Skjema for kartlegging av vann- og avløpsanlegg
1. Eier
Navn:

Telefon (dagtid):

Adresse:

Postnr. / -sted:

E-post:

[ ] Enkeltperson
[ ] Selskap/lag /sameie.
Organisasjonsnr.:

2. Eiendom
Gårdsnr.: Bruksnr.:

Festenr.:

Kommune:

Adresse:

Antall boenheter på eiendommen: ........ boenheter (= enhet med egen inngang, kjøkkendel og bad/wc)
3. Vannforsyning
a) Vannkilde:
Kommunal vannkilde (abonnent til kommunalt vann)
Privat vannkilde: borebrønn / privat vannverk / annet (stryk det som ikke passer)
b) Type vannforsyning:
Innlagt vann (vannledning inn i hus/hytte)
Vann på yttervegg / vannpost / utvendig kran

Sett kryss

Annet (beskriv kort): ………………………………………………………………………………………..
4. Toalett

Eiendommen har:
Vannklosett
Utedo / tørrklosett

Sett kryss

Annet (beskriv kort):…………………………………………………………………………………..
5. Renseløsning (svartvann = vann fra vannklosett / gråvann = vaskevann)
Tilknyttet kommunalt avløpsanlegg (abonnent til kommunalt avløp)
Urenset, direkte utslipp
Slamavskiller
Infiltrasjonsanlegg
Filterbed/konstruert våtmark
Biologisk minirenseanlegg*
Kjemisk minirenseanlegg*
Kjemisk/biologisk minirenseanlegg*
Sandfilteranlegg
Tett tank for svartvann og gråvannsfilter
Biologisk toalett og gråvannsfilter
Tett tank (for alt avløpsvann)
Tett tank for svartvann
Biologisk toalett

Sett kryss

Annen løsning (beskriv kort): ………………………………………………………………………………….

6. *Hvis du har minirenseanlegg - oppgi leverandør / type her (viktig!)

Leverandør/type anlegg
Columbio / Viva Miljø
Biovac
Wallax
EcoBio / Weho
Klargester / Kingspan
Odin Maskin
Klaro / Zapf
Ipec

Sett kryss

Annen leverandør / annet merke, skriv navn her: ……………………………………………………………..
7. Restutslipp (hvis anlegget har utløpsledning)

Restutslippet / utløpet går til:

Sett kryss

Bekk (Eventuelt navn på bekk:………………………………………………………...)
Elv

(Eventuelt navn på elv:…………………………………………………………..)

Innsjø (Eventuelt navn på innsjø:……………………………………………………….)
Sjø (saltvann)
Grunnen (infiltrasjon i jord)
Terreng (oppå terrenget / bakken)
Annen løsning (beskriv kort):……………………………………………………………………………………
8. Tilleggsopplysninger / merknader

Sted / dato:____________________

Underskrift eier: _______________________________

Informasjon: Kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik
samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.
Les mer om kommunenes samarbeid om vannforsyning og avløp på: www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader/Bolig-og-eiendom/Sma-avlopsanlegg/ og www.godtvann.no
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