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For saksbehandlere i kommunene i Jærregionen – Gjennomgang av utslippssøknad 
 
Søknad om utslippstillatelse må gjennomgås så snart som mulig etter mottak. Er søknad 
fullstendig må den behandles innen 6 uker. Dersom det er lenger behandlingstid, eller søknad 
er ufullstendig, må skriftlig beskjed gis til søker så snart som mulig og før 6 ukers fristen.  
 
Sjekkliste 
Nedenfor er forslag til sjekkliste for om søknad fullstendig eller ikke. Dersom noen av 
punktene ikke er relevante for den aktuelle saken krysses det av i boksen. Dersom det ikke 
kan krysses av i alle boksene må søknaden sendes i retur/legges på vent og tilbakemelding gis 
om mangler. Henvisninger til vedleggsnummer/-navn i søknadsskjema. 
 
 

0 

 

Er gjeldende søknadsskjema for Jærregionen benyttet? 
 
(Hvis NEI, søknad i retur!) 

 

1 Er det oppgitt nok kontaktinfo på søker og konsesjonsinnehaver(eier)?  

2 Dokumentasjon på kvalifikasjoner ansvarlig prosjekterende er vedlagt (vedlegg 
a)? 

 

3 Foreligger dokumentasjon på at ansvarlig utførende er godkjent jfr. § 5 i lokal 
forskrift (vedlegg b)?  

(Dersom det er flere utførende/prosjekterende, kan info gis i vedlegg, med kun 
henvisning til info i vedlegg til skjema) 

 

4 Er det gitt info om type utslipp søknaden gjelder?  

5-1 Er det gitt tilstrekkelig informasjon om Eiendom/Byggested?  

5-2 Er tiltaket i samsvar med endelige planer?  

5-3 Hvis tiltak ikke er i samsvar med gjeldende, vedtatte regulering 
planer/kommuneplan, er det oppgitt dato/referanse for samtykke fra 
kommunens planmyndighet?  

(Uttalelse fra landbruksmyndighet ved stedbunden næring(vedlegg), 
dispensasjon fra planmyndighet hvis tiltak i uregulert område eller ikke i 
henhold til vedtatt plan(vedtaksdato, referanse)). 

 

6-1 Er det gitt tilstrekkelig informasjon om utslippsted (vedlegg e)?  

(Det må være koordinater eller markering på kart for plassering av anlegg, 
ledninger og utslippspunkt. Utslippsdyp, avstand fra land, samt teknisk 
løsning/forankring, må være oppgitt der hvor det er relevant). 
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6-2 Ved utslipp til sjø, har havnemyndighet gitt tillatelse til å legge ledning 
(vedlegg j)? 

(Se kommentar pkt 6-3) 

 

6-3 Ved utslipp til sjø, har fiskeridirektoratet hatt saken til uttalelse (vedlegg j)? 

((Krav om tillatelse fra havnemyndighet gjelder uansett dyp ledningen legges 
på (dekket av vann er kriteriet). Hvis tillatelse fra nevnte myndigheter ikke er 
gitt i forkant, må søknad videresendes til for tillatelse til legging 
(havnemyndighet) og godkjenning av trase (fiskeridirektorat). Alternativt kan 
det tas inn i betingelser at tiltak ikke kan igangsettes for tillatelse fra 
havnemyndighet og ev. fiskeridirektoratet er gitt. Dersom trase må endres etter 
innsigelse fra fiskeridirektorat eller havnemyndighet, skal ikke tiltak igangsettes 
før melding om dette er godkjent av/gitt til kommunen). 

 

6-4 Er utslippets størrelse i pe oppgitt og er det < 50 pe? 

(Dersom > 50 pe må søknad behandles i henhold til forurensningsforskriften 
kapittel 13 om utslipp fra mindre tettbebyggelser). 

 

7-1 Er det krysset av for riktig rensegrad i forhold til eiendommen/området 
søknaden gjelder for? 

(Sjekk kart og tabell over renseklasser i lokal forskrift). 

 

7-2 Tilfredsstiller valgt type renseanlegg rensegraden i det aktuelle området?  

(Avlop.no har veiledning over hvilke typer anlegg som kan godkjennes innen de 
forskjellige renseklassene.). 

 

7-3 Er prefabrikkerte anlegg godkjent i henhold til gjeldende NS-EN standard eller 
er godkjente dimensjoneringskriterier benyttet (vedlegg c)? 

 

7-4 Er anleggets dimensjonerte størrelse i pe oppgitt?  

7-5 Er anlegget tilgjengelig fra kjørbar vei?  

7-6 Hvis anlegget ikke er tilgjengelig fra kjørbar vei, er det inngått særskilt, 
bindende tømmeavtale med godkjent tømmefirma? 

 

8-1 Foreligger underskrevet og godkjent serviceavtale (vedlegg d)?  

8-2 Hvis felles anlegg, er det liste over eiendommer tilknyttet anlegget (vedlegg f)?  

8-3 Hvis legging av ledning/plassering av anlegg på annens eiendom, foreligger 
tinglyst erklæring (vedlegg g)? 

 

8-4 Hvis felles anlegg for to eller flere eiendommer, er det tinglyste erklæring om 
felles ansvar for drift og vedlikehold (vedlegg h)? 
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8-5 Hvis det er andre interesser i området som kan bli berørt, er det laget oversikt 
over disse, er de berørte varslet og er det beskrivelse av tiltak for motvirke 
konflikter (vedlegg i)? 

 

8-6 Foreligger det liste over hvem som er varslet med kvitteringer (vedlegg j)? 

(Kontroller om naboer/berørte er varslet i henhold til 
forurensningsmyndighetens/kommunens krav. Varsling i utslippssakerer som 
regel mer omfattende enn i byggesaker, og varslingsperioden er fire uker). 

 

8-7 Er eventuelle uttalelser/protester lagt ved (vedlegg k)?  

8-8 Er det avklart den aktuelle eiendommen ligger i område som kommunens 
forurensningsmyndighet/VA-avdeling mener skal ha samlet plan? 

 

8-9 I tilfelle krav om samlet plan, er skisse over felles anlegg vedlagt og er 
fellesområdet i henhold til kommunens avgrensning (vedlegg l)? 

 

   
 
 
Vedtak 
For vedtak i byggesak, eller eget vedtaksbrev, kan følgende eller tilsvarende formuleringer 
settes inn:  
 
(Kommunens navn) gir (søker / den ansvarlige) med hjemmel i forskrift om begrensning av 
forurensnings (forurensningsforskriften) § 12-5 tillatelse til å slippe ut (eller avslag på utslipp av) 
sanitært avløpsvann fra lokalitet (gnr og bnr).  
 
Tillatelsen (avslaget) gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad av (dato). Det er 
et vilkår for tillatelsen at utslippet til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskrift om utslipp fra 
mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen og opplysninger angitt i søknaden. 
Tillatelsen er gyldig fra (dato). 
 
Vedtak i henhold til forurensningsforskriften § 5 kan påklages til (navn på klageorgan) av sakens 
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er 
kommet frem, eller vedkommende fikk kjennskap til vedtaket. Klagen skal sendes til (navn på 
vedtaksorgan).  
 
Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av 
forvaltningsloven § 18, jf.§ 19.  
 
Informasjon om rett til å klage over forvaltningsvedtak legges ved vedtaket. 


