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Serviceerklæring Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg
Vedtatt 20.03.2012
NAVN PÅ TJENESTEN:
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg.
TJENESTENS INNHOLD:
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg i henhold til bestemmelser i
Forurensningsloven og Forurensningsforskriften kap. 12 (< 50 pe) og kap. 13 (50 – 2000 pe),
samt Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Gjerdrum, Hurdal og
Nannestad kommuner.
HVEM KAN FÅ TJENESTEN:
Grunneiere og andre som i henhold til forurensningsloven kan søke om tillatelse.
HVA DU KAN FORVENTE AV OSS:
Informasjon skal være lett tilgjengelig - på nettsider og ved direkte kontakt.
Raskere behandling dersom din søknad er komplett og godt dokumentert, innenfor de
bestemmelser som er satt i lov og forskrifter.
Alle saker behandles i henhold til Forurensningsloven, Forurensningsforskriften kap. 12 og 13 og
Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Gjerdrum, Hurdal og
Nannestad kommuner.
Vi skal bidra til å gjøre Hurdal til en attraktiv og funksjonsdyktig kommune gjennom
likebehandling, god rettssikkerhet og konstruktive bidrag til å løse utfordringer.
HVA FORVENTER VI AV DEG:
Du har gjort deg kjent med gjeldende bestemmelser i lov og forskrifter, samt tar kontakt med
kommunen for nødvendige møter, før innsendelse av søknad til kommunen.
Kontakt sakkyndig konsulent for utarbeidelse av søknad for at ikke unødvendig tid går
med til komplettering på et seinere tidspunkt.
Søknaden inneholder nødvendig dokumentasjon og at materialet som følger søknaden er
presentert i en oversiktlig form.
SAKSBEHANDLING:
Informasjon om hvordan du søker finner du på kommunens hjemmeside
www.hurdal.kommune.no
Informasjon kan også fås ved henvendelse til Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090
HURDAL, tlf 66 10 66 10 eller epost til postmottak@hurdal.kommune.no
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SAKSBEHANDLINGSTID:
Søknad om utslipp skal behandles snarest mulig og senest innen tidsfrister angitt i
Forurensningsforskriften §§ 12-5 og 13-5.
Når fullstendig søknad om utslipp er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest
innen seks uker behandle søknaden.
KLAGEADGANG:
Den som har rettslig klageinteresse kan påklage vedtaket. Klagen må fremsettes skriftlig innen 3
uker, jfr. forurensningslovens § 85 og forvaltningslovens §§ 28 og 29. Informasjon om
klageadgang og hvem klagen sendes til, finner du i vedtaksbrevet. Ta kontakt med saksbehandler
dersom du ønsker mer informasjon.
BRUKERGARANTI:
Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen utløp av 6 ukers fristen, regnes tillatelse for
gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Det forutsettes
dessuten at søknaden er i samsvar med gjeldende bestemmelser og at kommunen ikke har gitt
beskjed om at søknaden krever forlenget fristen for behandling.
PRAKTISK INFORMASJON:
Betaling: Gebyr for tjenesten regnes ut i henhold til gjeldende gebyrregulativ og går frem av
vedtaksbrevet.
Ansvarlig for tjenesten: Hurdal kommune, Plan og utvikling

