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1. Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg i komm unen 
 

 
For de viktigste vannforekomstene i kommunen er hovedproblemet et høyt innhold av fosfor i 
vannet. Fosfor er næring for alger, og det høye innholdet kan føre til algeoppblomstringer i 
vassdragene.  
 

 
Bilde 1. Et eksempel på algeoppblomstring i en innsjø (grønt vann). Fra Vansjø i Østfold. 

 
Kommunen har vedtatt ”Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark 
kommune” . Denne forskriften har hjemmel i forurensingsforskriften § 12. For å hindre ulempe av 
utslipp, setter den lokale forskriften spesifikke krav til tekniske løsninger ved nybygging, 
rehabilitering og vesentlig utvidelse av mindre avløpsanlegg.  
 
For Haldenvassdraget gjennomfører kommunene Aurskog-Høland, Aremark, Marker og Halden en 
opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Den vil skje ved en samordnet innsats fra alle de 
ovennevnte kommunene som sogner til vassdraget, og dette vil føre til betydelig reduksjon av 
tilførslene av fosfor til vassdraget. Dette er svært viktig, fordi en stor andel av fosforet er 
biotilgjengelig. Det betyr at det kan utnyttes direkte av algene. I tillegg fører oppryddingen til at 
tilførslene av tarmbakterier og andre smittestoffer til vassdraget blir redusert. Dette vil forbedre 
vannets egnethet for bading og rekreasjon.  Aremarkvassdraget er etter kommunenes eget ønske 
tatt med blant de norske vassdragene som først skal oppfylle målene i EU´s vanndirektiv, det vil si 
innen 2015. Oppryddingen av avløpsanlegg i spredt bebyggelse bør derfor fullføres innen dette 
tidspunktet.  Kommunen har anledning til å kreve oppgradering av eksisterende avløpsanlegg som 
ikke tilfredsstiller dagens krav. 
 
 
Erfaringsmessig ligger kostnadene for å etablere er forskriftsmessig avløpsanlegg i 
størrelsesorden 80.000 – 100.000 kr. Dette kan høres mye ut, men må sammenlignes med det 
som huseiere som er tilkoplet kommunale avløpsanlegg må betale for stikkledninger, refusjon og 
tilknytningsgebyr. Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og vil også ha lavere 
driftskostnader pr. husstand.    
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2. Hjelp til valg av egnet avløpsløsning
 
En rekke ”naturgitte” forutsetninger på eller ved en bebyggelse er bestemmende for 
hvilken avløpsløsning som bør velges. Disse forutsetningene er også bestemmende for hvor 
selve anlegget kan plasseres, og hvor utslippsted kan etableres. Ved planlegging av 
avløpsanlegg legges hovedvekten på at avløpsanlegget og utslippet ikke skal bli til ulempe. 
Dette sammen med kostnadsvurderinger av ulike alternativer gir grunnlag for å velge best 
egnet avløpsløsning.  
 
Svar på følgende spørsmål gir godt grunnlag til å kunne velge egnet avløpsløsning:  
 

• Er det stedlige grunnforhold som gjør at 
det kan velges infiltrasjon som 
renseløsning? I henhold til §7 i lokal 
forskrift skal infiltrasjon velges der 
forholdene ligger til rette for det. 
Infiltrasjonsanlegg kan normalt etableres   
på steder hvor det er sandholdige 
jordmasser. Se kart i vedlegg 3, som viser 
om mulighet for infiltrasjonsanlegg der 
du bor! Dersom du er usikker på om det 
kan være mulighet for infiltrasjon for ditt 
avløp, kan du ta kontakt med din 
kommune. For å endelig avklare om 
infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det 
gjennomføres grunnundersøkelser og 
vurdering av forurensningsmessige 
konsekvenser av firma med nødvendig 
kompetanse. Les mer om 
infiltrasjonsanlegg i kapittel 3.1.   
 
 

• Er det fare for forurensing av drikke-
vannkilder (eksisterende eller 
planlagte)? Det må avklares om det er 
lokale vannuttak (overflatevann eller 
grunnvann) i nærheten av område hvor 
det vurderes å etablere utslippet. 
 
 

• Er det behov for å ta andre spesielle 
helsemessige eller hygieniske hensyn?  
Mindre avløpsanlegg kan gi mange typer 
uheldige virkninger. Forurensing av 
drikkevannsbrønner, lukt fra 
renseanlegget, redusert vannkvalitet i 
innsjøer eller elver er eksempler på 
problemer som oppstår som følge av 
mindre avløpsanlegg. Utslipp fra mindre 
avløpsanlegg kan også gi hygieniske 
problemer ved kontakt (for eksempel ved 
barns lek i bekk rett nedenfor et utslipp 
til bekken.)  Kommunen kan sette særlige 
vilkår, f.eks krav til bakterierensing, eller 
forby utslipp av avløpsvann i bestemte 

områder/steder.  
 
 

• Hvor skal utslippsted legges? I punktene 
ovenfor er det belyst 
forurensningsmessige problemstillinger 
knyttet til utslipp. Ved lokalisering av 
utslippssted, må det altså tas hensyn til 
mulighetene for forurensing av 
drikkevannskilder (brønn, elv, innsjøer), 
sårbare vannforekomster, samt andre 
mulige ulemper slikt anlegg kan medføre.  
 
 

• Hvor kan utslipp av avløpsvann 
etableres: 

o til sjø eller ferskvann.  
o til elv med helårs vannføring.  
o til grunnen i stedegne løsmasser. 

Det kan være enten slamavskilt 
avløpsvann eller avløpsvann som har 
gjennomgått en form for rensing før 
utslipp til grunnen. Utslipp av kun 
slamavskilt avløpsvann kan føres til 
infiltrasjon der grunnforholdene ligger 
godt til rette for dette. Der hvor 
løsmassene er mindre egnet for 
infiltrasjon må avløpsvannet 
forbehandles/renses før utslipp til 
grunn.  
 

• Hvor bør renseanlegg/tanker plasseres? 
Det trengs tilgjengelige arealer for 
anleggskomponenter som slamavskiller, 
pumpekum og renseanlegg, samt at det 
må være mulighet for adkomst til 
anlegget for slamtømming, drift og 
vedlikehold. Terrengforholdene avgjør 
om avløpsvann kan ledes med selvfall til 
renseanlegg. Hvis det ikke er mulig må 
pumpe benyttes.  
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• Andre begrensninger? Anlegget skal 
legges med minimum avstand til 
nabogrense på 4 meter, dersom ikke 
annet avtales med nabo. Det kan også 
foreligge planer eller bestemmelser for 
området som har betydning for valg av 
avløpsløsning.  
 

• Er det aktuelt med felles avløpsløsning 
med naboer? En felles avløpsløsning hvor 
avløp fra flere bygninger/boenheter føres 
til et felles renseanlegg vil i mange 
tilfeller være økonomisk gunstig. Dette 
vil ofte være tilfelle når bygningene 
ligger mindre enn 100-150 meter fra 
hverandre, samt at avløpsledninger fra 
hver enkelt bygning kan legges med fall 
ned mot et felles renseanlegg. Fordelene 
med fellesanlegg er at omkostningene, 
risikoen og ansvaret kan deles, i tillegg 
kan vedlikeholdet organiseres. 
Fellesløsninger kan organiseres(juridisk) i 
sameie eller andelslag.  

 
 

• Hvor mye vil det koste å etablere og 
drifte avløpsanlegget? 
For informasjon om kostnadsvurderinger 
vises det til www.avlop.no , under 
”hvordan velge avløpsløsning” 
(sammenligning av gjennomsnittlige 
kostnader for ulike renseløsninger)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 1. Eksempel på hensiktsmessig plassering av et infiltrasjonsanlegg i forhold til vannuttak, elv, 
eiendomsgrense og sti. (Tilsvarende er det nødvendig å planlegge utslipp av renset avløpsvann til grunnen.) Ved 
utslipp til elv, sjø eller ferskvann bør det også vurderes om utslippet kan få uheldige virkninger på miljøet. 
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3. Beskrivelse av aktuelle renseløsninger 
 
 
Viktige definisjoner: 
Svartvann og gråvann: svartvann er alt avløp som kommer fra toalett, mens gråvann er det 
resterende avløpet fra husholdningen (bad-, oppvask- og vaskevann). 
 
Biologisk toalett: et toalett hvor avfall omdannet til kompost/aske og væsken fordampes. 
 
Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller 
lignende som gjennom rør eller ledninger 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 grunnen eller oppsamlingstank. 
 
 
 

I henhold til § 7 i lokal forskrift er følgende renseløsninger godkjente for 
boliger som ikke skal kobles til offentlig avløpsnett:  
 

• Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg) 
• Minirenseanlegg  
• Filterbedanlegg (våtmarksfilter) 
• Tett tank  
• Biologisk filter /prefabrikkerte gråvannsanlegg 
• Sandfilteranlegg for gråvann 

        
 
Basert på fremlagt dokumentasjon og stedlige forhold, vil kommunen vurdere om andre 
renseløsninger for avløpsvann kan godkjennes. 
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3.1 Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg) 
 

 
Figur 2. Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra hus til slamavskiller og videre til pumpekum 
før støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert i stedlige masser.  
 

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser ved at 
avløpsvannet filtreres gjennom naturlig lagrede jordmasser. Etablering av infiltrasjonsanlegg 
forutsetter sandholdige jordmasser med evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. 
 Jf § 7 i lokal forskrift skal det benyttes infiltrasjonsanlegg der forholdene ligger til rette for det. 
Dette kravet er satt fordi infiltrasjonsanlegg er en driftssikker løsning med god renseevne. I de fleste 
tilfeller vil infiltrasjon også være den økonomisk rimeligste løsningen for å kunne tilfredsstille 
kommunenes krav til rensing av avløpsvann.   
 
Mulighet for infiltrasjonsanlegg der du 
bor? Se kart i vedlegg 3, som viser om 
mulighet for infiltrasjonsanlegg, eller 
spør saksbehandler i kommunen 
 
Krav til dokumentasjon av anlegget 
I henhold til lokal forskrift §5 og §7 skal renseanlegg 
med naturlig infiltrasjon ha dokumentasjon på at 
anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. I 
tillegg skal det gis dokumentasjon på at anleggets 
størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle 
vannmengdene og grunnforholdene på stedet. 
Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og 
inneholde informasjon om jordmassenes egnethet for 
infiltrasjon og risiko for forurensning fra anlegget. 
 
 

 
Krav til den som skal prosjektere 
Den som skal utforme og prosjektere et 
infiltrasjonsanlegg 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. Normalt settes det 
krav til formell hydrogeologisk kompetanse 

 
Drift og vedlikehold   
Infiltrasjonsanlegg må følges opp for at de skal 
fungere som forutsatt. Slamavskiller må tømmes i 
henhold til kommunens slamtømmeording. For anlegg 
med pumpe for fordeling av avløpsvannet i 
infiltrasjonsarealet, bør det gjennomføres 
regelmessig renhold og jevnlig kontroll av pumpe. 
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3.2 Minirenseanlegg  
 

 
Figur 3. Prinsippskisse av minirenseanlegg. Vannet renner fra bolig til minirenseanlegget som i de fleste tilfeller 
består av en eller flere tanker. Renseprosessene skjer via flere rensetrinn gjennom tanken(e) og renset vann ledes 
i lukket rør til innsjø, elv eller bekk. 

 
Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg, slik som 
de fleste kommunale renseanlegg.  Minirenseanlegg er stort sett prefabrikkerte anlegg som graves 
ned i bakken eller kan plasseres i kjeller eller garasje.  

Krav til dokumentasjon av renseevne 
I henhold til lokal forskrift §6 og § 7 skal  
minirenseanleggene være godkjent iht. NS-EN12566-3 
eller tilsvarende standard for rensegrad, 
slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur,  
med følgende oppnådde resultater iht. § 6i 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! 
 
Krav til den som skal prosjektere  
Den som skal stå ansvarlig for prosjektering av et 
minirenseanlegg skal minimum ha lokal eller sentral 
godkjenning for anlegg, konstruksjoner og installasjon 
i tiltaksklasse 1, etter plan- og bygningsloven (dette 
kan være en rørlegger eller en entreprenør). I en del 
tilfeller setter kommunen høyere krav til den som 
skal prosjektere. Det gjelder dersom utslipp skal 
føres til et sårbart område. I slike tilfeller bør det 
settes tilnærmet tilsvarende krav til prosjekterende 
som for infiltrasjonsanlegg jf. kapittel 3.1. 
 

Krav til drift- og serviceavtale 
Et minirenseanlegg er et teknisk avansert anlegg og 
krever service minimum 2 ganger per år. Det settes 
derfor krav til en drifts- og serviceavtale for slike 
anlegg jf. § 11 i lokal forskrift. Ved servicebesøk skal 
servicetekniker fylle på kjemikalier, rengjøre 
anlegget og sjekke at pumpe og annet fungerer som 
det skal (at rør ikke er tettet igjen etc.). 
Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av 
minirenseanlegget eller annet godkjent foretak med 
kvalifisert kompetanse.  

Kommunalt tilsyn og kontroll 
Kommunen vil sørge for at det gjennomføres 
uavhengig kontroll og tilsyn av minirenseanlegg. 
Kommunens kostnad for dette arbeidet dekkes inn 
gjennom et årlig kontrollgebyr. 

3.2.1 Etterrensing(etterpolering) av renset 
avløpsvann fra minirenseanlegg 
På steder hvor brukerinteresser (slik som badeplasser 
eller vannkilder) kan bli berørt av utslippet kan det 
settes krav til utslippskonsentrasjon av bakterier 
(TKB). I slike tilfeller er det behov for etterrensing 
etter rensing i et minirenseanlegg. Hovedfunksjonen 
for slike etterrenseløsninger er å forhindre høyt 
innhold av suspendert og bakterier i utslippet fra 
minirenseanlegget. Tilsyn av etterrensingsløsninger 
skal skje i forbindelse med servicebesøk på 
minirenseanlegget.  
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3.4 Filterbedanlegg (våtmarksfilter) 
 

 
Figur 4. Prinsippskisse av filterbedanlegg med slamavskiller, pumpekum, biofilter, filterbasseng og utløpskum. 
 
Et filterbedanlegg (våtmarksfilter) er et plassbygd renseanlegg. Anlegget består av 
slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, tett filterbasseng 
med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av renset avløpsvann. 
Filterbedanlegg som er bygd etter VA-miljøblad nr. 49 krever et stort tilgjengelig areal for 
etablering av filterbassenget. Anleggstypen har imidlertid svært god renseevne både med 
hensyn til fosfor, organisk stoff og sykdomsfremkallende organismer.  
 
Krav til dokumentasjon  
I henhold til lokal forskrift § 7 skal renseløsninger 
med filterbedanlegg ha dokumentasjon på at 
anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet 
(VA/miljøblad nr. 49).  
 
Krav til den som skal prosjektere 
For å kunne prosjektere filterbedanlegg kreves god 
kunnskap om renseløsningen, samt praktisk erfaring. 
Tilfredsstillende kompetanse bør eksempelvis være 
gjennomført kurs og referanser på anlegg som er 
prosjektert tidligere.  

Krav til drifts- og serviceavtale 
Det settes krav til at et godkjent firma skal være 
ansvarlig for drift og vedlikehold av filterbedanlegg, 
Firma skal forplikte seg til å gjennomføre service på 
anlegg 1 gang pr år.   
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3.5 Slamavskiller 
 

 
Figur 5. Prinsippskisse av trekamret slamavskiller som viser vannets strømningsvei gjennom kummen. 
 
Slamavskilling skal benyttes som forbehandling før hovedrensetrinnet i infiltrasjonsanlegg, filterbedanlegg, 
sandfilteranlegg og for en del gråvannsrenseanlegg og minirenseanlegg. I slamavskilleren holdes faste partikler 
og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. En viss biologisk nedbrytning vil også foregå. 
 
Krav til plassering av slamavskillere  
Slamavskiller må plasseres ved helårsveg for tunge 
kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 30 
meter fra slamavskiller. Største løftehøyde mellom 
vei og tank er 5 m. Slamavskillere av termoplast og 
glassfiberarmert polyester må legges utenfor 
trafikkarealer. Alle tanker skal ha låsbart eller tungt 
betonglokk, samt at de skal være synlige i terrenget. 
 
 

Krav til dokumentasjon  
Slamavskillere skal ha dokumentasjon som 
tilfredsstiller NS-EN 12566-1. Standarden fastsetter 
krav til prefabrikkerte slamavskillere og tilbehør for 
anlegg mindre enn 50 pe.  
 
Slamavskillere som kun mottar gråvann og plassbygde 
slamavskillere er utelatt fra standarden NS-EN 12566-
1. For slik slamavskillere henvises det til VA/Miljø-
Blad nr. 48, Slamavskiller 
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3.6 Separate toalettløsninger og renseløsninger for gråvann (vanlige løsninger 
for hytter) 
 
Renseløsninger for gråvann kombineres med egne separate løsninger for toalett.( svartvann er alt avløp 
som kommer fra toalett, mens gråvann er det resterende avløpet fra husholdningen (bad-, oppvask- og vaskevann)). 
 
Separate toalettløsninger kan være vannklosett hvor avløpet ledes til tett tank, biologiske toaletter eller 
forbrenningstoaletter. Disse tre løsningene er omtalt nedenfor. På markedet finnes det også flere andre separate 
toalettløsninger som kan vurderes. Disse er imidlertid ikke omtalt her.  
 
Jf § 7 i lokal forskrift gjelder tette oppsamlingstank generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i 
kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. For hytter er de mest aktuelle toalettløsningene 
biologiske toaletter og forbrenningstoaletter.  For mer informasjon om separate toaletter, henvises det til 
www.avlop.no.  
 

3.6.1 Biologiske filtre/prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg 

 
Figur 6. Prinsippskisse av et gråvannsrenseanlegg med slamavskiller, pumpekum og biofilter. Renset vann ledes til 
etterrensing i stedlige masser eller i lukket rør til et sted med overflatevann. Gråvannsrenseanlegg for fritidshus 
er normalt mer kompakte enn det som vises i denne prinsippskissen. 
 
Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg kombineres med egne separate løsninger for toalett. Et 
prefabrikkert gråvannsrenseanlegg kan benyttes der det ikke er egnede jordmasser til å kunne 
etablere infiltrasjonsanlegg for gråvann.  Et prefabrikkert gråvannsrenseanlegg kan også være et 
alternativ til et sandfilteranlegg for gråvann.  
 
Krav til dokumentasjon av renseevne:  
I henhold til lokal forskrift §4 og §10 skal det ved 
søknad om utslippstillatelse for gråvannsrenseanlegg  
dokumenteres at anerkjent dimensjonering og 
utforming er benyttet, og dette er: 
 
Enten: 
Anlegg skal prosjekteres og bygges etter VA/Miljø-
blad nr. 60, Biologiske filtre for 
gråvann. 
 
Eller: 
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. 
    
 
Krav til den som skal prosjektere 

Den som skal stå ansvarlig for prosjektering av et 
gråvannsrenseanlegg skal minimum ha lokal eller 
sentral godkjenning for anlegg, konstruksjoner og 
installasjon i tiltaksklasse 1, etter plan- og 
bygningsloven. 

I en del tilfeller setter kommunen høyere krav til den 
som skal prosjektere. Det gjelder dersom utslipp skal 
føres til sårbart område, for eksempel  et område 
med lokale drikkevannsbrønner. I slike tilfeller bør 
det settes tilnærmet tilsvarende krav som til 
prosjekterende og til kontroll av utførelsen som ved 
etablering av infiltrasjonsanlegg, jf. kapittel 3.1. 
 
Krav til drifts- og serviceavtale 
Firma som skal stå for service skal forplikte seg til å 
gjennomføre service på gråvannsrenseanlegg 
minimum en gang hvert år.  
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3.6.2 Sandfilteranlegg for behandling av gråvann  

 
Figur 7. Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med 
infiltrasjonsrør 
 

Sandfilteranlegg  godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget skal bare 
benyttes til rensing av gråvann, jf § 7 i lokal forskrift. I et sandfilteranlegg renses vannet 
hovedsakelig biologisk ved vertikal strømning i et filter med tilkjørt filtermasse. Etter rensing samles 
vannet i et drenslag og ledes til resipient via inspeksjonskum med muligheter for prøvetaking av 
utløpsvannet. Slamavskilling benyttes som forbehandling før sandfilteret.  
 
 

Krav til dokumentasjon av renseevne  
I henhold til lokal forskrift §5 og §7  skal 
renseløsninger med sandfilter ha dokumentasjon på 
at anerkjent dimensjonering og utforming er 
benyttet.  

Krav til den som skal prosjektere  
For å kunne prosjektere et sandfilteranlegg kreves 
god kunnskap om renseløsningen, samt praktisk 
erfaring. Tilfredsstillende kompetanse bør 

eksempelvis være gjennomført kurs og referanser på 
tilsvarende anlegg som er prosjektert tidligere.  
 
Krav til oppfølging og prøvetaking av utslippsvann 
Det skal tas representativ utløpsprøve i minimum 
hvert 4. år. Filtermassen skal skiftes ut når 
prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.  
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3.6.3 Tett tank 
Jf § 7 i lokal forskrift gjelder tette 
oppsamlingstanker generelt bare for avløp fra 
toalett (svartvann), og godkjennes da bare i 
kombinasjon med godkjent renseløsning for 
gråvann. Ved bruk av tett tank tilføres 
toalettvannet tanken ved selvfall. Det bør 
benyttes toalett med lavt spylevolum for å 
begrense hyppigheten av tømmingen av 
tanken, og dermed kostnader til tømming.  

 
Figur 8. Eksempel på løsning med tett tank for 
avløp fra toalett. 
 
Krav til tette tanker 
Tett tank må plasseres ved helårsveg for tunge 
kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 30 
m. Største løftehøyde mellom vei og tank er 5 m. 
Alle tanker skal ha låsbart eller tungt 
betonglokk, samt at de skal være synlige i 
terrenget. 

3.6.4 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. De fleste biologiske 
toalettene krever strøm for optimal fordampning 
av urin.  
 

Figur 9. 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.  

Et biologisk toalett er et behandlingsanlegg. 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. For å øke kapasiteten har en del 
toaletter varmeelement, vifte og eventuelt 
omrører for det faste avfallet. 

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 unngå lukt i toalettrommet, 
er det viktig med god utlufting over tak.  

3.6.5 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 10. Eksempel på et forbrenningstoalett 

Det må legges en toalettpose i toalettskålen før 
hvert toalettbesøk og forbrenningsprosessen må 
startes manuelt. 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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4. Generelle krav til søknad om utslipp, byggemelding og 
anleggseieres ansvar for avløpsløsning 
 

For å få godkjent av avløpsanlegg må det sendes inn både en søknad om utslipp (etter 
forurensingsforskriften)  og en søknad om tillatelse til tiltak (byggesak etter Plan og 
bygningsloven). Kommunen setter krav til at det sendes inn fullstendige søknadspapirer for begge 
søknadene samtidig.  
 

4.1 Nøytral fagkyndig 
For søknader om utslipp setter forurensnings-
forskriften krav til at dokumentasjon for alle nye 
renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. En 
nøytral fagkyndig bør være et uavhengig foretak 
eller aktør med tilstrekkelig avløpsteknisk 
fagkompetanse. Foretak som tilfredsstiller krav 
til både faglig kompetanse og nøytralitet regnes 
som nøytral fagkyndig. Ideelt sett skal foretaket 
ha fokus på å etablere den renseløsningen som er 
best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, 
miljø, brukerens interesser og økonomi, 
uavhengig av type renseløsning eller produsent. I 
kapittel 5 er det satt opp en liste over nøytrale 
fagkyndige foretak som kommunen kjenner til.  
 

4.2 Søknad om utslippstillatelse 
Søknad om utslipp skal sendes til kommunen. Det 
skal kun benyttes søknadsskjemaet som er 
godkjent av kommunen. Se vedlegg 1 for 
Søknadsskjema.  Det er eier som er ansvarlig for 
å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med 
alle opplysninger kommunen trenger for å kunne 
behandle søknaden. Normalt må eier få bistand 
fra nøytral fagkyndig, rørleggerfirma eller 
entreprenørfirma til å utarbeide og sende inn 
søknad til kommunen. 
 
Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon 
til veie, så det kan være lurt å starte tidlig i 
prosessen. Det må blant annet sendes ut 
nabovarsel med fire ukers svarfrist. Det tar 
derfor  fire uker før kommunen kan behandle 
søknaden.  
 

4.3 Søknad om tillatelse til 
tiltak (byggesaken)  
Før bygging av anlegg kan igangsettes må det 
foreligge utslippstillatelses og tillatelse til 
tiltaket jf. PBL). 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 søknad 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 en søknad om lokal 
godkjenning. 
 
3. Kontrollerklæring for prosjektering.  

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 regnes ikke som forskriftsmessig 
godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen.  
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4.4 Anleggseiers ansvar for utslipp fra mindre avløpsanlegg 
 
 

Figur 11. Et utslippspunkt for  avløpsvann med for høyt innhold av organisk stoff 

  
Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen!  
 
 
 
Mer om anleggseiers plikter:  
 

• Anleggseier er ansvarlig for å kjenne 
til hvordan anlegget skal driftes for at 
anlegges skal fungere forskriftsmessig. 
 

• Kjenne til og overholde punktene i 
utslippstillatelsen i forbindelse med 
overvåkning, oppfølging og 
dokumentasjon av renseanlegget.  
 

• Anleggseier er selv ansvarlig for at 
renseanlegget ikke tilføres avløpsvann 
som i mengde eller sammensetning er 
i strid med dimensjoneringskriteriene 
for anlegget.  

 

 

 

• Gi servicefirma adgang til anlegget for 
nødvendig service.  
 

• Dersom anleggseier selger 
eiendommen som anlegget ligger på, 
eller overfører eierrettighetene til 
anlegget til andre, skal alle plikter og 
rettigheter i følge drift- og  
serviceavtale overføres til ny eier.  
 

• Sørge for å oppbevare relevant 
dokumentasjon om anlegget. 
Kommunen kan spørre etter 
dokumentasjon på tilsyn av anlegg.  

 
 
 

 
 
 



 16 

5. Nøytrale fagkyndige foretak som planlegger og prosjekterer 
avløpsanlegg 

 
Forurensningsforskriften setter krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av 
nøytrale fagkyndige. En nøytral fagkyndig bør være et uavhengig foretak eller aktør med 
tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse. Foretak som tilfredsstiller krav til både faglig 
kompetanse og nøytralitet regnes som nøytral fagkyndig. Ideelt sett skal foretaket ha fokus på å 
etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, 
brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Med fagkyndig 
menes en person som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering. 
 
Den som skal stå ansvarlig for prosjektering av et minirenseanlegg eller et 
gråvannsrenseanlegg skal minimum ha lokal eller sentral godkjenning for anlegg, 
konstruksjoner og installasjon i tiltaksklasse 1, etter plan- og bygningsloven (dette kan være 
en rørlegger eller en entreprenør). I en del tilfeller setter kommunen høyere krav til den 
som skal prosjektere. Det gjelder dersom: 
 

• Utslipp fra minirenseanlegg eller gråvannsrenseanlegg skal føres til et sårbart område. 
• Det skal etableres et infiltrasjonsanlegg, filterbedanlegg eller sandfilteranlegg for 

gråvann 
 

Kommunen kjenner til følgende firmaer som antas å være nøytrale fagkyndige. Dette er 
foretak som har spesialisert seg på rådgivning for valg av avløpsløsning og avløpsplanlegging:  

 

• Bioforsk Jord og miljø, Fredrik A. Dalsvei 20, 1432 Ås 
Tlf 03 246  fax. 63 00 94 10 e-post: jord@bioforsk.no 

• Asplan Viak AS, Ås, Raveien 2, 1430 Ås 
Tlf 97 01 64 23  fax. 64 94 62 13.  e-post: aas@asplanviak.no  

• COWI AS, K.G. Meldahlsvei 9, Kråkerøy, Pb 123, 1601 Fredrikstad 

Tlf: 488 96 684      e-post: erjo@cowi.no 

• MULTICONSULT AS, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo,  
Tlf: 21 58 50 00,  fax: 21 58 50 01,  e-post: multiconsult@multiconsult.no 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i 
Aremark kommune. 
 
Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) 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 
forurensningsforskriftens §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 Aremark 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 Aremark 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 
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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. 
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- 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.  
Tett tank godkjennes vanligvis ikke, men kommunen kan gi tillatelse til dette i spesielle 
tilfeller der det er spesielt viktig å unngå utslipp, for eksempel i nærheten av lokale 
drikkevannskilder eller badeplasser. Løsningen gjelder da generelt bare for svartvann, og 
godkjennes 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.  
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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.  
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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 
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