
  
 

Tekniske bestemmelser 
for mindre avløpsanlegg i 

Marker kommune 
 
 

 

    
 
 
 
 

- En veiledning for kommunale 
saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, 

prosjekterende og utførende 
 
 
 



 
Side  av  Administrert av Godkjent Revisjon Versjon 
2 18 Gro Gaarder  Mai 2009 1.1 

Hovedinnhold  
 
Denne veilederen består av tekniske bestemmelser for de ulike godkjente renseløsningene i 
henhold til § 8 i lokal forskift for mindre avløpsanlegg i Marker kommune. Godkjente separate 
renseløsninger er: 
 

• Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg) 
• Minirenseanlegg  
• Filterbedanlegg (konstruert våtmark) 
• Tett tank (for avløp fra toalett) 
• Prefabrikkerte gråvannsanlegg 
• Sandfilteranlegg for gråvann 

 
For hver av disse ulike type renseløsning gis det utdypende bestemmelser til:  

1. Dokumentasjonskrav for rensegrad, dimensjonering og utforming  
2. Ansvarlig prosjekterende (PRO), og eventuelt ansvarlig kontrollerende av 

utførelsen (KUT) 
3. Ansvarlig utførende (UTF) 
4. Drift og vedlikehold (herunder krav til drifts- og serviceavtaler) 
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1. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DE GODKJENTE RENSELØSN INGENE 

1.1 Infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsan legg) 

 
Figur 1. Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra hus til slamavskiller og videre til 
pumpekum før støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert i stedlige masser. 
 
Jf § 7 i lokal forskrift skal det benyttes infiltrasjonsanlegg der forholdene ligger til rette for 
det. Dersom det ikke skal bygges infiltrasjonsanlegg må det i søknad om utslipp begrunnes  
for hvorfor det ikke er egnet med infiltrasjonsløsning. 
 

1.1.1 Dokumentasjonskrav  
I henhold til lokal forskrift §5 og §7 skal renseanlegg med naturlig infiltrasjon ha dokumentasjon på at 
anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Hovedpunkter for krav til dokumentasjonen omfatter 
følgende: 
 

• Grunnundersøkelse 
• Hydraulisk kapasitet 
• Infiltrasjonskapasitet 
• Løsmassenes egenskaper som rensemedium 
• Risikovurdering (risiko for forurensning) 

Det skal gis følgende dokumentasjon i søknad om utslipp: 

1. Det skal oppgis at infiltrasjonsanlegg er prosjektert etter VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede 
infiltrasjonsanlegg, eventuelle avvik fra denne normen skal oppgis.  

2. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 
turistbedrift mm).  

3. Resultater fra grunnundersøkelse (beskrivelse av jordmasser og resultat av kornfordelingsanalyse 
og eventuelt infiltrasjonstest). Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, 
infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for 
forurensning (brønner, badeplass, rekreasjon etc.).  

4. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Infiltrasjonsarealet 
for anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.  

5. Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet, eks. infiltrasjonsdybde og infiltrasjonsareal.  

6. Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes (alle anlegg med flere enn to 
grøfter/infiltrasjonsrør må støtbelastes).  

7. Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann 
i fordelingslaget.  

8. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.  
9. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen er nøytral fagkyndig og har den 

nødvendige (hydrogeologiske) kompetansen.  
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1.1.2 Krav til prosjektering og utførelse 
Prosjekterende bør kunne fremlegge dokumentasjon på at firma/person har nødvendig kompetanse. For å 
kunne prosjektere infiltrasjonsanlegg kreves kunnskap om avløpsteknikk og rensing av avløp i jordmasser, 
samt noe praktisk erfaring. Tilfredsstillende kompetanse kan eksempelvis være gjennomført kurs med 
varighet på minimum noen dager, samt at det er gjennomført praktisk øving i felt, med veiledning av 
kvalifisert personell. Personer med utdannelse innen hydrogeologi og avløpsrensing i jordmasser forventes 
å ha nødvendig kompetanse. Prosjekterende bør kunne gi kommunen referanser på anlegg som foretaket 
har prosjektert tidligere. Prosjekterende skal alltid gi tilfredsstillende dokumentasjon for planlagt 
infiltrasjonsanlegg som angitt i kapittel 6.1.1. 

 
Figur 2. Eksempel på målsatt prinsipptegning av prosjektert jordhaugsinfiltrasjonsanlegg 
 
I lokal forskrift § 9 er det satt krav til at den som utfører arbeidene skal dokumentere relevant 
kompetanse.  
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1.2 Minirenseanlegg  
 

 
Figur 3. Prinsippskisse av minirenseanlegg. Vannet renner fra bolig til minirenseanlegget som i de fleste 
tilfeller består av en tank. Renseprosessene skjer via flere rensetrinn gjennom tanken og renset vann 
ledes i lukket rør til overflateresipient, drenssystem eller løsmasser. 

 
1.2.1 Dokumentasjonskrav 
 
I henhold til lokal forskrift §6 og § 7 skal  minirenseanleggene være godkjent iht. NS-EN 12566-3 eller 
tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur,  med følgende 
oppnådde resultater iht. § 6 i lokal forskrift: 

Fosfor <1,0 mg/liter  
(tilsvarer renseffekt på >90 %) 

Organisk stoff (BOF5) < 75 mg/liter 
(tilsvarer renseffekt på >70 %) 

 Husk derfor å sjekke at leverandør/forhandler av minirenseanlegg kan gi  dokumentasjon på at 
anlegg er godkjent  etter NS-EN 12566-3, med oppnådd renseeffekt på minimum 90 % fosfor og  70 % 
for BOF5! 
 
I tillegg til ovennevnte krav i lokal forskrift bør det settes følgende krav til dokumentasjon  i søknad 
om utslipp: 

1. Redegjørelse for at valgt anleggsstørrelse er tilpasset utslippets størrelse.  
2. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, samt beskrivelse og 

lokalisering av utslippspunkt for renset avløpsvann.  
3. Tilrettelagt mulighet for prøvetaking av utløpsvann   

1.2.2 Krav til prosjektering og utførelse   
I en del tilfeller vil det være tilstrekkelig å kreve at prosjekterende har lokal eller sentral godkjenning for 
anlegg, konstruksjoner og installasjon i tiltaksklasse 1, gitt etter medhold i PBL. I en del tilfeller bør det 
likevel settes høyere krav til prosjektering. Det gjelder dersom utslippet skal føres til sårbart område og 
/eller at utslippet skal føres til en infiltrasjonsgrøft eller annet etterrensetrinn. I slike tilfeller bør det 
settes tilnærmet tilsvarende krav som til prosjekterende ved etablering av infiltrasjonsanlegg. 
 
Lokal forskrift setter også krav til at praktisk utførendes skal dokumentere nødvendig kompetanse for 
utførelse av arbeidet. 
 

1.2.3 Krav til drift og vedlikehold 
Anleggseier må inngå service/vedlikeholdsavtale med et godkjent foretak. Godkjente foretak kan være 
leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal 
godkjenningsordning for service/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som 
kvalifisert foretak.  
Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å 
inngå avtaler med annet godkjent foretak. Dersom det oppstår alvorlige feil ved anlegget, skal firma 
varsle kommunen så raskt som mulig.  
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Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på 
egne servicerapporter: 
 

• Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres) 
• Kjemikaliebeholder kontrolleres, og evt. etterfylles 
• Ødelagte deler repareres eller skiftes ut 
• Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager  
• Innløps- og utløpsdykker kontrolleres 
• Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes 
• Kontroll/kalibrering av kjemikaliedosering 
• Kontroll/kalibrering av sensorer/instrumenter for styringsparametere 
• Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler 
• For anlegg med mekanisk lufting i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres 
• Kontroll og nødvendig vedlikehold av etterrensingsløsning dersom anlegget har slikt utstyr 

 
I tillegg skal det minimum hvert 4. år skal det tas representativ utløpsprøve. Denne skal analysers på 
tot-P og BOF5, og eventuelt TKB, jf. § 11 i lokal forskrift. 
 
Slamavskillere skal tømmes i henhold til  tømmeordning. Rapportskjema for slamtømming skal fylles ut og 
oppbevares på egnet sted ved anlegget, for eksempel i styringsskapet. 
 
Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar 
påfølgende år. Den skal samsvare med kravene som er angitt i § 11 i lokal forskrift.  

 
1.2.4 Kommunalt tilsyn og kontroll 
 
Kommunen vil sørge for at det gjennomføres uavhengig kontroll og tilsyn av minirenseanlegg. 

1.3. Etterrensing(etterpolering) av renset avløpsva nn fra minirenseanlegg 
 
På steder hvor det kan være fare for forurensing av badeplasser eller drikkevannsvannkilder som følge av 
utslippet kan det settes krav til utslippskonsentrasjon av bakterier (TKB) og eventuelt suspendert stoff. I 
slike tilfeller er det behov for etterrensing etter rensing i et minirenseanlegg. Hovedfunksjonen for slike 
etterrenseløsninger er å forhindre høyt innhold av bakterier og suspendert i utslippet fra 
minirenseanlegget.  
 
Tilsyn av etterrensingsløsninger skal skje i forbindelse med servicebesøk på minirenseanlegget.  

Ved etablering av etterrensetrinn skal følgende dokumenteres (dokumentasjon som skal gis i søknad 
om utslipp): 

1. Beskrivelse av etterrensetrinnet, herunder hovedkomponenter. 
2. Dersom etterrensetrinnet omfatter infiltrasjon: Resultat fra grunnundersøkelse med beskrivelse av 

løsmasser som skal ta i mot renset avløpsvann fra minirenseanlegget: informasjon om beregnet 
hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og 
vurdering av risiko for forurensning.  

3. Anlegget skal være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større. 
4. Beskrive behov for drift og vedlikehold av etterrensetrinnet.  

1.3.1 Slamavskiller  
Krav til slamavskiller er beskrevet i kapittel 6.7. Behov for slamtømming av slamavskiller bør vurderes i 
forbindelse med service på minirenseanlegg. 
 
1.3.2 Slamavskiller med etterfølgende infiltrasjon i stedegne masser 
Dersom renset vann fra minirenseanlegget skal ledes til infiltrasjon i stedegne løsmasser, skal det 
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etableres en slamavskiller (eventuelt partikkelfjerningsfilter, se kap. 6.3.3.) før infiltrasjon. Dette for å 
hindre at infiltrasjonfiltret tettes, hvis det skulle oppstå perioder med høyt innhold av suspendert stoff i 
utslippet fra minirenseanlegget. For utslipp av renset avløpsvann fra minirenseanlegg for en bolig skal 
totalt våtvolum av slamavskiller/ettersedimenteringskammer være minimum 1,5 m3. Utløpet skal være 
dykket. For minirenseanlegg som har ettersedimentasjonskammer integrert, regnes volumet av dette 
kammeret som en del av volumet for slamavskiller etter hovedrensing. Krav til slamavskiller er beskrevet i 
kapittel 6.7. Behov for slamtømming av slamavskiller bør vurderes i forbindelse med service på 
minirenseanlegg 
  

1.3.3 Partikkelfjerningsfilter før infiltrasjon i stedegne masser 
Dersom renset vann fra minirenseanlegget skal ledes til infiltrasjon i stedegne løsmasser, kan det som et 
alternativ til slamavskiller, etableres ett partikkelfjerningsfilter før infiltrasjon.  

 
Figur 4. Eksempel på partikkelfjerningsfilter før renset avløpsvann fra minirenseanlegg føres til 
infiltrasjon. 
 

1.3.4 Etterrensingsanlegg med biofilter. 
Etterrensingsanlegg med biofilter består av slamsil/slamavskiller, pumpekum og en tank med filtermasse 
(se bildet under). Utslipp fra anlegget føres til infiltrasjon, alternativt til bekk eller innsjø.  

 
Figur 5. Eksempel på etterrenseanlegg med biofilter før renset avløpsvann fra minirenseanlegg føres til 
infiltrasjon. 
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1.4 Filterbedanlegg (våtmarksfilter) 
 

 
Figur 6. Prinsippskisse av filterbedanlegg med slamavskiller, pumpekum, biofilter, filterbasseng og 
utløpskum. 
 

1.4.1 Dokumentasjonskrav  
I henhold til lokal forskrift § 7 skal renseløsninger med filterbedanlegg ha dokumentasjon på at anerkjent 
dimensjonering og utforming er benyttet (VA/miljøblad nr. 49).  
 
 Kommunen setter følgende dokumentasjonskrav til filterbedanlegg i søknad om utslipp: 

1. Det skal oppgis at filterbedanlegg er prosjektert etter VA/Miljø-Blad nr. 49, Våtmarksfiltre. 
Eventuelle avvik fra denne normen skal oppgis.  

2. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 
turistbedrift mm).  

3. Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller, forfilter og fosforfilter er riktig 
dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes.  

4. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, herunder 
slamavskiller, pumpekum (støtbelaster), biofilter, fosforfilter, utløpskum og utløpsledning til 
vann/vassdrag. Filterdelene av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.  

5. Beskrivelse av nødvendig drifts- og serviceoppfølging.  
6. Dokumentasjon på at firma som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendig kompetanse mht. 

dimensjonering og prosjektering av denne typen anlegg. (Se anbefalte krav til prosjekterende 
nedenfor).  

7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres. 
8. Dokumentasjon av fosforbindingskapasitet i fosforfilteret, og beregnet levetid for fosforfiltet. 

 
1.4.2 Krav til prosjektering og utførelse 
For å kunne prosjektere filterbedanlegg kreves god kunnskap om renseløsningen, samt noe praktisk 
erfaring. Tilfredsstillende kompetanse bør eksempelvis være gjennomført kurs med varighet på minimum 
noen dager, samt gjennomført praktisk øving i felt med veiledning av kvalifisert personell. Prosjekterende 
bør kunne gi referanser på anlegg som er prosjektert tidligere. Prosjekterende må kunne gi 
tilfredsstillende dokumentasjon for planlagt anlegg som beskrevet i kapittel 6.4.1.  
 
I lokal forskrift § 9 er det satt krav til at ansvarlig utførende personell skal kunne dokumentere nødvendig 
kompetanse for utførelse av arbeidet. 
 

1.4.3 Krav til drift og vedlikehold 
Kommunen setter krav til drifts- og serviceavtale for filterbedanlegg jf. § 11 i lokal forskrift. Dette fordi 
erfaringer viser at anleggene må ha et minimum av oppfølging for at de skal fungere som forutsatt. Firma 
som skal stå ansvarlig for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på filterbedanlegg minimum 1 
gang pr år. 
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Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på 
egne servicerapporter: 
 

• Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres) 
• Ødelagte deler repareres eller skiftes ut 
• Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager 
• Innløps- og utløpsdykker kontrolleres i slamavskiller 
• Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes 
• Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler 
• Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret  
• Kontroll av pumpekum og  nivåalarmer, herunder  gjennomføre rengjøring/spyling ved behov 
• Kontroll av vannivå i filterbedet  

 
I tillegg skal det minimum hvert 4. År tas representativ utløpsprøve. Denne skal analysers på tot-P og 
BOF5, og eventuelt TKB, jf. § 11 i lokal forskrift. (Filtermassen i fosforfilteret skal skiftes ut når 
prøveresultatene ikke overholder fosforkravet).  
 
Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service. Anleggseier plikter å fremlegge kopi av 
servicerapport på anmodning fra kommunen.  
 
Slamavskillere skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning. Rapportskjema for slamtømming skal 
fylles ut og oppbevares på egnet sted ved anlegget. 
 
Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar 
påfølgende år. Den skal samsvare med kravene som er angitt i § 11 i lokal forskrift. 
 
 

1.4.4 Kommunalt tilsyn og kontroll 
 
Kommunen vil sørge for at det gjennomføres uavhengig kontroll og tilsyn av filterbedanlegg  
 

1.5 Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg 

 
Figur 7. Prinsippskisse av et gråvannsrenseanlegg med slamavskiller, pumpekum og biofilter. Renset vann 
ledes til etterrensing i stedlige masser eller i lukket rør til overflateresipient. 
 

1.5.1 Dokumentasjonskrav  
 
I henhold til lokal forskrift § 7 skal det ved søknad om utslippstillatelse for gråvannsrenseanlegg  
dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet, og dette er: 
 
Enten: 
Det skal dokumenteres at anlegg som skal etableres skal prosjekteres og bygges etter VA/Miljø-blad nr. 
60, Biologiske filtre for gråvann. Eventuelle avvik fra denne normen må oppgis. 
 
Eller: 
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Anlegget er testet etter norm for prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus som er utarbeidet av 
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Bioforsk Jord og miljø. Sertifikat for uttesting etter denne 
normen vil være tilstrekkelig dokumentasjon.    

I tilegg til ovennevnte setter kommunen følgende dokumentasjonskrav: 

1. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 
turistbedrift mm).  

2. Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller/slamfilter og biofilter er riktig 
dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret skal støtbelastes.  

3. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter, herunder slamavskiller/slamfilter, pumpekum og 
biofilter, og lokalisering av disse på kart.  

4. Beskrivelse av etterrensingsgrøft/utslippsfilter og lokalisering av dette, alternativt beskrivelse av 
utslippspunkt. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.  

5. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.  
6. Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det 

prosjekterte anlegget.  
7. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen har den nødvendige kompetanse 

mht. prosjektering av denne typen anlegg.  
8. Dersom utslipp fra prefabrikkert anlegg skal føres til etterrensingsgrøft/utslippsfilter:  Resultat 

fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasser som skal ta i mot renset avløpsvann fra 
gråvannsrenseanlegget: informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, 
løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning.  

1.5.2 Krav til prosjektering og utførelse  
For slike anlegg vil det i en del tilfeller være tilstrekkelig å kreve at prosjekterende må ha lokal eller 
sentral godkjenning for anlegg, konstruksjoner og installasjon i tiltaksklasse 1, gitt etter medhold i PBL. I 
en del tilfeller bør det likevel settes høyere krav til prosjektering. Det gjelder dersom utslipp skal føres til 
sårbart område og /eller at utslippet skal føres til en infiltrasjonsgrøft eller etterrensingsgrøft. I slike 
tilfeller bør det settes tilnærmet tilsvarende krav som til prosjekterende og kontroll av utførelsen ved 
etablering av infiltrasjonsanlegg, jf. kapittel 6.5.1. 

Det settes også krav til at praktisk utførende skal dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av 
arbeidet. 

 
Figur 8: Eksempel på målsatt lengdesnitt av en etterrensingsgrøft/utslippsfilter)  

1.5.3 Mulige utslippsteder for renset vann fra prefabrikkert gråvannsrenseanlegg 
Etter rensing i prefabrikkert gråvannsrenseanlegg kan vannet ledes til utslipp i overflatevann eller til 
grunnen. Ved utslipp til innsjø må utslippet være minimum 2 meter under laveste vannstand. Ved utslipp 
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til elv bør utslippet føres elv/bekk med årssikker vannføring. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å 
hygienisere vannet før utslipp.  
 
Utslipp til grunnen gjøres via etterrensingsgrøft/utslippsfilter som er tilpasset vanskelige grunnforhold. 
Ved utledning i grunnen trengs normalt ikke hygieniseringstrinn. Lokalisering av utslippsfilter i stedlige 
jordmasser må imidlertid tilpasses eventuelle drikkevannskilder eller brukerinteresser slik at 
forurensningskonflikter unngås. Avhengig av de stedlige massers sammensetning og mektighet, utformes 
etterrensingsgrøft/utslippsfilteret grunt, på overflaten eller oppbygd, det vil si med tilførte sandmasser. 
Grøften bør minimum være 10 meter lang og ha en bredde på 0,5 meter. 
 

1.5.4 Krav til drift og vedlikehold 
Firma som skal stå for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på gråvannsrenseanlegg 
minimum en gang hvert år for hytteanlegg. For boliganlegg kan det vurderes behov for service to ganger pr 
år. 
 
Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på 
egne servicerapporter: 
 

• Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres) 
• Ødelagte deler repareres eller skiftes ut 
• Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager 
• Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes 
• Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler 
• Innløps- og utløpsdykker kontrolleres 
• Kontroll av biofilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret Anlegg med 

slamfilter (filterposekum): Kontroll av slammengder og skifte av filterposer etter behov og minst 
en gang pr. år. 

• Kontroll og evt. rengjøring av pumpe, samt kontroll av nivåalarm i pumpekum/pumpesump. 
• Kontroll av spredefunksjon og sprededyser  
• Kontroll av hygeniseringstrinn dersom dette er etablert. Sjekk av eventuelt UV-lampe, pumpe eller 

kjemikalier avhengig av type hygenisering. 
 

I tillegg skal det minimum hvert 4. år tas representativ utløpsprøve. Denne skal analysers på tot-P og 
BOF5, og eventuelt TKB. (Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet).  
 
Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha 
kopi av servicerapport ved utført service. 
 
Slamavskillere skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning. Rapportskjema for slamtømming skal 
fylles ut og oppbevares på egnet sted ved anlegget. Årsrapport for anlegg med service- og 
vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år.  

1.6 Sandfilteranlegg for behandling av gråvann  
 
Godkjenning for sandfilteranlegg gjelder bare ved rehabilitering av eksisterende sandfilter, og slike 
anlegg kan bare benyttes til rensing av gråvann.  
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Figur 9. Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag 
med infiltrasjonsrør 

1.6.1 Dokumentasjonskrav  
I henhold til lokal forskrift § 7  skal gråvannsrenseløsninger med sandfilter ha dokumentasjon på at 
anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.  

Kommunen setter følgende dokumentasjonskrav til rehabilitering av sandfilteranlegg til gråvann: 

1. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, 
turistbedrift mm).  

2. Anlegg skal rehabiliteres slik at det blir i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging 
av sandfilteranlegg i kapitel 7 i "Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg", fastsatt av MD i 
1992.  

3. Beskrivelse (og eventuelt dokumentasjon) av filtermediet som skal benyttes. 
4. Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning i rehabilitert anlegg skal være i samsvar med 

VA/Miljø-Blad nr. 59, lukkede infiltrasjonsanlegg.  
5. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Filterdelen av 

anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.  
6. Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset utslippets størrelse.  
7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.  
8. Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det 

prosjekterte anlegget.  
9. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for rehabiliteringen av sandfilteranlegget har 

nødvendig kompetanse.  

1.6.2 Krav til firma som skal rehabilitere sandfilteranlegg 
Det bør gis dokumentasjon på at prosjekterende har gjennomført kurs i prosjektering av 
infiltrasjonsanlegg eller sandfilteranlegg, eller har annen utdannelse eller erfaring som omfatter 
prosjektering av sandfilteranlegg/infiltrasjonsanlegg. Firma bør kunne gi referanser på anlegg som er 
prosjektert eller rehabilitert tidligere. Firmaet må gi tilfredsstillende dokumentasjon for rehabilitert 
anlegg jf kap. 6.6.1. Det settes også krav til at praktisk utførende personell skal ha kunne dokumentere 
nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. 

1.6.3 Krav til driftsoppfølging 
Det skal tas representativ utløpsprøve i minimum hvert 4. år. Filtermassen skal skiftes ut når 
prøveresultatene ikke overholder fosforkravet ihht. lokal forskrift.  
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1.7 Slamavskiller 
 
Krav til plassering av slamavskillere 
Slamavskiller må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 30 m. 
Største mulige  løftehøyde mellom vei og tank er 5 m. Slamavskillere av termoplast og glassfiberarmert 
polyester må legges utenfor trafikkarealer. Tanker skal ha låsbart eller tungt betonglokk, samt at de skal 
være synlige i terrenget. 
 

 
Figur 10. Prinsippskisse av trekamret slamavskiller som viser vannets strømningsvei gjennom kummen. 
 

1.7.1 Dokumentasjonskrav 
Slamavskillere skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller: NS-EN 12566-1. Standarden fastsetter krav til 
prefabrikkerte slamavskillere og tilbehør for anlegg mindre enn 50 pe, (erstatter VA/Miljø-Blad nr. 48, 
Slamavskiller).  
 
Viktige krav som er satt i standarden: 

• Dimensjoner, herunder innløp, utløp og tilkoblinger, ventilasjon og dimensjoneringsgrunnlag. 
• Mekaniske egenskaper, herunder både materialtest og beregning av laster. 
• Vanntetthet med krav til tetthetsprøving. 
• Nominell kapasitet, som er betegnelse på volumet uttrykt i kubikkmeter (m3). 

• Hydraulisk effektivitet som dokumenterer slamavskillerens evne til å holde tilbake utfellbare og 
flytende stoffer. 

 
Slamavskillere som kun mottar gråvann og plassbygde slamavskillere er utelatt fra standarden NS-EN 
12566-1. For slike slamavskillere henvises det til VA/Miljø-Blad nr. 48, Slamavskiller.  
 

1.7.2 Tømming og kontroll av slamavskillere 
Alle slamavskillere skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema. Ved 
avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om 
forholdet. 

1.8 Separate toalettløsninger  
Der gråvann behandles i eget renseanlegg (f. eks gråvannsrenseanlegg eller infiltrasjonsanlegg), må 
løsningene kombineres med separate løsninger for toalett. Jf § 7 i lokal forskrift gjelder tette 
oppsamlingstank generelt bare for svartvann. For hytter er de mest aktuelle toalettløsningene 
biologiske toaletter og forbrenningstoaletter 
 

1.8.1 Tett tank 
Jf § 7 i lokal forskrift gjelder tette oppsamlingstank generelt bare for svartvann, og godkjennes da 
bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes 
for gråvann fra fritidsbebyggelse. 
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Figur 11. Eksempel på løsning med tett tank for avløp fra toalett. 
 
Krav til tett tank 
Tett tank må plasseres ved helårsveg for tunge kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 30 m fra 
slamavskiller. Største løftehøyde mellom vei og tank er 5 m. Tette tanker av termoplast og 
glassfiberarmert polyester må legges utenfor trafikkarealer. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for 
gråvann fra fritidsbebyggelse. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tankvolum skal 
være minimum 6 m3. Riktig installasjon av tett tank er meget viktig, installasjons- og forankringsanvisning 
som skal følge tank bør følges nøye.  
 
For alle tanker settes det krav til installasjon av nivåvarsler i tanken (lyd- og lysalarm for full tank). 
Leverandør av tank bør oppgis. Tank bør være laget av glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS 
1545.  Alle tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema. 
Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om 
forholdet. 
 

1.8.2 Biologiske toaletter 
Prinsippet for biologiske toaletter er at urinen fordampes og det faste avfallet (ekskrementer og papir) 
brytes ned til kompost. Biologiske toaletter bruker ikke vann og skal heller ikke kobles til offentlig kloakk. 
Mange biologiske toaletter krever strøm. 

         
Figur 12. Prinsippskisse av et biologisk toalett 
 
Det anbefales at det velges et miljømerket (svanemerket) toalett som har vært igjennom en 
kvalitetstest. Ved å velge et miljømerket toalett, får man brukbar sikkerhet for at toalettet holder det 
som blir lovet. Merk likevel at toalettet må installeres og brukes riktig for å oppnå et godt resultat. 
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Et biologisk toalett er et behandlingsanlegg for avfall. Det har derfor en bestemt kapasitet som vanligvis 
begrenses av evnen til å fordampe fuktighet. Det er derfor viktig å velge riktig kapasitet på det biologiske 
toalettet i forhold til forventet belastning. Brukes toalettet av flere personer enn det har kapasitet for, 
kan det oppstå problemer, spesielt med for mye fuktighet. For å øke kapasiteten har en del toaletter 
varmeelement, vifte og eventuelt omrører for det faste avfallet. 

Skal det biologiske toalettet fungere tilfredsstillende, må toalettet ha noe ettersyn og stell. Krav   til stell 
og vedlikehold varierer med de forskjellige typene toaletter og hvor mye de brukes. Alle toaletter må 
tømmes for kompost en gang i mellom. Volumet av komposten er lite og den kan brukes på egen tomt, 
eks. til bruk i blomsterbed. For å få en bedre kompostkvalitet og unngå luktulemper, er det en fordel å 
sette til strukturmateriale som torvstrø, bark, oppmalt hageavfall eller lignende. For å unngå lukt i 
toalettrommet, er det viktig med god utlufting over tak. Biologiske toaletter er som oftest prefabrikkerte, 
men kan også plassbygges.  

 

1.8.3 Forbrenningstoaletter 
Forbrenningstoaletter er basert på elektrisk oppvarming og forbrenning av urin, ekskrementer og papir. 
Avhengig av størrelse, må toalettet tilkobles 10 eller 16 A strømkurs. Asken etter forbrenningen samles i 
en beholder nederst i toalettet og askebeholderen må tømmes når den er full. Avhengig av toalettets 
størrelse, kan et forbrenningstoalett betjene 4-8 personer per døgn. Ett toalettbesøk krever mellom 0,5 
og 1,0 kWh. Strømforbruket er lavt når toalettet ikke er i bruk. Utlufting må etableres over tak og 
forbrenningsgasser må ledes via rør over tak eller slippes ut høyt oppe på yttervegg. 

 
Figur 13. Eksempel på et forbrenningstoalett 

Det må legges en toalettpose i toalettskålen før hvert toalettbesøk og forbrenningsprosessen må startes 
manuelt. Det vil være lite organisk materiale og nitrogen i asken, men asken vil inneholde fosfor og 
mineraler og kan brukes som gjødsel.  

Toalettløsningen benyttes i hovedsak for hytter. Løsningen er kompakt og har relativt lave kostnader for 
etablering og drift. Hver forbrenning vil imidlertid forbruke strøm og toalettet fungerer ikke uten 
strømtilførsel.  
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2. UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL ”SØKNAD OM TILLATELS E TIL TILTAK” 
OG UTSLIPPSTILLATELSE 
Før bygging av anlegg kan igangsettes må det foreligge utslippstillatelses og godkjent byggemelding. Ved 
etablering av mindre avløpsanlegg, settes det krav til ansvarlige aktører iht. plan- og bygningsloven.  Krav 
til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende vektlegges, da firmaer med manglende 
kompetanse og manglende driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg som bygges kan få alvorlige feil og 
mangler.  
Nabovarsel sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Det meste av byggearbeidet må utføres av 
rørlegger/entreprenør (ansvarlig utførende) som er godkjent av kommunen. 

En fullstendig byggemelding for små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:  
 

1. Søknad om ansvarsrett hvor ansvarsområder er oppgitt. For bygging av avløpsanlegg kreves 
ansvarsområdene: 

• ansvarlig søker (SØK) 
• ansvarlig prosjekterende (PRO)  
• ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (KPR)  
• ansvarlig utførende (UTF)  
• ansvarlig kontrollerende for utførelsen (KUT)  

2. I søknader om ansvarsrett skal det legges ved godkjenningsbevis for sentrale godkjenninger for 
ansvarsområdene eller søknad om lokal godkjenning. 
 
3. Kontrollerklæring for prosjektering.  

Før byggemeldingen godkjennes, skal saksbehandler gå igjennom en sjekkliste for å kontrollere at alle 
relevante forhold er vurdert i saksbehandlingen. Godkjent byggemelding skal sendes til ansvarlig søker. 
Vedtaket registreres i egen database.  

2.1.1 Krav til ansvarlig prosjekterende(PRO)  

Detaljfeil i prosjektering av anlegg kan gi sterkt redusert renseevne og dermed store ulemper som følge av 
dette. For plassbygde anleggstyper som infiltrasjon og filterbed er det spesielt avgjørende for renseevnen 
at ansvarlig prosjekterende har god kompetanse og at prosjekteringen gjøres grundig.  

Kommunen justerer krav til prosjekterende etter hvor vanskelig det er å prosjektere anlegget som 
skal bygges! - Det kreves for eksempel mindre kompetanse og erfaring for å stå ansvarlig for 
prosjektering dersom det skal etableres et prefabrikkert minirenseanlegg for ett hus, hvor utløpet kan  
kobles til en eksisterende dreneringsgrøft, i forhold til å stå ansvarlig for prosjektering av et 
infiltrasjonsanlegg.  

Saksbehandler skal vurdere følgende momenter når det skal settes krav til prosjekterende (og nøytral 
fagkyndig): 

• Type anlegg som skal bygges (infiltrasjon, minirenseanlegg, filterbed mm) 
• Type utslippssted 
• Utslippets størrelse og brukerinteresser (drikkevann, badeplass, fiskeplass, vernet område etc). 

2.1.2 Krav til ansvarlig utførende (UTF) 

Det vises til krav til utførende som er beskrevet for den enkelte anleggstype.   
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Vilkår som kommunen kan vurdere sette i en tillatelse til tiltak (eller i en utslippstillatelse): 

• Det settes krav til at det skal inngås en driftsavtale/serviceavtale for de anleggstypene det er krav 
om dette, samt at avtalen skal foreligge før anlegget kan taes i bruk.  

• Dersom det gis tillatelse til et fellesanlegg for flere eiendommer, settes det krav om at det skal 
inngås en avtale mellom eiendommene om etablering og drift, og at denne avtalen skal tinglyses 
og fremlegges for kommunen før ferdigattest gis.  

• Dersom avløpsanlegg skal bygges, eller utslipp skal føres til avløpsrør/drenering, på annen 
eiendom enn hus som er tilknyttet anlegget, skal det være et vilkår at det inngåes en avtale 
mellom eiendommene om dette. Det stilles krav om avtalen skal tinglyses og fremlegges for 
kommunen før anlegget kan taes i bruk.  

• Dersom det ikke går tydelig frem av byggemelding at det skal etableres egnet sted for prøvetaking 
etter rensetrinn, kan det settes krav til dette. Dette kan være aktuelt for filterbedanlegg, 
sandfilteranlegg for gråvann, minirenseanlegg og gråvannsrenseanlegg.  

Ferdigattest  
Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal ansvarlig kontrollerende for utførelse(KUT) sende inn 
ferdigmelding med anmodning om ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i ferdigmelding skal oppfylle 
vilkårene som er satt i byggemelding for at ferdigattest kan gis. Et avløpsanlegg er ikke i forskriftsmessig 
godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen.  

Krav til dokumentasjon i ferdigmelding vil kunne være følgende:  

• Kvittert kontrollerklæring for utførelse (minimum!)  
• Korrekte målsatte tegninger av utført anlegg i målestokk 1:5000 eller større.  
• Kopi av tilfredsstillende drifts- og serviceavtale  
• Kopi av tinglyst avtale mellom medeiere av fellesanlegg  
• Kopi av tinglyst avtale med grunneier av eiendom, dersom hele eller deler av anlegget ligger på 

annen eiendom  
• Eventuelt dokumentasjon på kontrollplaner og krav til fotodokumentasjon 

Kommunen sender ferdigattest til ansvarlig søker, mens kopi sendes til tiltakshaver(e). Vedtaket  
registreres i egen database for mindre avløpsanlegg. 

 

 
 
 



Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløp sanlegg i Marker kommune. 
Vedtatt i kommunestyre 12.desember 2006 (K-72/06) 
  
 
Vedtatt av Marker kommune 12.12.2006 med hjemmel i ”Forskrift om endring av forskrift av 
01.06.2004 om begrensning av forurensning” (forurensningsforskriften), fastsatt av 
miljøverndepartementet 15.12.05. §§1 til og med 12 i denne forskriften har hjemmel i 
forurensningsforskriften §12.6. §13 i denne forskriften har hjemmel i forurensnings-
forskriftens §12.16. 
  
§§5 til og med 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften §§12.7 til og 
med 12.13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.  
  
§1 Formål. 
Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger ved nybygging, rehabilitering og vesentlig 
utvidelse av mindre avløpsanlegg i Marker kommune, slik at hensynet til resipienten og 
brukerinteressene ivaretas.  
  
§2 Krav om søknad. 
Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal 
benyttes.  
  
§3 Virkeområde. 
Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og 
andre virksomheter, med innlagt vann i Marker kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 
50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.  
  
§4 Definisjoner. 
Definisjonene i forurensningsforskriftens §11.3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder 
følgende: 
 
Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller 
slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes 
av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til 
grunn eller oppsamlingstank. 
 
Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 
 
Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp 
er ikke inkludert. 
 
Tot-P: Total fosfor. 
 
BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff 
i vann. 
 
TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 
Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 
biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. 
Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til 
renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for 
eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 
 



Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann 
(bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 
 
ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 
  
§5 Krav til planlegging. 
Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i 
henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering 
av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse. 
  
Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan for områder der dette er naturlig.  
  
Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til 
drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes 
opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der 
det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av 
utslippet.  
  
Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier 
om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av 
erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er 
gitt.  
  
§6. Utslippskrav. 
Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som 
årlig middelverdi. 
  

Parameter: Utslippskonsentrasjon: 
Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseffekt på >90%) 
BOF5 <75 mg/l. (Dette tilsvarer en renseffekt på >70%) 

  
Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB).  
  
§7 Godkjente renseløsninger.  
Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning: 
 
- Lukkede infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.59 og Norvar-rapport 

49/1994, ”Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg”. 
  
Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende 
renseløsninger:  
  
- Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.49. 
  
- Minirenseanlegg.  Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.52. Skal ha dokumentasjon som 

tilfredsstiller NS-EN12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og 
gjennomsnittlig lufttemperatur. Skal også være typegodkjent i henhold til frivillig 
typegodkjenningsordning, klasse 1, inntil 31.07.2008.  

  
- Tett tank. Løsningen gjelder generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i 

kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også 
godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det skal være alarm som varsler i god tid 
før tanken er full. Det skal være kjørbar atkomst med tømmeutstyr til tanken. Tankvolum 
skal være minimum 6m3 . 



  
- Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til 

VA/Miljøblad nr.60. 
  
- Sandfilter. Godkjenningen gjelder bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og 

anlegget kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til pkt.7 i "Retningslinjer for 
utforming og drift av separate avløpsanlegg" i den utgåtte "Forskrift om utslipp fra 
separate avløpsanlegg". 

  
Følgende renseløsninger krever slamavskiller: Lukkede infiltrasjonsanlegg, våtmarksfilter, 
biologisk filter og sandfilter. Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.48. Den 
skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutsyr. Kommunen kan gi 
nærmere opplysninger om krav til avstand / høydeforskjell fra veg. For gråvannsanlegg kan 
prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for 
tømming av slamavskiller. 
  
Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er 
benyttet.  
 
§8 Utslippssted. 
  
Resipientkapasiteten skal tillegges vekt.  
  
Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser.  
  
Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jfr. §3 i 
Lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker 
vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den 
munner ut i resipient med årssikker vannføring.  
  
Der det ikke er praktisk gjennomførbart å finne en resipient med årssikker vannføring, kan 
det unntaksvis tillates å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til 
terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold.  
  
Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.  
  
§9 Krav til utførelse. 
Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i 
henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne 
dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller 
rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs eller 2-dagers kurs i bygging / 
installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. 
  
Alle kumlokk skal være låst eller sikret på forsvarlig måte.  
  
Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp. 
  
§10 Krav til drift og vedlikehold. 
Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle 
klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.  
  
§11 Tilsyn og kontroll. 
Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. 
  
 



Generelt gjelder: 
  
All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.  
  
Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for 
kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.  
  
Alle slamavskillere skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til 
kontrollskjema. 
  
Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 
Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.  
  
Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 01. 
februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende: 
- Kort beskrivelse av anlegget. 
- Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer. 
- Resultater fra eventuelle vannanalyser. 
  
For de enkelte anleggstypene gjelder: 
  
- Minirenseanlegg. 

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne 
skal anlegget ha tilsyn og levere årsrapport hvert år. Som en del av drifts- og 
vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. 
Denne skal analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Ved eventuell konkurs 
/ opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen 
fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.  
  

- Våtmarksfilter og biologisk filter. 
Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne 
skal anlegget ha tilsyn og levere årsrapport hvert år. Som en del av drifts- og 
vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. 
Denne skal analyseres på tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Filtermassen skal 
skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet. Ved eventuell konkurs / 
opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen 
fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.  
  

- Sandfilter. 
Det skal tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på 
tot-P og BOF5, eventuelt også på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene 
ikke overholder fosforkravet. 

 
§12 Lukt. 
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 
omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. 
  
§13 Eldre utslipp. 
Utslipp etablert før 01.01.2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes 
tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 01.01.2007. Utslippene 
kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. 
  



                      
 
 
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG BYGGING AV AVLØPSAN LEGG-
SPREDT BEBYGGELSE, BOLIG HUS OG FRITIDSBEBYGGELSE M .M  
Søknaden behandles etter Forskrift om utslipp om avløpsvann fra mindre avløpsanlegg vedtatt 
henholdsvis 14.12.2006 og 12.12.2006 i Aremark og Marker kommune, i medhold av Lov om 
vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981. 
Tiltaket behandles etter plan-og bygningsloven (pbl) § 93 j.fr. forskrift om saksbehandling og 
kontroll (SAK). 
 
� Ett-trinns søknadsbehandling (søknad om utslipp, prosjektering og utførsel av                                                                          
    avløpsanlegget) 
� Rammesøknad (søknad om utslipp og prosjektering av avløpsanlegget) 
 
Opplysninger om ansvarlig eier: 

Navn: Postadresse: 

Postnr. Sted: Tlf. e-post: 

 
Søknaden gjelder: 

 
�nytt avløpsanlegg 
�økning av utslipp 
�rehabilitering av anlegg 
 

 
�bolig, antall……. 
�fritidsbolig, antall…… 
�annen bygning, 
    antall……,spesifiser: 
………………………….. 

 
�alt avløpsvann 
�bare toalettavløp 
�bare gråvann 
 

Utslippets størrelse i ant. personekvivalenter 
…………………………………………pe 

 

 
Opplysninger om eiendommen/byggestedet: (ved flere, gi beskrivelse i vedlegg) 

Stedsadresse: 
 
GNR. 
 

BNR. Festenr. Evt.orgnr. 

Er det flere eiendommer som skal kobles til samme anlegg?  
� Nei 
� Ja, Oppgi GNR, BNR, navn og adresse. Enten under Merknad, eller som Vedlegg 

Vannforsyning:                                                                               Toalettløsning 
�  kommunal                                                                                     vannklosett 
�  Egen(beskrives og vises på situasjonskart)                                  biodo 
�  Bare sommervann                                                                         annet (beskrives) 
 
 



Prosjektert avløpsløsning: 
Alt. Valgt løsning Nødvendig dokumentasjon 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

� lukket infiltrasjonsanlegg * 
� våtmarksfilter* 
� minirenseanlegg 
� tett tank 
� biologisk filter* 
� sandfilter* 
� annen løsning (må begrunnes) 
 
 
*krever slamavskiller i henhold til 
VA/miljøblad nr.48 

 
 
CE-merke (EN 12566-3: �ja � nei 
Anleggstype:……………………………………...  
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 

 
Utslippssted: …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Er det gjennomført grunnundersøkelse? 
Nei, beskriv hvorfor (åpenbare grunner og lignende) ……………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 Ja, legg ved rapport 
 
Benyttes resipienten som drikkevannskilde, el. er det drikkevannskilder i området? 
 Nei 
 Ja, beskriv : ………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Er det andre brukerinteresser knyttet til resipienten (badeplass, rekreasjon o.l)? 
 Nei 
 Ja, beskriv : …………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Søkes det om dispensasjon fra Forskriftens §§§ 6, 7 eller 8? 
 Nei 
 Ja, begrunnes: ………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….  
 
Skal det utføres byggetekniske arbeid og /eller sanitærarbeid i forbindelse med søknad 
om utslipp? (Våtrom med sluk, innvendig installasjon av rør osv).  
 Nei 
 Ja, vedlegg tegninger og søknad om godkjenning og ansvarsrett for dette 
 
 
 
 



Vedlegg til søknaden: 
Vedlegg til søknaden Vedlegg nr. Ikke relevant  

Sett kryss 
Kart og tegninger som viser bygninger, eiendomsgrenser, avløpsanlegg 
m/rørsystem fra bygning til til utslipp, vassdrag, drikkevannskilder osv 

  

Søknad om dispensasjon fra Lokal forskrift, gjelder også fritak fra 
nabovarsling. 

  

Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold med hjemmelshavere når 
avløpsanlegget ligger på ennen eiendom. Skal tinglyses. 

  

Evt. gjenpart av nabovarsel dersom dette ikke er i søknaden   
Søknad om ansvarsrett,ev. søknad om lokal godkj. fra ansvarlig foretak   
Kontrollplaner   
Kontrollerklæringer   
Andre vedlegg   
Varsling av naboer og berørte grunneiere: 
Eiendommens 
navn,adresse 

GNR BNR Eiers underskrift Dato Samtykker 

 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
……………………. 
 

 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 

 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
…………………………. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………… 

 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
 

 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 

 
Eventuelle merknader: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

Underskrifte(r) og erklæring: 
Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i ”Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg” .Som 
ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold. 
Dato                  Underskrift av ansvarlig eier 
 

Gjentas med blokkbokstaver 

Ansvarlig søker (dersom ikke ansvarlig eier er søker) 
Jeg forplikter meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen I ” Forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg”og forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre 
endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetens godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan 
igangsettes før det er søkt og gitt tillatelse i henhold av plan-og bygningslovens §93. 

Firma: 

Dato:  Underskrift av ansvarlig søker: Gjentas med blokkbokstaver: 

 



 
 

 
KARTGRUNNLAG FOR INFILTRASJON 

Grå indikerer områder med ingen mulighet for infiltrasjon 
Rosa indikerer områder hvor det kan forekomme mulighet for infiltrasjon 

Brun indikerer områder med gode muligheter for infiltrasjon 



 
Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2009: 
  

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende. 
  

Avgift/Gebyr 2009 
Vann, fastavgift 470,00
Vann, pr. m3 9,50
Kloakk, fastavgift 815,00
Kloakk, pr. m3 17,00
Tømmeavgift, kloakkrenseanlegget 60,00
   
Vann: 
Tilknytningsavg. for enebolig, selveid leilighet 
og annen selvstendig boligenhet der det betales 
refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og 
kloakkanlegg 

 
6.000,00

Tilsvarende boliger i øvrige områder  12.000,00
Tilknytningsavg. for industri og annen 
bebyggelse (pr m2 brutto gulvflate) 

25,00

Kloakk: 
Tilknytningsavg. for enebolig, selveid leilighet 
og annen selvstendig boligenhet der det betales 
refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og 
kloakkanlegg 

 
6.000,00

Tilsvarende boliger i øvrige områder 12.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen 
bebyggelse  
(pr m2 brutto gulvflate)  

25,00

   
Renovasjon:  
Pr. husstand 2.000,00
800 l. Container 15.750,00
Hytter 850,00
   
Feieavgift: 275,00
   
Kulturskole pr. semester  
45 min. aspirantgruppe  750,00
22 ½ min. enetime, instrumentundervisning        1.000,00
90 min. samspilltime  
Søskenmoderasjon  25% for andre søsken, og 
50% fra tredje søsken. 

 

   

Byggesaksgebyrer  

For behandling av søknader/tilsyn  
pr. boligenhet  
pr. hytte  

 
5.250,00 
5.250,00

For behandling av meldingssaker etter §§ 85, 
86a og 86b betales  

 
650,00 

For behandling av meldingssaker etter §§ 81 
betales  

1.250,00



For behandling av søknader/tilsyn med arbeider 
etter § 84 og de saker etter § 93 som ikke kan 
måles etter grunnflate, eller gjelder 
forstøtningsmur, innhegning, skilt eller 
bruksendring er gebyret for hvert tilfelle  

 
650,00

For behandling av søknad om utslippstillatelse  2.500,00
Årlig kontrollgebyr – spredt avløp 300,00
Tilleggssøknad, ufullstendige søknader og 
oversendelse til andre myndigheter, samt andre 
gjøremål som ikke dekkes under foranstående 
pkt. (uten høring) 

 
650,00

Dispensasjoner, søknader og oversendelse til 
andre myndigheter   

 
3.500,00

Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, 
rammetillatelse eller   igangsettingstillatelse er 
gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt 
behandlingsgebyr og minimum  

 
650,00

For behandling av privat 
reguleringsplan/bebyggelsesplan betales 
(inkludert direkte kostnader) 

 
15.750,00

For mindre vesentlige reguleringsendringer 
betales  

1.200,00

For behandling av søknad om seksjonering av 
eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten 
befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring  
(rettsgebyret er fra 01.07.04 kr 845,-). 

 

Eiendomsopplysninger til megler 1.050,00
  

Alle priser er eksklusive m.v.a. 
  
  

Foreldrebetalingssatser i barnehagene fra 1. januar 2009: 
   

  
  
Plasstørrelse 

Grimsby barnehage.   
Åpningstid 55 timer pr. uke, 11 mnd. 
Pris pr. mnd. mat/drikke ikke inkl. 

   2009 
100% 2.330 
80% 1.980 
70% 1.750 
60% 1.510 
50% 1.280 
40% 1.050 

  
        Søskenmoderasjon for  den kommunale barnehage: 
        Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 % og for barn nr. 3 – 50 %. Søskenmoderasjon     
        gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.  
   
  
 
 
 
 

  



Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2009:  
   

Brukerbetaling 2009 
Over 20t 1.710 
15-20t 1.386 
Under 15t 1.040 

  
  
  

Betalingssatser omsorgstjenester: 
  

Hjemmehjelp 
  

 Nettoinntekt:               
Antall G G omregnet Timepris Pr. mnd/abb Pr. år Tariff 

Inntil 2 G 
  

140.512   150 (150) 1.800 (1.800) 2161 

2 – 3 G 140.512 
210.768 

Kr 200,- (200)
Inntil 3 t. 

600 (600) 7.200 (7.200) 2152 
  

3 – 4 G 210.768 
267.248 

Kr 200,- (200)
Inntil 6 t. 

1.200 (1200) 14.400 (14.400) 2153 
  

4 – 5 G 281.024 
351.280 

Kr 200,- (200)
Inntil 8 t. 

1.600 (1.600) 19.200 (19.200) 2154 
  

5 G - 351.280 Kr 200,- (200)
Inntil 10 t. 

2.000 (2.000) 24.000 (24.000) 2155 
  

  

Summer i ( ) indikerer gjeldende satser. 
  

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er 150,- 
Inntekt over 2 G beregnes kostnaden etter selvkostprinsippet. 
  

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesats vurderes hver måned opp 
mot abonnementssatsen, slik at brukeren får det rimeligste alternativet.  

   
Trygghetsalarm: 
  

Montering: 350,- (300) 
Mnd.: 180,- (160) 

  
 Dagavdelingen: 
  

Dagopphold m/mat: 110,- (90,-) 
Dagopphold m/mat og transport: 145,- (120-,) 

  
  

 
 



Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll  av utslipp av avløpsvann i 
Marker kommune. 
 
   
Vedtatt av Marker kommune 12.12.2006  med hjemmel i ”Forskrift om endring av forskrift av 
01.06.2004 om begrensning av forurensning” (forurensningsforskriften), §11-4, fastsatt av 
miljøverndepartementet 15.12.2005. 
  
§1. FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE 
  
Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av sanitært 
og kommunalt avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. 
  
§2. DEFINISJONER 
  
I samsvar med forurensningsforskriften §11-3 gjelder følgende definisjoner: 
  
Sanitært avløpsvann. 
Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra 
husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, og lignende.  
  
Kommunalt avløpsvann. 
Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og 
industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke 
overstiger 2.000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsvannet, 
regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 
  
Avløpsanlegg. 
Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende 
hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 
  
Personekvivalent (pe). 
Med personekvivalent (pe) forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med 
et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. 
Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til 
renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for 
eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person. 
  
§3. SAKSBEHANDLINGSGEBYR 
  
Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved: 
• søknad om utslippstillatelse. 
• søknad om endring av utslippstillatelse. 
  
Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens 
saksbehandling av mindre avløpsanlegg. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved 
avslag på søknad. 
  
Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer 
av gebyrregulativet.  
  
§4. KONTROLLGEBYR 
  



Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens 
myndighetsområde. Hver husstand skal belastes med gebyr. Størrelsen på kontrollgebyrene 
fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. 
  
Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og 
tilsyn av mindre avløpsanlegg. Det vil ikke bli utført årlig kontroll.  
  
For at kontrollgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må 
vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes 
kommunen. 
  
§5. INNBETALING AV GEBYRER 
  
Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er 
mottatt. Kontrollgebyr faktureres årlig. 
  
§6. INNKREVING AV GEBYRER 
  
Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven §52a og tvangsloven kapittel 
7.  
  
Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr. 
  
§7. KLAGE 
  
Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan 
ikke påklages. 
  
Enkeltvedtak fattet etter §§4 og 6 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker 
fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven §§27 og 28. 
  
§8. IKRAFTTREDELSE 
  
Forskriften trer i kraft fra 01.01.2007.. 
 
 



       For temperatur i etterbrennkammer og i røykgass kreves kontinuerlig måling og registrering.  

       Registreringene både fra årlig kontrollmåling og kontinuerlig måling skal arkiveres i minimum 5 år.  

       Resultatet av kontrollen som nevnt i første ledd skal for kategori I-krematorier rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 1. 
mars hvert år. Rapporten skal inneholde omregning/beregning av årlige utslipp og en vurdering av resultatene i forhold til kravene. I 
rapporten skal det også opplyses om antall kremasjoner. For kategori II-krematorier skal resultatene av kontrollmålingene 
rapporteres på tilsvarende måte til forurensningsmyndighetene dersom målingene viser avvik fra kravene i dette kapitlet.  

§ 10-10. Unntak  

       Fylkesmannen kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i dette kapitlet og sette de vilkår som 
finnes påkrevd for å motvirke skade eller ulempe.  

§ 10-11. Forurensningsmyndighet og tilsyn  

       Fylkesmannen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelser i dette kapitlet, eller vedtak 
truffet i medhold av dette kapitlet, følges.  

§ 10-12. Overgangsbestemmelser  

       For anlegg som eksisterte 1. januar 2003 gjelder ikke § 10-5 til § 10-9 før 1. januar 2007.  

Del 4. Avløp  

Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp  

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 49, § 52a og § 86.  

§ 11-1. Formål  

       Formålet med kapittel 11 til 15B er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann.  

§ 11-2. Virkeområde  

       De generelle bestemmelsene i kapittel 11 gjelder for kapittel 12 til 15B.  

§ 11-3. Definisjoner  

       I kapittel 11 til 15B menes med  

§ 11-4. Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer  

       Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter § 15A-4, behandling 

0 Del 4 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). 

0 Kapittel 11 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). 

a) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

b) Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og 
industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært 
avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 

c) Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, 
herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

d) Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. 
Klosettavløp er ikke inkludert. 

e) Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I 
dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende. 

f) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: 
avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

g) Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. 

h) Offentlig avløpsnett: Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning. 

i) Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning. 

j) Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. 
forurensningsloven § 7. 

k) Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder 
blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. 
Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, 
skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. 

       Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles 
renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse. 

       En tettbebyggelse, som nevnt i første ledd, kan likevel inndeles i flere tettbebyggelser hvis den ansvarlige kan 
dokumentere at utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse føres til forskjellige resipienter, som ikke påvirker hverandre. 
Fylkesmannen avgjør ved enkeltvedtak etter søknad om utslippene går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre. 

l) Elvemunning: Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv. 

m) Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem 
døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde 
som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel 
skyldes kraftig nedbør. 

n) Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods. 
0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007). 
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av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre 
at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens 
kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.  

§ 11-5. Rapportering og statusrapport  

       Kommunen plikter årlig innen 15. februar å rapportere nødvendige opplysninger om alle avløpsanlegg og utslipp fra disse til 
staten.  

       Statens forurensningstilsyn sørger for at det hvert annet år offentliggjøres en statusrapport om utslipp av kommunalt 
avløpsvann.  

§ 11-6. Områdeinndeling  

       Miljøverndepartementet eller den departementet bemyndiger, registrerer følsomme, normale og mindre følsomme områder som 
fremkommer av vedlegg 1 punkt 1.2.  

       Dersom endringer i områdeinndelingen medfører at avløpsanlegg får endrede rensekrav i henhold til kapittel 13 eller 14, må 
nye krav oppfylles innen syv år etter endringen.  

§ 11-7. Endring av vedlegg 2  

       Statens forurensningstilsyn kan endre listene i vedlegg 2.  

Vedlegg 1  
 
1.1 Kriterier for utarbeiding/revidering av liste over følsomme og mindre følsomme områder  
 
A. Følsomme områder  

       Statlige forurensningsmyndigheter skal registrere en vannforekomst som et følsomt område dersom den faller inn under en av 
gruppene nedenfor:  

       Med eutrofiering menes anrikning av vann med hensyn til næringsstoffer, særlig nitrogen- og/eller fosforforbindelser, som 
påskynder veksten av alger og høyerestående plantearter, noe som fører til uønsket forstyrrelse av likevekten mellom organismene 
i vannet og forverring av vannkvaliteten.  
 
B. Mindre følsomme områder  

       Forurensningsmyndigheten kan registrere en marin vannforekomst eller et marint område som et mindre følsomt område 
dersom utslipp av avløpsvann ikke har skadevirkninger på miljøet på grunn av områdets morfologi, hydrologi eller særskilte 
hydrauliske forhold.  

       Ved registreringen av mindre følsomme områder skal man ta hensyn til faren for at utslipp kan bli ført til tilstøtende områder der 
de kan ha skadevirkninger på miljøet. Følsomme områder utenfor Norge skal anerkjennes.  

       Det skal tas hensyn til forholdene nedenfor når mindre følsomme områder registreres: åpne viker, elvemunninger og andre 
sjøområder som har god vannutskifting, og som ikke er utsatt for eutrofiering eller oksygensvinn, eller som ikke ventes å bli eutrofe 
eller å bli utsatt for oksygensvinn som følge av utslipp av avløpsvann fra byområder.  
 
1.2 Områdeinndeling  
 
a) Følsomme områder  

       Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, 
Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken).  
 
b) Normale områder  

       Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme.  
 
c) Mindre følsomme områder  

       Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme.  

a) naturlige innsjøer, andre ferskvannsforekomster, elvemunninger, fjorder og andre sjøområder som er eutrofe, eller som på 
kort tid kan bli eutrofe dersom det ikke treffes beskyttende tiltak. Det kan tas hensyn til forholdene nedenfor når det 
undersøkes hvilke næringsstoffer som skal reduseres ved ytterligere rensing: 

i) innsjøer og vassdrag som munner ut i innsjøer/reservoarer/avstengte viker som har liten vannutskifting, noe som kan 
føre til akkumulasjon. I slike områder bør fosfor fjernes med mindre det kan påvises at fjerning ikke vil ha noen 
innvirkning på eutrofieringen. Det kan også overveies å fjerne nitrogen når utslippene stammer fra omfattende 
tettbebyggelse, 

ii) elvemunninger, viker, fjorder og andre sjøområder som har dårlig vannutskifting, eller som mottar store mengder 
næringsstoffer. Utslipp fra lite omfattende tettbebyggelse er i alminnelighet av liten betydning i slike områder, men når 
det gjelder omfattende tettbebyggelse, skal fosfor og/eller nitrogen fjernes med mindre det påvises at fjerning ikke vil ha 
noen innvirkning på eutrofieringen. 

b) Innsjøer og elver som er beregnet på uttak av drikkevann, og som kan få større nitratkonsentrasjon, dersom det ikke treffes 
tiltak, enn den som er fastsatt i forskrift om vannforsyning og drikkevann. 

c) Områder der det er nødvendig å foreta rensing utover sekundærrensing for å tilfredsstille andre direktiver i EØS-avtalen. 
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1.3 Tettbebyggelser med nitrogenfjerningskrav  

Vedlegg 2  
 
2.1 Analyseparametere  

Tabell 2.1.1. Analyseparametere for avløpsanlegg større enn eller lik 20.000 pe  
 

Tabell 2.1.2. Analyseparametere for avløpsanlegg større enn eller lik 50.000 pe  
 

Kart over områdeinndelingen  
 

- Nordre Follo 

- Oslo 

- Jessheim 

- Lillehammer. 
0 Kapittel 11 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). 

a) Alle inn- og utløpsprøver tatt i henhold til § 14-11 fra avløpsanlegg i kapittel 14 som etterkommer fosforfjerning, skal 
analyseres for BOF5 og KOFCR . 

b) Seks inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg i kapittel 14 som etterkommer kun nitrogenfjerning, sekundær- eller 
primærrensing, skal analyseres for tot-P. 

c) Seks inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 10.000 pe i følsomt område skal analyseres for tot-N. 

d) Seks inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 20.000 pe skal analyseres for analyseparametere nevnt 
i tabell 2.1.1.  
 

Analyseparameter  Deteksjonsgrense  

Tungmetaller:   
As, Cr, Cu, Ni, Zn og Pb ≤ 1 µg/l 

Cd og Hg ≤ 0,1 µg/l 

e) Tre inn- og utløpsprøver per år fra avløpsanlegg over 50.000 pe skal analyseres for analyseparametere nevnt i tabell 2.1.2.  
 

Analyseparameter  Deteksjonsgrense  

Bromerte flammehemmere (BFH):   
Tetrabromdifenyleter (BDE-47), pentabromdifenyleter (BDE-99 og BDE-100), oktabromdifenyleter 
(BDE-183*) og deka-bromdifenyleter (BDE-209), tetrabrombisfenol A (TBBPA) og 
heksabromsyklododekan (HBCD). 

≤ 10 ng/l 
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       Det skal tas ukeblandprøver, og analysene skal utføres på ufiltrert prøve når prøven skal analyseres for parametere nevnt i d) 
og e). Norsk Standard skal om mulig brukes.  

       Avløpsvannet skal analyseres for verdier ned til deteksjonsgrenser oppgitt i d) og e). Den ansvarlige kan bruke 
deteksjonsgrenser som er høyere enn de oppgitte deteksjonsgrensene, så fremt analyseresultatene er innenfor metodens 
deteksjonsgrenser.  
 
2.2 Analysemetoder  

 
 
2.3 Drifts- og vedlikeholdsavtale  

       En forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold 
(service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Følgende punkter skal være regulert i avtalen:  

Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvan n fra bolighus, hytter og lignende  

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a, § 81 og § 86.  

§ 12-1. Virkeområde for kapittel 12  

       Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp 
mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann.  

       Krav i kapittel 12 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett.  

§ 12-2. Forurensningsmyndighet  

       Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av 
dette kapitlet følges.  

§ 12-3. Krav om tillatelse  

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH):   
Sum av følgende PAH-forbindelser iht. Norsk Standard (NS 9815): fenantren, antracen, pyren, 
fluoranten, benzo(a)fluoren, benzo(b)fluoren, krysen/trifenylen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluotanten, benzo(e)pyren, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren og 
benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,e)pyren, dibenzo(a,h)pyren, dibenzo(a,i)pyren. 

≤ 0,2µg/l 

Polyklorerte bifenyler (Σ PCB7 ):   

Summen av de 7 enkeltforbindelsene av polyklorerte bifenyler nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. ≤ 10 ng/l 

Diethylheksylftalat (DEHP) ≤ 0,1µg/l 

Nonylfenol (NP): 4-nonylfenol ≤ 0,1 µg/l 

Parametere  Norsk Standard  Analysemetode  Tilleggskrav  

Olje NS 4752 Vannundersøkelse - bestemmelse av olje og fett - 
gravimetrisk metode. 

  

BOF5 - Biokjemisk 
oksygenforbruk 

NS-EN 1899-1 Vannundersøkelse - Bestemmelse av biokjemisk 
oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: 
Metode basert på fortynning og poding etter 
tilsetning av allyltiourea (ISO 5815:1989, 
modifisert), eller 

Homogenisert, ufiltrert 
og ikke dekantert prøve. 

  

NS-EN 1899-2 Vannundersøkelse - Bestemmelse av biokjemisk 
oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 2: 
Metode basert på ufortynnede prøver (ISO 
5815:1989, modifisert). 

  

KOFCR - Kjemisk 
oksygenforbruk 

NS-ISO 6060 Vannundersøkelse - Bestemmelse av kjemisk 
oksygenbehov (ISO 6060:1989). 

Homogenisert, ufiltrert 
og ikke dekantert prøve. 

SS - Suspendert stoff NS-EN 872 Vannundersøkelse - Bestemmelse av suspendert 
stoff - Metode med filtrering gjennom 
glassfiberfiltre. 

Filtrering av 
representativ prøve med 
glassfiberfilter 1,2 µm 
eller sentrifugering av en 
representativ prøve (i 
minst fem minutter på 
2800 til 3200 g). 

Tot-P - Total fosfor NS-EN ISO 6878  Vannundersøkelse - Bestemmelse av fosfor - 
Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat. 

  

Tot-N - Total nitrogen NS-EN ISO 13395 Vannundersøkelse - Bestemmelse av nitritt-
nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge 
ved automatisert analyse (CFA og FIA) og 
spektrometrisk deteksjon (ISO 13395:1996) og 

  

  
NS-ISO 5663 Vannundersøkelse - Bestemmelse av Kjeldahl-

nitrogen - Fremgangsmåte etter oppslutning med 
selen (= EN 25663:1993) (ISO 5663:1984) 

- Servicebesøk. (Antall besøk per år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av 
slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.). 

- Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. 

- Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen. 

- Leveranse av deler. 

- Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget. 
0 Kapittel 11 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). 

0 Kapittel 12 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). 
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       Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 12-5.  

       Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 12-16.  

§ 12-4. Søknad om tillatelse  

       Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge 
for at  

       Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift.  

§ 12-5. Behandling av søknad  

       Fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom 
kommunen ikke har avgjort slik søknad innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil 
være misfornøyd med dette. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen fristen utløper. Fullstendig søknad om tillatelse til utslipp 
med krav som fraviker § 12-7 til § 12-13 skal avgjøres uten ugrunnet opphold.  

       Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 12-7 til § 12-13, herunder fastsette krav til 
utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Der søknad om utslipp er i samsvar med § 12-7 til § 12-13, kan 
kommunen kun varsle om utvidet saksbehandlingstid dersom fristen på seks uker ikke er utløpt, og dersom det foreligger særlige 
forhold som brukerkonflikter eller lignende. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.  

       Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter dette kapittel med byggesaksbehandling etter plan- 
og bygningsloven.  

       Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å 
etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.  

§ 12-6. Lokal forskrift  

       Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. 
Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13.  

§ 12-7. Avløpsnett  

       Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med 
utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til  

§ 12-8. Utslipp til følsomt og normalt område  

       Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst etterkomme:  

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.  

       Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende.  

§ 12-9. Utslipp til mindre følsomt område  

       Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal ikke forsøple sjø og 
sjøbunn, og minst etterkomme  

1) det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, 
herunder: 

a) den ansvarliges navn og adresse, 

b) om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13, eller om det søkes om å fravike disse 
kravene, 

c) dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives, 

d) plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:5000 eller større, 

e) utslippets størrelse i pe, jf. § 11-3 bokstav m, 

f) beskrivelse av utslippsstedet, 

g) interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller 
næringsvirksomhet, 

h) oversikt over hvem som skal varsles, og 

i) samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven. 

2) parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til 
kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker 
innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt. 

3) søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle 
uttalelser. 

0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007). 

a) avløpsvannets mengde og egenskaper, 

b) forebygging av lekkasjer, og 

c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 

a) 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten, 

b) 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering hvor det ikke foreligger 
brukerinteresser, eller 

c) 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 

a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget, eller 

b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 

Page 38 of 123FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsf...

08.05.2009http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html



       Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til resipient.  

§ 12-10. Dokumentasjon av rensegrad  

       Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, 
slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og 
utforming er benyttet.  

       Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er 
tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og 
inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for 
forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser 
gråvann.  

       Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle 
analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med 
dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.  

§ 12-11. Utslippssted  

       Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at  

       Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten 
blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.  

§ 12-12. Lukt  

       Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for 
sjenerende lukt.  

§ 12-13. Utforming og drift av renseanlegg  

       Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske 
forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært 
avløpsvann i løpet av året.  

       Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 
11. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert 
andre og fjerde år.  

       Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger 
eller på noen annen måte.  

§ 12-14. Endring og omgjøring av tillatelse  

       Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen 
tilbake.  

§ 12-15. Klage  

       Enkeltvedtak truffet i medhold av dette kapitlet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, kan påklages til 
kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. forurensningsloven § 85 annet ledd. For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er 
fylkesmannen klageinstans.  

§ 12-16. Forholdet til eksisterende utslipp  

       Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er 
fortsatt gjeldende.  

       Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid 
gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter 
en fastsatt frist.  

§ 12-17. Oppheving av lokale forskrifter  

       Lokale forskrifter for utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 
2007 oppheves.  

Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsva nn fra mindre tettbebyggelser  

Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 52a, § 81 og § 86.  

§ 13-1. Virkeområde for kapittel 13  

       Kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, 
mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. Kapittel 13 gjelder ikke for utslipp av sanitært avløpsvann fra 
avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe.  

       Krav i kapittel 13 gjelder ikke påslipp til offentlig avløpsnett.  

§ 13-2. Forurensningsmyndighet  

       Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av 
dette kapitlet følges.  

0 Endret ved forskrift 14 sep 2006 nr. 1098 (i kraft 1 jan 2007). 

a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand, 

b) utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning, og 

c) utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser. 

0 Kapittel 13 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). 
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