Søknad om godkjennelse
Prosjektnavn

Begrunnelse for søknad
Kort begrunnelse for
hvorfor nedgrav løsning
ønskes benyttet.

Opplysninger om søker
Navn
Kontaktperson
Telefon
Mobil
E-postadresse

Opplysninger om driftsansvarlig1
Er søker også driftsansvarlig? Nei
Ja
Dersom driftsansvarlig er søker ikke er samme firma/person skal det gis opplysninger om
driftsansvarlig nedenfor
Navn
Kontaktperson
Telefon
Mobil
E-postadresse
1

Driftsansvarlig vil være ansvarlig for oppfølging av driftsavtalen. Det må være avklart hvem som er
driftsansvarlig når søknad om godkjennelse sendes.
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Opplysninger om eiendommen
Gårds- og
bruksnummer

Gnr.

Bnr.

Gateadresse
Postnr. og sted
Eier av eiendommen
Har eiendommen
renovasjon i dag?

Nei

Er det kjørbar vei fram til
eiendommen?3

Abonnementsnummer2

Ja
Ja

Nei, må anlegges

Opplysninger om prosjekt
Byggeprosjekt4

Nybygging

Rehabilitering

Eksisterende bygg

Navn på prosjekt/borettslag
mm
Antall bygg
Kart 1:5000 er vedlagt i
vedlegg nr.

Totalt antall boenheter
Prospekt er vedlagt i vedlegg nr.

Kort beskrivelse av prosjektet

2

Gjelder bare eksisterende abonnenter. Abonnementsnummer finnes på faktura.
3 Det skal være kjørbar vei helt fram til oppstillingsplassen der nedgravd løsningen skal etableres. Med kjørbar
vei regnes privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at renovasjonsbil kan komme fram til
oppstillingsplass og snu på en forsvarlig måte.
4
Det skal oppgis om søknaden er knyttet til nybygg, bygg som renoveres eller eksisterende bygg. Eksisterende
bygg krysses av når nedgravd løsnings ønskes etablert uten at det foretas noen bygningsmessige endringer
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Opplysninger om avfallsløsningen
Navn på leverandør
Navn på
kontaktperson
Telefonnummer

E-postadr.

Navn og modellangivelse

Beholder for bioavfall5

Antall

Størrelse:

5000 l

Beholder for papp
og papir

Antall

Størrelse:

5000 l

Beholder for restavfall

Antall

Størrelse:

5000 l

Beholder for
plastemballasje6

Antall

Størrelse:

5000 l

Beholder for glass- og
metallemballasje7

Antall

Størrelse:

5000 l

Materiale i yttercontainer
Materiale i innercontainer
Har løsningen elektronisk
adgangskontroll med kommunikasjon
over mobilnettet8?
Er innkastluken med trommelutforming9?
Er løsningen utstyrt med Kinshofermushroom?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Brosjyre er vedlagt i vedlegg nr.
Foto av innkast er vis i vedlegg nr.

Krokløsning er vist i vedlegg nr.

5

Yttercontainer må være 5000 l, mens innercontainer kan reduseres til 3000 l
Dersom flere oppstillingsplasser, kan innsamling av plastemballasje begrenses til én plass
7
Valgfritt om det etableres løsning for denne avfallstypen
8
Unntak for glass- og metallemballasje; ingen krav til adgangskontroll
9
Unntak for glass- og metallemballasje; krever rundt innkast (16 cm i diameter) og støydemping
6
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Opplysninger om oppstillingsplass for løsning
En eller flere oppstillingsplasser10

En

Flere

Antall

Beskrivelse av
oppstillingsplass(er)
Areal for hver
oppstillingsplass

m2

OP1

Er plassering godkjent av Avfall
Sør11?

Ja

OP2

m2

OP3

m2

Nei

Målsatt tegning er vedlagt i vedlegg
nr.
Andre opplysninger

Vedlegg
Antall vedlegg

Dato:

Underskrift:

(Sign.)

10
11

Dersom det søkes om flere enn 3 oppstillingsplasser må areal mm legges inn i bekrivelsesrubrikken
Dokumentasjon på godkjennelse må kunne oppgis på forespørsel
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