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Gnr./Bnr. 0500/0001 - Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Statens vegvesen
Saken er behandlet med vedtaksnr. 301/14 etter myndighet delegert til sektorsjef SKU
Søknaden gjelder nytt utslipp av sanitært avløpsvann etter forurensningsforskriften kap. 12 på
eiendommen gnr.500 bnr.1, Tovmodalen rasteplass ved Teveldalen.
Det søkes om etablering av nytt utslipp av sanitært avløpsvann som føres tett tank med våtvolum
6 m³. Det skal monteres alarm med lyd og lys som varsler høyt nivå i tank.
Søknaden er behandlet etter Forurensningsforskriften når det gjelder utslippstillatelsen og etter
Plan- og bygningsloven når det gjelder bygging av avløpsanlegget.
Vedtak 1:
Meråker kommune gir med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-5 tillatelse til å slippe ut
sanitært avløpsvann til tett tank fra lokalitet gnr.500 bnr.1.
Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknaden av 16.10.2014 og på
følgende vilkår:




Utslippet skal til enhver tid tilfredsstille kravene i «Lokal forskrift for mindre
avløpsanlegg for boliger, hytter og annen bebyggelse i Meråker Kommune».
Meråker kommune skal foreta tømming av tank i henhold til «Forskrift om tvungen
tømming av slamavskillere og tette tanker i Meråker kommune»
Anlegget må ikke tas i bruk før ferdigattest foreligger.

Vedtak 2:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4, godkjennes søknad om tillatelse til
tiltak for bygging av avløpsanlegg.
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte ansvarsretter og gjennomføringsplan.
Postadresse
7530 Meråker
E-post
postmottak@meraker.kommune.no

Org.nr.
835231712Rådhuset
Besøksadresse
www.meraker.kommune.no

Telefon
74813220
Telefaks
74813390

Bank
8601.35.36688
Skatt
6345.06.17115

, saksnr. 2014/951-5

Arbeidene skal kontrolleres av de kontrollansvarlige, og det skal finnes tilgjengelig utkvitterte
sjekklister for alle involverte foretak, som skal være i samsvar med byggeprosessen. Sjekklister
forutsettes oppbevart for lett tilgang i den daglige bruk, og ved utøvelse av tilsyn.
Avløpsanlegget må ikke tas i bruk før ferdigattest fra kommunen foreligger.
Ansvar:
Det innvilges ansvarsrett i henhold til ansvarsopplysningene og under henvisning til sentral
foretaksgodkjenning for foretakene:
 Farstad AS – Org.nr. 998666376 – SØK, PRO, UTF
Ansvarlig søker skal sørge for å videreformidle denne tillatelse til ansvarlig eier av
anlegget.
Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne
det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.

Med hilsen
Marit Graftås
sektorsjef

Einar J. Karlsen
byggesaksbehandler
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