1=1

1=1 1=1 D fl
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Kommunens saksnr. Prosjektnr.

Samsvarserklæring
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1. SAK10 kapittel 12

Samsvarserklæringen skal sendes til ansvarlig soker.

DIREKTOBATET
FOR BYGGKVALITET

Erldamingen gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Foretak
Foretakets navn Organisasjonsnr.

Ansvarsrett Arbeidet Innen ansvars-
erklært dato området er avsluttet Ja Nei

Ansvarsområde
Funksjon (PRO, UTF)

Hentet fra
Beskrivelse av ansvarsomrade

erklæring om
ansvarsrett

Ansvarlig for prosjektering:
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsomradet som er til hinder for a gi:

lgangsettingstillatelse/
Rammetillatelse ett-trinns tillatelse Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:

Midlertidig brukstillatelse —Gjenstående arbeider for denne delen av tiltaket frem mot ferdigattest
Angi gjenstaende arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det sokes midlertidig brukstillatelse for

Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest —Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest

Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitetssikring er utfort og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.

Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK10 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at
forskriftens (TEK10) funksjonkrav er oppfylt

Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er
gitt uriktige opplysninger.

Dato Foretakets underskritt Gjentas med blokkbokstaver
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Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Nulistill

DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

Til (nabo/gjenboer) Tiltak på elendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendommens adresse

Postnr. Poststed

Som eler/fester av:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Kommune

Eiendommens adresse Eier/fester

Det varsles herved om

Nybygg Anlegg Endring av fasade Riving




Påbygg/tilbygg Skilt/reklame Innhegning mot veg Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Antennesystem Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Annet




Vedlegg nr.

B —

Plan- og bygningsloven
Kommunale vedtektermed forskrifter Arealplaner Vegloven

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan
Navn pa plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.

—

Spersmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Underskrift
Sted Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg nr

C — Nulistill

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendommens adresse

DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Postnr. Poststed

Eier/fester Kommune

Det varsles herved om

Nybygg Anlegg Endring av fasade Riving

Bruksendring

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste




Påbygg/tilbygg Skilt/reklame Innhegning mot veg

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Antennesystem Annet




Vedlegg nr.

B —
Plan- og bygningsloven
med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner Vegloven

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn pa plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.

Q —

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tll
Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Postnr Poststed E- post

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra —til
Ikke

relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted Dato Underskrift ansvarlig soker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg Side - av

C -

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nullstill




DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolgjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e- post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:  Sign.
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Kommunens saksnr.

Nullstill

Søknad om ferdigattest
Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

D1REKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/
byggested Adresse Postnr. Poststed

Ferdigattest

Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest? [1:11Ja 1:1 Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.

Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig Dato

betydning som vil bli utført innen 14 dager:
Type arbeider

Dato
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:

Oppdatert dokumentasjon
Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?

Ja Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall

Sluttrapport av
Dato

vedlegges søknaden
Vedlegg nr.

K -
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourfort og oppbevart.

Varmesystem

Energiforsyning Varmefordeling

Elektrisitet Sol Vannbåren gulvvarme Luftoppvarming
Biobrensel Gass Vannbåren radioator Kamin/ovn/peis
Varmepumpe - luft Olje/parafin Elektriske varmekabler Annet
Varmepumpe - berg/sjø Annet Elektriske panelovner

Fjernvarme/spillvarme

Erklæring

Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier

Vedlegg

Ikke
relevant

Gruppe
Ikke

relevantNr. fra — tilBeskrivelse av vedlegg

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger, plan, snitt, fasade

Redegjørelser/kart

Gjennomføringsplan

Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

Boligspesifikasjon i matrikkelen

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

Underskrifter

Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pb1§ 20 - 1)
Foretak

Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig soker pbl 20-4)
Navn

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

E-post E-post

Dato Underskrift Dato Underskrift

Gientas med blokkbokstaver Gientas med blokkbokstaver
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NARVIKKOMMUNE Registreringsskjema—utleveringav
personopplysningerfra matrikkelen

Opplysninger om matrikkelenheter som ikke eies/festes av privatpersoner
eHer
som kan utleveres etter matrikkelforskriftens § 13 krever ikke registrering.

Opplysninger for registrering

Navn og identifikasjonsnummer

(Navn og fødselsnr. For privatperson. Navn, fore(aksnr. Og hvem som skal ha ansvaret for bruk av informasjonen for
foretaket)

Tilknytning til matrikkelenhet: (Sett kryss for det som passer og oppgi gårdsnummer,
bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer )

Undertegnede er: fl eier n fester rettighetshaver n tiltakshaver
for eiendommen(e)

Gnr.  Bnr.  Fnr.  Snr. 	

Med evt. vegadresse

Informasjon som ønskes utlevert

Matrikkelenheter (gnr/bnr/fnr/snr) 	

Type informasjon 	
(spesifiser type matrikkelinformasjon)

Formål med bruken:
0 i formål med bruken ved å sette k ss o i nærmere beskrivelse:

Hjemmel (henvisning til matrikkellovens § 30 Nærmere beskrivelse av
o matrikkelforskriftens 14 aktuell bruk

Offentlig planlegging, saksbehandling og
fl administrasjon første ledd bokstav a

Oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller
fl eierseksjonslovenl, første ledd bokstav b

111 Søknad om offentlige tillatelser, første ledd bokstav c

Andre interesser knyttet til rådighet over de angitte
1-1 marikkelenheter2, første ledd bokstav d

fl
Opplysninger om bygninger og pålegg rettet mot privat-
personer m.m. etter forskriftens § 14fjerde ledd,jf. 2. ledd

Undertegnede innestår for opplysningene over og at behandlingen ikke går utover det angitte.

Sted/dato: 	

Underskrift
Eksempel: nabolister for byggesaker

2
Eksempler: etablere og vedlikeholde nødvendig infrastruktur og eiendomsmeklere og inkasso- eller kredittselskapers behov

for opplysninger fra matrikkelen

17



Skrivut skjemaet

NARVIK KOMMUNE Erklæring
Aktivt samtykke til bygging nærmere nabogrensen enn 4 meter

Denne erklæring vedlegges byggesaken i tillegg til vanlig nabovarsel,
jf. Plan- o b nin slovens 29-4 andre ledd.

Samtykke:

Samtykke:

Undertegnede somer hjemmelshavertileiendom gnr. , bnr.

giraktivtsamtykketil oppføringav

tYPebY99e1iltak

på naboeiendommengnr. , bnr. i Narvikkommune

i en avstandav meterfra vår fellesgrense.

antallmeter

Kryss av alternativet som gjelder for samtykket:
kunet av alternativenekan ben es

Alternativ 1

Samtykket
gjelder:

1=1
Jeg er inneforståttmed at dettesamtykkeinnebærerat jeg selv—og evt.
senere hjemmelshavertil mineiendom—ikkekan byggenærmerevår felles
grenseenn det somfølgerav bestemmelseri plan-og bygningsloven§ 29-4
andre ledd.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12,
skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets

halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i
andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke ".

Jeg er også inneforståttmedat dersomjeg - ellerevt. senerehjemmelshaver
til mineiendom- ønskerå byggepå mintomt i mindreavstandenn nevnt
ovenfor,må jeg aksepterede påleggom brannteknisksikringsom blirkrevd
somfølge av denne erklæring.Jeg må selvdekke de økte utgifterdette
medførerfor mitteget tiltak.

Alternativ 2

Vilkårenefor mittsamtykkeer at planlagttiltakpå naboeiendomoppføres
branntekniskpå en slikmåte at det kompensererfor mindre/manglendeavstand.
Det betingerat nabobæreralleekstrakostnaderdettemedfører.Mittsamtykke
får med dette ingensenerekonsekvenserfor meg elterer til hinderfor minrett
til selvå oppføretiltakpå egen grunnetter gjeldendelov,bestemmelserog
forskrifter.

Sted / dato: Underskrift hjemmelshaver:

Underskrift:

Erklantngenskalvedieggesbyggesak Ved behov for vellednIng:
tiNeggtilvardignabovarsel.

KontaktAreal-og sa-nfunnsutvilding,tlf. 76 91 20 00
E-post postmottak@narvik.kommune.no
Besøksadresse:Tekniskrådhus,Brannbakken1 , 3. rstasje.

Skrivutskjemaet



NARVIKKOMMUNE Skriv ut skjemaet

11 Søknad om dispensasjon

Tiltakshavers navn, adresse, telefon, e-postadresse

Navn:

Adresse:

Tiltakshaver Telefon: Moblltlf.
og elendom:

E-post:

Eiendom:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Eler/fester:

Hva søkes
det om
dispensasjon
fra?

K ss av hva søknaden 'elder:

D Kommuneplanens bestemmelser

p Reguleringsplan

p Bebyggelsesplan

13 Annet, beskriv:

p Plan- og bygningsloven

p Teknisk forskrift

Det søkes om dispensasjon for å bygge:
Beskriv tiltaket, benytt eget ark om nødvendig

Tiltak:

Begrunn hvorfor du mener fordeler er større enn ulemper:

Benytt eget ark om nødvendig

Begrun-
nelse:

Vedlegg:

Vedlegg: p Nabovarsel

P Tegninger og situasjonsplan

Sted / dato: Underskrift:

Underskrift:
/

Søknaden skal sendes til:

Narvik kommune,
8512 Narvik

Veiledning / saksbehandling:

Areal- og samfunnsutvikling

Tlf. 76 91 20 00
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Besøksadresse: Teknisk rådhus, Brannbakken 1 , 3 etg

Skriv ut skjemaet


