
POSTADRESSE 
Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 

e-postadresse: tilsynavlop@ringerike.kommune.no

Søknadsskjema – Unntak fra pålagt tømming av tanksystem 
Informasjon: 
Det er pålagt tømming av alle tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann i Ringerike kommune. For å få unntak fra 
kravet om pålagt tømming, må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger.  

Kommunen har i noen andre tilfeller anledning til å gi midlertidig unntak på inntil 2 år, hvor det vil være åpenbart urimelig å 
tømme. Merk deg at terskelen for å få unntak er høy. Å sende en søknad garanterer ikke at du faktisk får et unntak fra pålagt 
tømming. 

For at søknaden skal være komplett må alle felt besvares av den som søker. 

Komplett utfylt søknad signeres og sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller brevpost til Ringerike kommune, 
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk henvendelsen med "Søknad om utsatt tømming" og gårds- og bruksnummer.

Opplysninger om søker (eier eller buker av avløpsanlegget): 
Navn: Postadresse: 

Postnr.: Sted: Tlf.: E-post:

Opplysninger om eiendommen/byggestedet (hvor avløpsanlegget befinner seg): 
Gnr: Bnr: Festenr: Anleggsadresse 

Er avløpsanlegget tilkoblet andre 
eiendommer? (Gnr/Bnr/Festenr): 

Informasjon om dagens avløpssituasjon: 

Er avløpsanlegget tilkoblet: 
☐Bolig
☐Fritidsbolig

☐Annet:

Er det utleieenheter tilknyttet boligen 

☐Ja ☐Nei
Hvis ja, beskriv utleiesituasjonen: 

Hvor mange personer oppholder seg i bolig/fritidsbolig/annet 

 i løpet av en vanlig uke?    ____ personer. 
 ved maksimal belastning

(eks. påskeuka)? ____ personer. 
 Antall bruksdøgn i året

for fritidsbolig ____ døgn. 

Laget av Marius Karlsen
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Jeg har (sett ett eller flere kryss): 
☐Tett oppsamlingstank for svartvann (toalettavløp)
☐Tett oppsamlingstank for alt avløp
☐Slamavskiller for alt avløp
☐Slamavskiller for gråvann / gråvannstank
☐Slamavskiller for svartvann (toalettavløp)
☐Gråvannsanlegg / gråvannsfilter
☐Minirenseanlegg

Hvis ja, hvilken modell/leverandør har du? 

☐Annet…

Hvor stort er tømmevolumet til komponentene i ditt avløpsanlegg? Fyll inn dine komponenter. Hvis du er usikker 
på hva du har kan du skrive en kommentar om dette. (1 m3 = 1 000 liter) 

 Tett tank:  m3 

 Slamavskiller:  m3 

 Kommentar:

Restutslippet føres til: 
☐Infiltrasjonsgrøfter / infiltrasjonsbasseng / spredegrøfter
☐Direkte utslipp til resipient (bekk, elv, sjø)
☐Tett oppsamlingstank

☐Annet:

Vannforsyning og vannforbruk: 

Hvor får du vann fra? 
☐Kommunalt vann
☐Annet:

☐Privat vannverk ☐Privat brønn ☐Felles brønn

Har du vannmåler? 
☐Ja ☐Nei

Hvis ja, hvor stort er det årlige vannforbruk?  m3 

Har du vannklosett? 
☐Ja ☐Nei

Har du vannbesparende toalett? 

☐Ja, antall:
☐Har biologisk toalett/utedo

☐Nei, antall vanlige vannklosett:
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Har du tidligere bestilt ekstratømming for minst en av dine oppsamlingstanker? 
☐Ja ☐Nei

Har du tidligere mottatt merknader fra tømmefirma om tegn på mangelfull tømming? 
☐Ja ☐Nei

Har det tidligere vært vannoppstuing i dine infiltrasjons-/spredegrøfter? 
☐Ja ☐Nei
☐Har ikke infiltrasjon-/spredegrøft

Hvis du har tett oppsamlingstank, er den utstyrt med nivåvarsler/alarm? 
☐Ja
☐Har ikke tett oppsamlingstank

☐Nei

I ruten nedenfor kan du laste opp bilder av samletanker 

Slamavskiller 
Siste tømming: <velg dato> 

Tett tank 
Siste tømming: <velg dato> 

Klikk i ruten for å laste opp bilde 
av din slamavskiller

Klikk i ruten for å laste opp bilde 
av din tette oppsamlingstank
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Ferdig utfylt skjema kan du sende som vedlegg ved å trykke HER 
eller på epost til tilsynavlop@ringerike.kommune.no. Husk at alle 
felter må være utfylt. 

Hvorfor skal du få unntak (begrunnelse)? 
Når du skriver begrunnelsen, vær oppmerksom på følgende punkter: 

• Vi ber om at det kommer tydelig frem hvorfor du ønsker utsatt tømming.
• Er det åpenbare årsaker som gjør at det ikke er mulig å tømme på det tidspunktet som er varslet av Norva24?
• Hvordan er anlegget dimensjonert i forhold til antall personer som bruker det i dag?
• Vil belastningen på anlegget endres vesentlig i løpet av de neste 2 årene?

For eksempel ved at bygget skal selges, eller at det skal bruksendres slik at det blir flere boenheter?
• Informasjon om tømmefrekvens finner du på www.ringerike.kommune.no/privateavlop

Søkers underskrift: 

Dato: 

POSTADRESSE 
Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 

Underskrift _____________________________________________ 

Skriv ned eventuelle vedlegg til søknaden.

Kort beskrivelse av vedlegg Vedlegg nr.
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