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Dato: 23.05.2018 
Vår ref: 18/1351-2/GUNNJENT 

Deres ref:  

Dafro AS 
Lensmannsekra 2 
 
7353 BØRSA 

   

  

  

      

UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN - MINIRENSEANLEGG 

EIENDOMMEN GNR/BNR 20/19 
 
Søknad om ferdigattest for minirenseanlegg er mottatt 27.4.18 
 

Eiendommen:  20/19  
Gjelder:   Minirenseanlegg  
Byggested:   Brubakken  
Bygningstype:  Eneboliger  
Bygningsnummer:  15872292(eksisterende bolig)  
Tiltakshaver:   Sven Fugger  
Ansvarlig søker:           Dafro v/Frode Grandetrø  
 
 
Grunnlag: 
 
 Dokumentasjon som bekrefter at tiltaket er ferdigstilt er grunnlag for ferdigattest.  

 Avløpsanlegget skal drives i samsvar med retningslinjer for utforming og drift av separate 
avløpsanlegg og VA/Miljø-blad.  

 Det gjøres oppmerksom på at selv om utslippstillatelse er gitt fritar ikke dette eieren av 
anlegget for plikt til å betale erstatning eller vederlag for eventuelle skader eller ulemper 
utslippet kan medføre for andre, jfr. §10 i Forurensningsloven.  

 Anlegget innlemmes i offentlig slamtømmeordning, jfr forskrift om tømming av 
slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, Agdenes, 
Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør Trøndelag og Møre 
og Romsdal.  

 I henhold til VA/Miljø-blad skal minirenseanlegget slamtømmes minst en gang hvert år. 
Kommunen gir melding til HAMOS Forvaltning IKS om dette.  

 Det foreligger serviceavtale med August Norge AS, signert 30.06.17.  
 
 
Ferdigattest: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-10 og saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 8-1 gis 
ferdigattest for minirenseanlegg på eiendommen gnr/bnr 20/19. 



 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på teknisk kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes 
avslutning av saken. 
 
Bruk/bruksendring: 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter, jf. plan- og 
bygningsloven § 20-1. Bruksendring krever særlig tillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d. 
 
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Gunn Heidi Jentoft 
fagansvarlig VA  

 

Direkte innvalg: 72 86 72 40 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 

Kopi til: Tiltakshaver  
  
 
 
 


