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Fyll ut alt som er logisk å fylle ut! Her er veiledning for de litt vanskeligere spørsmålene: 
 

• Søknaden gjelder: 
o Husk å krysse «ja» ved vannklosett, og skriv inn type toalett. Det aksepteres kun 

«vannbesparende toalett» (inntil 2,5 liter tilført tanken, inkl. avfall) eller f.eks. 
vakuumtoalett, som bruker enda mindre vann. 

• Eiendom: 
o Ikke glem å skrive stedsnavn på lokaliteten/hyttefeltet e.l. 

• Utslippssted:  
o Evt. nærmere beskrivelse grunnforhold/utslippssted: Her skriver du f.eks. om det er i 

tilførte masser, stedlige masser, morene etc. 
o Koordinater: Skriv koordinater for hvor tanken skal plasseres. Kan justeres når dere 

sender inn søknad om ferdigattest. Husk at adkomstvei skal godkjennes av Innherred 
Renovasjon, og skal være tilpasset lastebil etter Statens Vegvesens standarder, dvs. 
landbruksveg klasse 1-4. 

o Velg «Annet», og skriv bare «Til tett tank», siden det i praksis ikke er noe utslipp. 
o Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: Angi utslippets størrelse i 

personekvivalenter. Det beregnes utfra toppbelastning/uke, og en beregner derfor 
minst fem personer per hytte, eller mer ved flere enn fem sengeplasser. Kun 
svartvann utgjør 0,7 pe per person, så 3,5 pe er da standard. Større hytter kan altså 
ha høyere. Svaret skal begrunnes i vedlegg. Utslippets størrelse skal samsvare med 
«Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter» lenger ned – altså 
dimensjoneringen av hva anlegget skal tåle. 

• (Hopp over slikt som «utslipp til vann», «rensegrad» og «tillegg for minirenseanlegg».) 
• Type renseanlegg: 

o Kryss av for «Bare tett tank for svartvann (ikke gråvannsutslipp)». Vi godkjenner 
normalt ikke tett tank for alt avløpsvann – men det finnes noen få unntak (ta kontakt 
for å høre med oss). 

• Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 
o Skal samsvare med utslippets størrelse angitt ovenfor. Opplys dimensjonert 

størrelse, som da også minst må være 3,5 pe. Dimensjoneringen og valg av 
tankstørrelse må begrunnes i eget vedlegg. 

• Totalvolum ev. tett tank som skal tømmes: 
o Vanligvis 1,5 – 6 m3 
o (Du skal ikke svare på spørsmålet i linjen ovenfor, som gjelder slamavskiller for 

gråvann.) 
• Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig, søknader om ansvarsrett (innsendes i eget 

skriv): 
o Vi stiller ikke krav om kompetanse her, men opplys likevel navn/firma på deg selv 

eller de involverte, og kryss av for hvem som har gjort hva.  
• Sjekklisten for vedlegg: 

a) Ønske om unntak fra forskrift: Ikke relevant 
b) Dokumentasjon rensegrad: Ikke relevant  



c) Plassering etc: Legg ved situasjonskart i målestokk et sted mellom 1:250 og 1:1000, 
men ta bare med det som er relevant for saken. Skriv gjerne også med ord i 
følgebrevet eller i selve kartet om du har flere opplysninger. 
d) Liste over andre eiendommer som bruker anlegget: Vanligvis ikke relevant  
e) Interesser som blir berørt: Ikke relevant  
f) Nabovarsling: Ikke relevant  
g) Nabovarsling – tilbakemeldinger: Ikke relevant  
h) Erklæring ansvarsrett: Kommunen ber om utfylt skjema for erklæring om 
ansvarsrett for alle typer anlegg, også tett tank, men ikke om du er selvbygger. 
i) Dokumentasjon kompetanse: «Ikke relevant». 

 
Øvrig: 
 
Dersom deler av anlegget etableres på naboeiendom, kreves det tinglyst bekreftelse fra nabo om 
dette. 
 
Kommunen anbefaler å installere nivåvakt som varsler ved 75 prosent full tank. 
 
Kan også informere om at dersom hytteeier (nåværende eller fremtidig) på senere tidspunkt kan 
tenke seg å legge inn vann eller etablere stor sisterne/vanntank, og dermed får et utslipp av gråvann 
som må renses, så kan det være lurt å søke om dette allerede nå. En fordel vil da være å slippe ny 
søknad og nytt saksbehandlingsgebyr senere. En ulempe er at utslipp av gråvann i en del tilfeller kan 
utløse krav om å utarbeide en VA-plan for området, før søknad kan behandles. 
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