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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter
og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla
kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Saksbehandler Jan Inghard Thorsen var til stede og svarte på spørsmål fra medlemmene.
Problemstillinger knyttet til forurensing sendes til plan- og miljøutvalget for uttalelse før behandling i
kommunestyret.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 (H, FRP) stemmer

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og
lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.06.2017
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Daland; FRP, Reisvoll; H).
Innstilling:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter
og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla
kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune innførte lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i 2007 og det er nå behov for
revisjon. Forslaget til ny forskrift er mer oversiktlig, og det er satt tydelige krav til tekniske
løsninger og dokumentasjon. Forskriften skal sikre mer forutsigbarhet og likebehandling i
kommunen, og den blir et viktig verktøy for saksbehandling av utslippssaker. Med den nye
forskriften vil kommunen oppnå bedre kontroll med drift og vedlikehold av alle nye anlegg.
Forskriften skal innføres for Søgne og nabokommuner, og blir en felles, likelydende forskrift
for hhv Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune.
Disse kommunene har mange av de samme miljøutfordringene, og tillegg arbeider
entreprenører og konsulenter på tvers av kommunegrensene. Etablering av et felles regelverk
vil sikre mer forutsigbar saksbehandling for både foretak og privatpersoner, samtidig som det
gir saksbehandlere et større nettverk for mulig samarbeid.
Utkast til revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann ble behandlet i møte i
formannskapet 16.11.2016, sak 113/16. Følgende vedtak ble fattet:

«Formannskapet i Søgne kommune vedtar følgende:
Forslag til revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann med tilhørende vedlegg
legges ut til offentlig høring, med frist på 6 uker til å komme med merknader, eller innspill.

Revidert forskrift skal erstatte Avløpsforskrift for Søgne kommune, vedtatt av kommunestyret
21.06.2007. Saken meldes opp for stadfesting etter at høringsfristen på 6 uker er utløpt.
Eventuelle høringsuttalelser og innspill vedlegges saksfremlegget.»
Høringsfristen er nå utløpt og formannskapet får saken til ny gjennomgang før videresending
til kommunestyret for endelig godkjenning. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft fra
1. september 2017. Fastsettelse av en lokal forskrift er ikke et vedtak som kan påklages.
Forskriften består av en lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann (tekstdel og kartdel),
tekniske bestemmelser og et søknadskjema om tillatelse til utslipp. Den erstatter § 12-7 til 1213 i forurensningsforskriften, resterende § i kap. 12 gjelder derfor sammen med den lokale
forskriften.
Forslag til forskrift har vært lagt ut på offentlig høring i alle seks kommuner, med høringsfrist
den 13. februar 2017. Det er kommet inn to høringsuttalelser innen høringsfristen, en fra
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og en fra Gilje Byggrådgivning AS. Det har i tillegg
kommet et høringsinnspill fra Avløp Norge før høringen og et fra Asplan Viak etter fristen. Det
er etter høringen foretatt enkelte endringer på bakgrunn av innkomne merknader. Endringene
medfører ikke forandring i innholdet i forskriften, men kun presiseringer.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Revidert avløpsforskrift for Søgne kommune
2 Revidert avløpsforskrift for Søgne kommune, kartdel
3 Tekniske bestemmelser til avløpsforskrift for Søgne kommune
4 Søknadsskjema tilknyttet ny avløpsforskrift
5 Veileder til lokal forskrift Knutepunkt Sørlandet
6 Sammenstilling av innkomne høringsinnspill
7 Bakgrunn for endringer og konsekvenser
8 Ny avløpsforskrift - Vurdering av Trysfjorden
9 Nåværende avløpsforskrift for Søgne kommune

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus,
hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand,
Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner
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Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand kommune, Formannskapet XX.XX.2017 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om
avfall (forurensningsloven).

§ 1 Formål
Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, vesentlig
økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i Birkenes, Iveland,
Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune. Den skal sikre rettferdig og
forutsigbar saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg. Krav til tekniske
løsninger og utslippskonsentrasjoner er satt for å ivareta resipient og brukerinteresser.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende
virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe, jfr. forurensningsforskriftens § 12-1.
Virkeområdet er avgrenset til bygg som enten har innlagt vann eller på annen måte har utslipp av
sanitært avløpsvann som medfører fare for forurensning. Kravene i lokal forskrift erstatter kravene i
forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13, for øvrig gjelder forurensningsforskriften.
Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet er tilkoplet offentlig avløpsanlegg. For
anlegg som bare slipper ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt vann.
§ 3 Definisjoner
a) Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b) Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra
husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller
lignende.
c) Svartvann: avløpsvann fra vannklosett.
d) Gråvann: avløpsvann fra husholdningsaktiviteter som ikke inneholder klosettavløp. Gråvann
inkluderer vann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
e) Overvann: Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som
avledes på overflaten.
f) 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.
g) Avløpsanlegg: ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av
følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
h) Avløpsnett: et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre
bygninger med innlagt vann.
i) Personekvivalent (pe): den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk
oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60g oksygen per døgn.
j) BOF5: biokjemisk oksygenforbruk, dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.
k) Tot-P: total fosfor.
l) TKB: termotolerante koliforme bakterier.
m) Resipient: vannforekomst som mottar utløpsvann fra avløpsanlegg. Resipient for
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk,
elv, sjø, innsjø, tjern).
n) ADK- sertifisert . En besitter av ADK-sertifikat har gjennomført opplæring og eksamen i
praktisk rørlegging i grøfter, koplinger til eksisterende ledninger, sikkerhets- og miljøkrav for
arbeid i grøfter og kummer, og prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg.
o) Utslipp: som utslipp regnes også avløp ført til tett tank.
p) Nøytral fagkyndig: Her menes person med relevant hydrogeologisk og avløpsteknisk
kompetanse som kan foreta vurderinger av stedlige forhold og gi nøytral anbefaling om valg av
avløpsløsning uavhengig av bindinger til teknologi og utstyr.
q) Soneinndeling: Delområder med særskilte krav til utslippskonsentrasjoner/renseeffekt.
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§ 4 Søknad og tillatelse
Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig
endring av avløpsanlegg er søknadspliktig. Ved søknad om tillatelse til utslipp kan felles søknadsskjema
for Knutepunkt Sørlandet brukes (se vedlegg 3). Krav til søknad og behandling av søknad er gitt i §§ 123 til 12-5 i forurensningsforskriften.
§ 5 Krav til planlegging, prosjektering og utførelse
Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattes av denne forskriften. De skal
være kvalifisert innenfor fagområdet og oppfylle forskrift om byggesak kap. 11 krav til utdanning og
praksis. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.
Krav til kompetanse for ansvarlig prosjekterende og utførende er nærmere beskrevet i tekniske
bestemmelser.
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne
under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Ved utformingen av anlegget skal
det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.
Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning,
rekreasjon og næringsvirksomhet osv. skal beskrives. Der hvor det er risiko for at drikkevannsinteresser
kan blir berørt, skal det sannsynliggjøres at den anbefalte avløpsbehandlingen ivaretar hensynet til
drikkevannet på betryggende måte.
Ved søknad om utslippstillatelse i forbindelse med nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal
det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og
avløpsanlegg. Ved ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg skal kopi av tinglyst erklæring
vedlegges.
Dersom valg av rensemetode avviker fra anerkjent dimensjonering og godkjente rensemetoder som er
beskrevet i teknisk veileder, kan utslippssøknaden avslås. Alternativt kan det gis en midlertidig
utslippstillatelse på særskilte vilkår som regulerer krav til oppfølging og dokumentasjon. Avløpsanlegget
gis da status som forsøksanlegg for en periode på inntil 5 år.
Kommunen har anledning til å kreve felles avløpsløsning for områder der kommunen mener dette er
naturlig.
§ 6 Krav til dokumentasjon
Alle typer avløpsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.
Minirenseanlegg skal være godkjent i henhold til NS-EN 12566-3 samt nasjonale krav hvor anerkjent
testmetode kan dokumentere at anlegget kan benyttes ved det aktuelle avløpsanlegget. For de
anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal avløpsanlegget prosjekteres, bygges og driftes etter
siste versjon av disse og i henhold til tekniske bestemmelser i denne forskriften. Nytt/endret røranlegg
og utslippspunkt skal koordinatfestes (EUREF 89 og NN2000) og tegnes inn på situasjonsplanen i
målestokk. Det henvises til norm for ledningskart (Statens kartverk) for valg av målemetode og krav til
måleusikkerhet. Dokumentasjonen vedlegges ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg.
§ 7 Rensetekniske løsninger og utslippskrav
I de tilfeller hvor tilknytningsplikt følger av plan- og bygningsloven §§27-2 og 27-3 gis det ikke
utslippstillatelse for private avløpsanlegg. Der offentlig tilknytning ikke er mulig tillates følgende
løsninger (se vedlegg 2 - tekniske bestemmelser for nærmere beskrivelse av anleggene). Renseløsninger
er angitt i prioritert rekkefølge og skal vurderes i den rekkefølge de er oppført. Infiltrasjonsanlegg skal
benyttes der forholdene ligger til rette for det. Minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger med
direkteutslipp til vannforekomst tillates ikke, inntil tilfredsstillende dokumentasjon tilsvarende NS-EN
12566-3 for fritidsboliger med varierende belastning foreligger (se tekniske bestemmelser kap. 2).
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Det skilles mellom eksisterende utslipp og nye utslipp i valg av renseløsning. Kommunene er delt i
soner med ulik krav til rensing av avløpsvannet (se vedlegg 1 – soneinndeling i de ulike kommunene).
I nedslagsfelt for drikkevannskilde se klausuleringsbestemmelser til det enkelte nedbørfelt for tillatte
renseløsninger.
Renseløsninger nytt utslipp i prioritert rekkefølge
Sone 4:
1. Infiltrasjon i stedlige masser.
2. Minirenseanlegg med etterpolering
våtmarksfilter/filterbed.
3. Våtmarksfilter.

i

stedlige

masser

eller

gjennom

Sone 2 og 3:
1. Infiltrasjon i stedlige masser.
2. Minirenseanlegg i kombinasjon med etterpolering i stedlige masser eller gjennom
våtmarksfilter/filterbed.
3. Minirenseanlegg med utslipp til vannforekomst.
4. Våtmarksfilter.
Renseløsninger eksisterende utslipp i prioritert rekkefølge
Sone 2 - 4:
1. Infiltrasjon i stedlige masser.
2. Minirenseanlegg i kombinasjon med etterpolering i stedlige masser eller gjennom
våtmarksfilter/filterbed.
3. Minirenseanlegg med utslipp til vannforekomst.
4. Våtmarksfilter/filterbed.
Overløp tillates ikke fra private avløpsrenseanlegg og overvann skal ikke ledes til anlegget. Det er ikke
tillatt å montere matavfallskvern på rørarrangement som tilknyttes mindre avløpsanlegg.
Ved bruksendring og ved vesentlig økning av eksisterende utslipp kreves det ny søknad om
utslippstillatelse. Avløpsrenseanlegget skal da tilfredsstille krav i henhold til denne forskriften.
Gråvannutslipp
For gråvannutslipp kan infiltrasjon i stedlige masser eller biofilter benyttes i kombinasjon med
avløpsfritt toalett. Dette gjelder ny og eksisterende bebyggelse i sone 2-4.
Tette oppsamlingstanker
Tett tank kan i noen tilfeller tillates etter særskilt vurdering (se tekniske bestemmelser kap.5).
§ 8. Utslippskrav
Anleggene skal oppfylle følgende krav til utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi:
Parameter:
Tot – P
BOF5

Utslippskonsentrasjon
< 1.0 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på >90%)
< 25 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på >90%)

Der hvor brukerinteresser som drikkevannskilde kan bli berørt skal det settes utslippskrav også for
bakterier (TKB).

Godkjent av Formannskapet Godkjent dato: xx.xx.2017 Vedtatt av Søgne kommunestyre: xx.xx.2017
Side 4 av 5

§ 9. Utslippssted
Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal lokaliseres slik:
a) Utslipp til sjø: minst 10 meter under laveste vannstand og minst 200 meter fra allment benyttet
badeplass.
b) Utslipp til ferskvann (innsjø og elv) med helårsvannføring: dykket utløp og minst 200 meter fra
allment benyttet badeplass.
c) Utslipp til grunnen: til stedlige løsmasser
Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av
utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Utslippet skal ikke medføre fare
for forurensning av drikkevann.
§ 10. Lukt
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene
ikke utsettes for sjenerende lukt.
§ 11. Drift og vedlikehold av avløpsanlegg
Eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives, vedlikeholdes og tømmes i henhold til tekniske
bestemmelser. For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal avløpsanlegget drives og
vedlikeholdes etter siste versjon av disse.
Det skal foreligge særskilt serviceavtale for alle anleggstyper, jf. tekniske bestemmelser. Kommunen
kan ved behov stille krav til dokumentasjon av rensegrad.
§ 12. Dispensasjon
Kommunen kan i egen tillatelse fravike kravene i denne forskriften. Dispensasjon krever grunngitt
søknad.
§ 13. Forholdet til eksisterende utslipp
Alle 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 ulovlige fra 1.september 2018, så fremt det ikke
dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Utslippene kan likevel bestå inntil det
fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt
avløpsnett.
§ 14. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra 01.09. 2017 og opphever gjeldende forskrift.
VEDLEGG:
Vedlegg 1: Soneinndeling
Vedlegg 2: Tekniske bestemmelser
Vedlegg 3: Søknadskjema
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AVLØPSSONER
SONE 1 = OFFENTLIG
SONE 2 = PRIVAT
29.05.2017
Målestokk 1:60000

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus,
hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand,
Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner
TEKNISKE BESTEMMELSER
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TEKNISKE BESTEMMELSER
Tekniske bestemmelser er en del av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus,
hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla
kommuner og utdyper hvilke konkrete krav kommunen stiller for hver enkelt renseløsning.
I henhold til § 7 i lokal forskrift er følgende renseløsninger godkjente for bebyggelse som ikke skal
kobles til offentlig avløpsnett. Det skilles mellom eksisterende utslipp og nye utslipp i valg av
renseløsning, se lokal forskrift § 7 og vedlegg 1 soneinndeling for tillatt løsning.

Innhold
Anleggseiers ansvar .................................................................................................................................3
1

Infiltrasjonsanlegg ...........................................................................................................................4
1.2

2

Slamavskiller ...........................................................................................................................6

Minirenseanlegg ..............................................................................................................................6
2.1

Etterpolering av avløpsvann fra minirenseanlegg....................................................................9

2.2

Utslipp av avløpsvann fra minirenseanlegg til stedlige masser/utslippsgrøft ..........................9

3

Filterbedanlegg (konstruert våtmarksanlegg) ..................................................................................9

4

Renseløsninger for gråvann ...........................................................................................................11

5

4.1

Infiltrasjon i stedlige masser ..................................................................................................11

4.2

Biologisk filter for gråvann ...................................................................................................11

Tett tank.........................................................................................................................................13
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Dette er viktig å huske når du skal søke:
-

-

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal
forskrift § 4. Søknadsplikten gjelder både når det skal etableres et nytt utslipp eller ved vesentlig
økning av et eksisterende utslipp. Kommunen bør kontaktes for å avklare hva som anses som
vesentlig økning i det enkelte tilfellet. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i
mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted. Bytting av f.eks.
slamavskiller/minirenseanlegg (med tilsvarende rensegrad) regnes som vedlikehold og er derfor
ikke søknadspliktig iht. forurensningsforskriften. Det kan likevel være søknadspliktig iht. plan- og
bygningsloven.
Felles søknadsskjema for Knutepunkt Sørlandet kan brukes. Kvittering for at nabovarsel er sendt
og eventuelle uttalelser skal vedlegges søknad etter uttalelsesfristen på 4 uker er utløpt.
Tiltak er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven og igangsettingstillatelse må
foreligge før tiltaket kan igangsettes.
Legging av ledning i sjø krever tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven.
Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
med koordinatinnmåling og kopi av eventuelle tinglyste erklæringer.

Anleggseiers ansvar
-

Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen, herunder
kjenne til hvordan anlegget skal driftes og vedlikeholdes for at det skal fungere forskriftsmessig.
Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen vedrørende 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.
Anleggseier skal gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service og sørge for at det
alltid er god adkomst i forbindelse med slamtømming.
Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene for
anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter, samt serviceavtale overføres til ny eier.
Anleggseier skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan be
om dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på anlegget.
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1 Infiltrasjonsanlegg
I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet
filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske
prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne
til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer.
Infiltrasjonsanlegg er en driftssikker løsning med god renseevne som anbefales i følsomme og normale
områder. I mange tilfeller vil infiltrasjon være den rimeligste løsningen for å tilfredsstille krav til
rensing av avløpsvann.

Fig. 1: Prinsippskisse av infiltrasjonsanlegg.
Infiltrasjonsanlegg skal jfr. § 7 i lokal forskrift benyttes der forholdene ligger til rette for det. Dersom
det ikke kan bygges infiltrasjonsanlegg må dette begrunnes i søknad om tillatelse til utslipp av sanitært
avløpsvann.
Dokumentasjonskrav
I henhold til lokal forskrift § 5 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.
Det stilles samme krav til grunnundersøkelser og prosjektering for utslippsgrøft, etterpolering og
gråvannsrensing i stedlige masser, som for infiltrasjonsanlegg. Ved etablering av utslippsgrøft kan
vurdering av løsmassenes egenskaper som rensemedium utelates.
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknad om utslippstillatelse:
1. Infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 59 - Lukkede
infiltrasjonsanlegg, eventuelle avvik skal oppgis.
2. Slamavskiller skal dimensjoneres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48 – Slamavskiller (se også
pkt. 1.2 Slamavskiller)
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3. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig,
turistbedrift mm). Dimensjonerende vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad
nr. 115 og antall sengeplasser/pe.
4. Resultater fra grunnundersøkelse og tre infiltrasjonstester/kornfordelingsanalyser (en i hver
ende av anlegget og en nedstrøms). Herunder beskrivelse av jordmasser/jordprofil,
informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper
som rensemedium, avstand til grunnvann, grunnvannsgradient og strømningsretning, samt
vurdering av risiko for forurensning (brønner, badeplass, rekreasjon etc.).
5. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart.
Infiltrasjonsarealet for anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:1000.
6. Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle
vannmengdene og grunnforholdene på stedet, eks. infiltrasjonsdybde og infiltrasjonsareal.
7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes. Alle infiltrasjonsanlegg, inkludert
etterpoleringsanlegg skal støtbelastes.
8. Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står
vann i fordelingslaget.
9. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
10. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen er nøytral fagkyndig og har
den nødvendige (hydrogeologiske) kompetansen.
Krav til prosjektering og utførelse
Prosjekterende skal på forespørsel 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.
I lokal forskrift § 5 er det satt krav til at den som utfører arbeidene skal være kvalifisert innenfor
fagområdet og godkjent innenfor det aktuelle godkjenningsområdet 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 ADK1-kurs og kurs
i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg.
Krav til drift og vedlikehold
Slamtømming skal foregå i henhold til kommunens slamtømmeordning. Hver enkelt kommune kan
kreve eget gebyr for tilsyn.
Eier av et privat avløpsanlegg er selv ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes i henhold til
krav i utslippstillatelsen. Det settes krav til serviceavtale for infiltrasjonsanlegg jf. § 11 i lokal
forskrift, denne skal vedlegges søknad om ferdigattest. Firma som skal stå ansvarlig for service skal
forplikte seg til å gjennomføre service på infiltrasjonsanlegg minimum hvert 4 år, føre driftsjournal og
sende inn servicerapport til kommunen.
Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter sjekkes:
 Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres).
 Ødelagte deler repareres eller skiftes ut.
 Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager.
 Innløps- og utløpsdykker kontrolleres.
 Tilstopninger av rør, mekaniske deler etc. skal fjernes.
 Synlige oppslag/utsig av urenset avløpsvann registreres.
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Vannivå i peilerør kontrolleres.
Pumpesump, vipperkar eller fordelingskum (dersom dette benyttes) rengjøres.
Elektriske komponenter skal kontrolleres.

Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service og plikter å fremlegge kopi av
servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal kjenne til og overholde punktene i
driftsinstruksen for anlegget og krav i utslippstillatelsen i forbindelse med drift og vedlikehold.

1.2 Slamavskiller

Fig. 2: Prinsipptegning av en liggende slamavskiller med tre kammer.
Krav til plassering av slamavskillere
Slamavskiller skal være tilrettelagt for tømming. Slamavskiller skal plasseres ved helårsveg for tunge
kjøretøyer, ha låsbart lokk og være synlig i terrenget. Maksimalavstand til kjørbar veg er i
utgangspunktet 50 meter. Største mulige løftehøyde mellom vei og tank er 9 meter. Dersom avstand
eller løftehøyde blir større enn dette må det sendes inn bekreftelse fra slamtømmefirma om at tømming
er mulig, sammen med søknaden om utslippstillatelse.
Ved tømming av slamavskiller fra båt er det ingen begrensninger på avstand eller løftehøyde.

Dokumentasjonskrav
Slamavskillere for svartvann skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-1 og være
dimensjonert i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48. Standarden fastsetter krav til prefabrikkerte
slamavskillere og tilbehør for anlegg mindre enn 50 pe. Slamavskillere som kun mottar gråvann er
utelatt fra standarden NS-EN 12566-1, men skal dimensjoneres i henhold til VA-Miljø-Blad nr. 48 Slamavskiller.

Tømming og kontroll av slamavskillere
Alle slamavskillere kontrolleres og skal tømmes av slamtømmefirma ved behov i henhold til
kommunens slamtømmeordning og minimum hvert 2. år for helårsbolig og hvert 4. år for fritidsbolig.
Avvik eller unormale hendelser/omstendigheter registreres i kontrollskjema.
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2 Minirenseanlegg
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.

Fig. 3: Prinsippskisse av minirenseanlegg
Dokumentasjonskrav
I henhold til lokal forskrift § 5 skal minirenseanleggene ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN
12566-3 med følgende oppnådde resultater iht. § 6 i lokal forskrift:
Fosfor (Tot- P) <1,0 mg/liter (tilsvarer renseeffekt på >90 %)
Organisk stoff (BOF5) < 25 mg/liter (tilsvarer renseeffekt på >90 %)
I tillegg skal følgende krav til dokumentasjon følge med søknad om utslipp:
1.
2.
3.

Redegjørelse for at valgt anleggsstørrelse er tilpasset utslippets størrelse. Dimensjonerende
vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad nr. 115 og antall sengeplasser/pe.
Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart.
Beskrivelse og lokalisering av utslippspunkt for renset avløpsvann.

Krav til prosjektering og utførelse
Ansvarlig prosjekterende av avløpsløsning skal være kvalifisert innenfor fagområdet og oppfylle
forskrift om byggesak kap. 11 krav til utdanning og praksis.
Praktisk utførende personell skal ha ADK-1 godkjenning og kunne dokumentere nødvendig
kompetanse for utførelse av arbeidet.
For minirenseanlegg skal det være en prøvetakingskum på utløp hvor vannkvalitet ut fra anlegget kan
dokumenteres før vannet ledes til resipient eller etterpoleringsløsning/utslippsgrøft.
Krav til drift og vedlikehold
Anleggseier må inngå service/vedlikeholdsavtale med leverandør av anlegget. Firma som skal stå
ansvarlig for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på minirenseanlegget minimum
2 ganger pr år.
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Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å
inngå avtale med annet godkjent foretak. Dersom det oppstår alvorlige feil ved anlegget, skal firma
varsle kommunen så raskt som mulig.
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 etterpoleringsløsning dersom anlegget har slikt utstyr.

Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning og minimum 1 gang per år.
Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Årsrapport for
anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år.
Minirenseanlegg for fritidsbolig
Minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger med direkteutslipp til vannforekomst tillates ikke, inntil
tilfredsstillende dokumentasjon tilsvarende NS-EN 12566-3 for fritidsboliger med varierende
belastning foreligger.
Viser til uttalelse fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) 01.11.2016 på:
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema/artikkel?p_document_id=123001&p_dim2=195
48&p_sub_id=19542&p_dimension_id=19541&p_menu_id=19555:
"Forurensningsforskriften § 12-10 setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som
tilfredsstiller den europeiske standarden NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard. I henhold til
uttestingsprosedyre for renseeffekt i standarden skal anleggene testes ut i 38 uker med varierende
belastning. Uttestingsprosedyren er tiltenkt boligbelastning med nominell, høy og lav belastning, og er
ikke tilpasset for hytter, fritidsboliger eller turistbedrifter med svært varierende belastning. Minirenseanleggene i seg selv er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel av avløpsvann. Per i dag
foreligger det lite dokumentasjon på hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende tilførsel av
avløpsvann.
NIBIO mener at dokumentasjonen som i dag foreligger ikke er tilfredsstillende med tanke på funksjon
og renseeffekt av minirenseanlegg for hytter, fritids-boliger og turistbedrifter med varierende
belastning. NIBIO mener at det må dokumenteres hvordan det biologiske rensetrinnet fungerer etter
lengre hvileperioder, som er relevant for hyttebruk i Norge.
Avløp Norge opplyser i mai 2016 at de, i samarbeid med NMBU, har startet opp et prosjekt for å teste
ut minirenseanlegg for bruk på hytte-/fritidsbebyggelse. Dette for å kunne fremlegge dokumentasjon
som viser anleggenes funksjon for reell hyttebruk i Norge. Det forventes at det vil foreligge resultater
av dette arbeidet i løpet av 2017.
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SINTEF har siden 2015 arbeidet med oppdatering/revisjon av godkjenningsdokumentene for
minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning (TG). Bruk av minirenseanlegg ved varierende
belastning tydeliggjøres i tekst i godkjenningsdokumentene:
Anlegget er testet over 38 uker i henhold til prosedyre som simulerer typisk belastningsregime for en
helårsbolig. Prosedyren inkluderer to perioder på to uker med underbelastning, samt én periode med
overbelastning tilsvarende en hydraulisk tilførsel på henholdsvis 50 % og 150 % av normal (nominell)
belastning. Prosedyren inkluderer i tillegg to uker uten belastning, noe som simulerer
sommerferie. Testprosedyren er ikke egnet til å dokumentere renseeffekt ved betydelige
sesongvariasjoner i belastningen av anlegget."

2.1 Etterpolering av avløpsvann fra minirenseanlegg
På steder hvor det kan være fare for forurensing av badeplasser eller drikkevannsvannkilder som følge
av utslippet settes det krav til utslippskonsentrasjon av bakterier (TKB) og eventuelt suspendert stoff. I
slike tilfeller er det behov for etterpolering av avløpsvannet fra et minirenseanlegg. Hovedfunksjonen
for slike anlegg er å forhindre høyt innhold av bakterier og suspendert stoff i utslippet fra
minirenseanlegget.
Etterpolering gjennom infiltrasjon i stedegne masser
Det stilles samme krav til grunnundersøkelser for etterpolering i stedlige masser som for
infiltrasjonsanlegg. Behov for slamavskiller må vurderes utfra valg av minirenseanlegg i forhold til
risiko for slamflukt. Slamflukt kan føre til at infiltrasjonsanlegget tettes, og vil dermed redusere
levetiden på anlegget.
Eventuell slamavskiller skal dimensjoneres i henhold til VA miljøblad nr 48 - Slamavskiller. Behov
for slamtømming av slamavskiller bør vurderes i forbindelse med service på minirenseanlegg

2.2 Utslipp av avløpsvann fra minirenseanlegg til stedlige
masser/utslippsgrøft
På steder hvor det ikke er fare for forurensning av badeplasser eller drikkevannskilder kan utslippet fra
minirenseanlegg ledes til en utslippsgrøft for infiltrasjon i stedlige masser. Det stilles samme krav til
grunnundersøkelser for utslippsgrøft som for infiltrasjonsanlegg. Vurdering av løsmassenes egenskap
som rensemedium kan likevel utelates. Utslippsgrøft dimensjoneres i henhold til VA-miljøblad nr 59.

3 Filterbedanlegg (konstruert våtmarksanlegg)
Et filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter) er et prefabrikert eller 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.
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Fig. 4: Prinsippskisse av et filterbedanlegg.
Filterbedanlegg som er bygd etter VA-miljøblad nr. 49 - Våtmarksfiltre 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.
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).
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknad om utslippstillatelse
1. Filterbedanlegg skal prosjekteres 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). Dimensjonerende vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad
nr. 115 og antall sengeplasser/pe.
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.
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.
7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
8. Dokumentasjon av fosforbindingskapasitet i fosforfilteret, og beregnet levetid for fosforfiltet.
Krav til prosjektering og utførelse
For å kunne prosjektere plassbygde 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.
I lokal forskrift § 5 er det satt krav til at den som utfører arbeidene skal være kvalifisert innenfor
fagområdet og godkjent innenfor det aktuelle godkjenningsområdet i henhold til plan- og
bygningsloven.
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Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel
utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller
tilsvarende.
Krav til drift og vedlikehold
Kommunen setter krav til serviceavtale for filterbedanlegg jfr. § 11 i lokal forskrift. Firma som skal stå
ansvarlig for service skal forplikte seg til å gjennomføre service på filterbedanlegg minimum 2 gang 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.
 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 å gjennomføre rengjøring/spyling ved
behov.
 Kontroll av vannivå i filterbedet.
I særskilte tilfeller kan kommunen sette krav om analyser av avløpsvannet.
Slamavskiller skal tømmes i henhold til kommunens slamtømmeordning. Anleggseier plikter å
fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Årsrapport for anlegg med service- og
vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år.

4 Renseløsninger for gråvann
Renseløsninger for gråvann skal kombineres med egne separate løsninger for toalett. Separat toalett
kan være vannsparende vakuum toalett til tett tank, eller avløpsfritt toalett som f.eks. biologisk toalett
og forbrenningstoalett.

4.1 Infiltrasjon i stedlige masser
Infiltrasjon av gråvann i stedlige jordmasser (kombinert med avløpsfritt toalett) er en aktuell løsning i
områder med noe begrenset tilgang på jordmasser som er egnet til infiltrasjon, samt i områder med
kort avstand til drikkevannsbrønner. Jordmassenes mektighet og utstrekning er avgjørende for hvordan
infiltrasjonsfilteret etableres i jordprofilet.

Dokumentasjonskrav
Infiltrasjonsanlegg for gråvann skal dimensjoneres på samme måte som infiltrasjonsanlegg for både
gråvann og svartvann.

4.2 Biologisk filter for gråvann
I områder hvor det ikke finnes tilstrekkelige jordmasser som er egnet for infiltrasjon av urenset
avløpsvann, velges gråvannsrenseanlegg med biofilter før vannet ledes til en etterpoleringsgrøft i
stedlige masser.
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Fig. 5: Prinsipptegning av gråvannsrenseanlegg med biofilter.

Dokumentasjonskrav
Anlegg skal prosjekteres og bygges etter VA-Miljø-blad nr. 60 – Biologiske filtre for gråvann, eller
anlegget skal være 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 tillegg til ovennevnte krav setter kommunen følgende dokumentasjonskrav:
1.
Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig,
turistbedrift mm). Dimensjonerende vannmengde for anlegget beregnes ut i fra VA-miljøblad
nr. 115 og antall sengeplasser/pe.
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 etterpoleringsgrøft/utslippsfilter og lokalisering av dette, alternativt beskrivelse
av utslippspunkt.
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 etterpoleringsgrøft/ utslippsfilter:
Resultat fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasser som skal ta i mot renset
avløpsvann fra gråvannsrenseanlegget, informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet og
vurdering av risiko for forurensning.
Krav til prosjektering og utførelse
Ansvarlig prosjekterende av gråvannsrenseanlegg skal være godkjent innenfor det aktuelle
godkjenningsområdet i henhold til plan- og bygningsloven.
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 til elv bør utslippet føres elv/bekk med årssikker vannføring. I enkelte tilfeller (ved fare for
forurensing av drikkevann) vil det være nødvendig å hygienisere vannet før utslipp.
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.
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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.
 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/-sump.
 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 særskilte tilfeller kan kommunen sette krav om analyser av avløpsvannet. Anleggseier plikter å
fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha kopi av
servicerapport ved utført service.
For krav til slamavskiller se pkt. 1.2.
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5 Tett tank
Tett tank kan i spesielle tilfeller tillattes for utslipp av svartvann i kombinasjon med en egen
renseløsning for gråvann. Det tillates kun vannsparende vakuum toalett i forbindelse med tett tank. Det
skal dokumenteres gjennom grunnundersøkelser at massene er uegnet for infiltrering og at tett tank er
eneste løsning for svartvann.

Fig. 6: Prinsippskisse WC til tett oppsamlingstank

Krav til tett tank












Det skal sendes inn søknad som for andre separate avløpsanlegg.
Riktig installasjon av tett tank er meget viktig, installasjons- og forankringsanvisning som skal
følge tank bør følges nøye.
Tank skal være laget av termoplast eller glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS
1545 og den må legges utenfor trafikkarealer.
Tank skal ha låsbart lokk og være synlig i terrenget.
Det skal installeres nivåvarsler i tanken som varsler når tanken er 80 % full (lyd- og lysalarm).
Tett tank skal være tilrettelagt for tømming. Den skal plasseres ved helårsveg for tunge
kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er i utgangspunktet 50 meter. Største mulige
løftehøyde mellom vei og tank er 9 meter. Dersom avstand eller løftehøyde blir større enn
dette må det sendes inn bekreftelse fra slamtømmefirma om at tømming er mulig, sammen
med søknaden om utslippstillatelse.
Ved tømming av tett tank fra båt er det ingen begrensninger på avstand eller løftehøyde.
Tett tank skal kontrolleres og tømmes i henhold til kommunens slamtømmeordning.
Avvik eller unormale hendelser/omstendigheter registreres i kontrollskjema.

Kommunen kan kreve trykktesting av tette tanker.
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Avløp fra svømmebasseng og badestamper
Avløp fra svømmebasseng og badestamper er ikke direkte regulert i lokal forskrift. Utslipp kan likevel
gi skadevirkninger både ved påslipp til mindre renseanlegg, til kommunalt nett og ved utslipp til
naturen. Skadevirkninger kan oppstå både på grunn av hydraulisk overbelastning av lednings- og
renseanlegg, og som følge av avløpets innhold av kjemikalier.
Kommunen har myndighet til å regulere denne type utslipp for å unngå skadevirkninger. Kommunen
forutsetter at anlegg drives i samsvar med etterfølgende:
a) Svømmebasseng
Avløpsvann fra svømmebasseng kan slippes urenset til sjø, forutsatt at dette går til minst 2
meters dyp under laveste vannstand. Det skal legges vekt på å finne utslippssted hvor det ikke
kan oppstå konflikt med andre brukerinteresser. Hvis avløpsvannet ikke kan slippes til sjø ved
egen løsning, må avløp av klorholdig vann fra svømmebasseng nøytraliseres før utslipp. Dette
gjelder både ved utslipp til private renseanlegg (minirenseanlegg eller anlegg som benytter
bakteriefilm, herunder infiltrasjon) og ved utslipp til vassdrag. Ved tilknytning til privat
renseanlegg må det påses at renseanleggets hydraulisk kapasitet ikke overbelastes. Utslipp fra
svømmebasseng til kommunalt avløpsnett skal søkes unngått. Hvis det ikke er mulig å etablere
lokal løsning, skal dette dokumenteres, og det kan søkes tilknytning til offentlig avløpsnett.
Dette krever egen tillatelse.
b) Badestamper o.l.
Utslipp fra badestamper med volum < 5 m3 skal om mulig gå til offentlig overvannsnett.
Utslipp til terreng kan tillates dersom det ikke er brukerinteresser som blir berørt. Behov for
desinfeksjon av avløpsvannet ved utslipp til terreng skal vurderes i forhold til andre
brukerinteresser og hygieniske forhold. Dersom avløp går til mindre vassdrag skal behov for
nøytralisering før utslipp vurderes.
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Tøm skjema

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Informasjon:
1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad i samsvar med
standardkravene i kapittel 12
behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold,
men behandlingen kan ta mer enn seks uker.
2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad
om tillatelse til tiltak,
godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra
kommunen.
Adresse

Eiendom/
byggested
Navn

Tiltakshaver

Gnr/Bnr

Fnr

Epost og tlf.

Adresse

Post nr./-sted

Navn/kontaktperson

Søker

Adresse

Org.nr.

Post nr./-sted

Epost

Tlf.

Navn/kontaktperson

Fagkyndig/
prosjekterende

Adresse

Org.nr.

Post nr./sted

Epost

Tlf

Type bygning

Ny helårsbolig
Eksisterende helårsbolig
Ny fritidsbolig
Eksisterende fritidsbolig
Annen bygning, beskriv:
Bruksendring, beskriv:

Tiltakets art

Nytt utslipp

Vesentlig økning av utslipp

Antall boenheter:

Rehabilitering av utslipp Antall pe:

Kommunal vannforsyning
Vannforsyning/
toalettløsning

Privat vannforsyning (borehull/brønn), angi avstand til renseanlegg/utslipp:
Innstalleres/er det vannklosett
Innsjø

Opplysninger
om
utslippssted

Bekk/elv

Sjøvann

Ja

Nei, beskriv toalettløsning:

Stedegne løsmasser

Ved utslipp til bekk/elv, har bekken/elva helårs vannføring?
Utslippets dybde under laveste vannstand:
Navn og koordinater på lokalitet:

Annet,beskriv:
Ja

Nei

Snr

Renseanlegg
for spillvann

Infiltrasjon i stedlige masser
Minirenseanlegg med infiltrasjon i stedlige masser, type:
Minirenseanlegg med utslipp til sjø/vassdrag, type:
Konstruert våtmarskfilter
Annen løsning, beskriv:

Renseanlegg
for gråvann

Infiltrasjon i stedlige masser
Biofilter
Annen løsning, beskriv:

Planstatus
(gjelder ny
bebyggelse)

Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven?
Ja
-Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten?

Ja
Nei

Nei

Andre
opplysninger

Fylles ut av tiltakshaver (Byggherre/eier av anlegget)
Som tiltakshaver/eier av avløpsanlegget forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som
forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen. Likeledes forplikter jeg meg til å følge bestemmelsene i
forurensningsforskriften, lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann og enkeltvedtak i henhold til
forskriftene. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.
Tiltakshavers underskrift og dato:

Obligatoriske vedlegg til søknaden

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller
dokumentasjon av rensegrad
Ikke relevant
B. Begrunnelse for ønske om unntak fra lokal forskrift og relevant
dokumentasjon
C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 5 lokal forskrift og beskrivelse av anlegg, inklusive
eventuell etterpolering
D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:5000
eller større

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og
adresse (hvis det er flere enn én eiendom)

Ikke relevant

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning,
næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og
tiltak for å ivareta helse og miljø
Ikke relevant
G. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle
lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og
vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet
H. Eventuelle mottatte klager/protester

Ikke relevant

VEILEDER
TIL LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
Private avløpsanlegg
Ikke alle eiendommer har tilgang til offentlig vann- og avløpsnett. Avløpsvannet kan da renses lokalt ved hjelp
av ulike renseløsninger.
Viktig å vite før du skal søke:
 Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal forskrift §
4. Søknadsplikten gjelder både for etablering av nytt utslipp (også til tett tank), vesentlig økning av
eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg (rehabilitering).
Felles søknadsskjema for Knutepunkt Sørlandet skal brukes. En viktig del av søknaden er nabovarsel,
med 4 ukers frist.
 Tiltak er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven og igangsettingstillatelse må foreligge før
tiltaket kan igangsettes.
 Legging av ledning i sjø krever tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven.
 Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding med koordinatinnmåling kopi av
serviceavtale og tinglyst erklæring (hvis aktuelt).
 Det er nødvending med faglig bistand i prosessen.
Valg av renseløsninger
Hvilken løsning som kan velges avhenger av utslippskrav, lokale stedlige naturforhold og kostnader for
etablering og drift av anlegg. Eier må ha bistand fra nøytral fagkyndig til valg av egnet renseløsning.










Er det stedlige grunnforhold som gjør at det kan velges infiltrasjon som renseløsninger?
I henhold til lokal forskrift § 8 skal infiltrasjonsanlegg velges der forholdene ligger til rette for det. For å
avklare om infiltrasjonsanlegg kan benyttes, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av
forurensningsmessige konsekvenser av firma med nødvendig kompetanse. Les mer om
infiltrasjonsanlegg under tekniske bestemmelser
Er det fare for forurensing av drikkevann?
Det må avklares om det er vannuttak/drikkevannsbrønn (eksisterende eller planlagte) i nærheten av
området hvor det vurderes å etablere utslipp. Avstand fra utløp av infiltrasjonsgrøft til
brønn/drikkevannskilde bør minimum være 100m. Der det finnes risiko at drikkevannsinteresser kan
blir berørt, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av utslippet. (tiltak, vannprøver,
risikovurdering osv.)
Er det behov for å ta andre spesielle hensyn?
Forurensning av badeplasser, redusert vannkvalitet i vassdrag, ulemper for naboer (lukt, støy fra
renseanlegget osv.) er eksempler på problemer som oppstår som følge av mindre avløpsanlegg.
Hvor bør renseanlegget/tanker plasseres?
Det trengs tilgjengelig areal for alle komponenter tilhørende anlegget samt at det må være mulighet
for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold.
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg lokaliseres slik:
o Utslipp til grunnen (stedlige masser): foretrukket
o Utslipp til sjø: minst 10 meter under laveste vannstand og minst 200 meter fra allment
benyttet badeplass.
o Utslipp til ferskvann (innsjø og bekk) med helårsvannføring: minst 2 meter under laveste
vannstand og minst 200 meter fra allment benyttet badeplass.
Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?
En felles løsning kan 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.



Andre begrensninger?
Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med
grunneier.

Godkjente private renseløsninger
1. Infiltrasjonsanlegg
Som en hovedregel skal infiltrasjonsanlegg velges der hvor dette er mulig. Det forutsetter stedlige,
sandholdige jordmasser med god renseevne. Det skal alltid foretas en grunnundersøkelse av
fagkyndig person/firma godkjent av kommunen, før avløpsløsning velges og søknad sendes:
 Forundersøkelse: en generell vurdering av arealet og løsmassene på anleggsstedet.
 Detaljundersøkelse: en vurdering av løsmassenes hydrauliske kapasitet, infiltrasjonskapasitet
og dets egenskap som rensemedium.
2.

Minirenseanlegg (biologisk/kjemisk renseanlegg)
I områder hvor ikke infiltrasjonsanlegg er egnet kan minirenseanlegg benyttes. Minirenseanlegg
tilknyttet fritidsbolig tillates ikke. I mange tilfeller kreves det etterpolering av avløpsvannet fra et
minirenseanlegg i stedlige masser eller gjennom våtmarksfilter/filterbed

3.

Filterbedanlegg (Våtmarksanlegg)
Prefabrikkert- eller plassbygd renseanlegg bestående av slamavskiller, pumpekum,
vertikalstrømmende biofilter m/filtermasse, tett filterbasseng m/tilkjørt filtermasse og utløpskum.

4.

Renseløsninger for gråvann
 Infiltrasjon i stedlige masser
 Biologisk filtrer for gråvann

5.

Tett tank for svartvann
Tett tank kan i spesielle tilfeller tillattes for utslipp av svartvann i kombinasjon med en egen
renseløsning for gråvann. Det tillates kun vannsparende vakuum toalett i forbindelse med tett tank.

Anleggseiers ansvar
Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelse:
 Anleggseier er ansvarlig for å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at anlegget 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. Sørge for at det alltid er god adkomst for
slamtømming.
 Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til
anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter følge drifts- og serviceavtale overføres til ny eier.
 Sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter
dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på anlegget.
Det henvises til:
Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lign.(vedlegg 1: soneinndeling, vedlegg
2: tekniske bestemmelser, vedlegg 3: søknadskjema)
VA-miljøblad nr. 48:
Slamavskiller
VA-miljøblad nr. 59
Lukkede infiltrasjonsanlegg
VA-miljøblad nr. 49
Våtmarksfilter
VA-miljøblad nr. 60
Biologiske filtre for gråvann
VA-miljøblad nr. 50:
Minirenseanlegg
VA-miljøblad nr. 100:
Valg av avløpsløsning
Norsk vann-rapport 178-2010 – Grunnundersøkelser for infiltrasjon – Mindre avløpsanlegg.
Nyttig informasjon: www.avlop.no, www.miljokommune.no

HØRINGSINSPILL
AVLØP NORGE
Til Knutepunkt Sørlandet
v/Kommunene : Birkenes – Iveland – Kristiansand – Lillesand – Songdalen – Søgne Vennesla
03.05.2016
Høringsnotat til de foreslåtte lokale forskriftene som skal vedtas.
Under § 7 i forslag til lokale forskrifter står det at «Minirenseanlegg tilknyttet fritidsbolig
tillates ikke» Dette er begrunnet under kap. 2 i de Tekniske bestemmelsene. Disse henviser
igjen til en uttalelse fra Nibio (Bioforsk) hvor det påstås at det pr i dag ikke foreligger
tilstrekkelig dokumentasjon på at minirenseanlegg til hytter fungerer godt nok. Konklusjonen
deres vil da være å forby bruk av minirenseanlegg i stedet for å skaffe til veie tilstrekkelig
dokumentasjon før en slik beslutning fattes.
Avløp Norge vil derfor råde kommunene til å avvente sin beslutning inntil den dokumenatsjon
som nå er under utarbeidelse foreligger. Avløp Norge har bevilget midler til å komme i gang
med arbeidet samtidig som de fire vannområdene i Østfold (Glomma Sør, Øyeren,
Haldenvassdraget og Morsa) har søkt Miljødirektoratet om økonomisk støtte til mer
omfattende undersøkelser.
Det er berammet et møte med Nibio den 12.05.2016 for å gjennomgå Nibios dokumentasjon
som er lagt til grunn for deres konklusjon, samt legge frem resultater blant annet fra
Dirftsassistansen i Østfold sine tilsyn av hytteanlegg i Østfold. På dette møtet vil
Miljødirektoratet, Norsk Vann, fagmiljøet på NMBU, Bioforsk (Nibio) og Avløp Norge delta.
Det er etter vår oppfatning flere grunner til at minirenseanlegg burde kunne vurderes for
fritidsbebyggelse p lik linje med andre løsninger som f.eks naturbaserte løsninger.
Dersom vi ser på de enhetsprosesser som inngår i de fleste minirenseanleggene, så er det
kun perioden det tar for det biologiske trinnet å komme i full funksjon etter en lang
hvileperiode som er årsaken til at Norsk Vann og Nibio mener at minirenseanlegg ikke kan
brukes for fritidsboliger.
Det som imidlertid ser ut til å være tilfelle er at Nibio og Norsk Vann´s konklusjon ikke er
basert på en faglig gjennomgang av de enhetsprosesser som inngår i et minirenseanlegg og
hvordan de oppfører seg etter en lang hvileperiode, men fokuserer på det biologiske trinnet
alene.
Det er nemlig slik at på et hytteanlegg vil forsedimenteringen og det kjemiske fellingssteget
fungerer fra dag en etter en lang hvileperiode. Det betyr at i verste fall oppnår man kun 90%
fjerning av tot.P og 60-65% fjerning av organisk stoff (målt som BOF5), før det biologiske
steget fungerer optimalt.
Dersom vi ser på den biologiske prosessen gjennom en lengre hvileperiode, kanskje på 3-5
måneder, og vi forutsetter at anlegget holdes i drift gjennom anleggets programmerte
hvilemodus, så er det flereting som skjer.
En ting som er rimelig sikkert er at biomassen ikke dør ut, men den endrer karakter fordi F/M
forholdet (organisk belastning) endres når vi ikke lenger tilfører nytt organisk stoff etter at
hytteeieren har stengt hytta om høsten. Oksygen opptaket reduseres gradvis ned mot null
fordi det er kun behov for oksygen til den endogene fasen i nedbrytningsprosessen.
Sammensetningen av mikroorganismene som utgjør det biologiske slammet endres.
Produksjon av de enzymene som er nødvendige for biologisk omsetning reduseres også.
For minirenseanlegg snakker vi sannsynligvis om dager og ikke uker før det biologiske
trinnet fungerte tilfredsstillende. Erfaringene våre er basert på studier vi har gjennomført
tidligere på dette området og praktiske erfaringer fra anlegg. Når vi tar dette problemet opp
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med kollegaer i andre land så differensierer ikke de mellom hyttebruk og normal bruk. Det
finnes forøvrig en testnorm i EU som
simulerer hyttebruk, men den går på dagsmønsteret / weekendbruk og ikke spesifikt på en
lang hvileperiode.
Konklusjon:
Avløp Norge vil henstille kommunene til å avvente med å fatte vedtak som forbyr
minirenseanlegg til enkelthytter i påvente av resultatene fra det arbeidet som er satt i gang.
Avløpskonferansen på Ås den 24-25. mai 2016 vil sannsynligvis også klargjøre dette
forholdet noe mer.
Avløp Norges erfaringer til nå tilsier at bruk av minirenseanlegg på fritidseiendommer kan
sidestilles med bruk for helårsboliger med unntak av slamtømmerutinene. Det er tatt hensyn
til slik bruk ved at anleggene har innebygget forskjellige løsninger som ivaretar enten
hvilemodus eller resirkulering av vann. Dersom resultatene fra undersøkelsene som er
iverksatt eller Nibio allerede kan legge frem god dokumentasjon som peker på det motsatte
så bør kommunene ta det til følge. Vår henstilling til kommunene er imidlertid å vente med en
beslutning til tilstrekkelig dokumentasjon foreligger.
Med vennlig hilsen
Per Olav Kvitli
Styreformann i Avløp Norge
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ESBEN GILJE
Fra: Esben Gilje.no [mailto:esben@kgba.no] Sendt: 18. januar 2017 09:57
Til: Postmottak Kopi: 'Ingvild Helland Wangen'
Emne: Høringsinnspill lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i knutepunkt
Sørlandet
Hei, tusen takk for å ha fått anledning til å se gjennom høringsutkastet for lokal forskrift.
Synes det er gjort veldig mye bra.
Har stilt noen få spørsmål og tatt med noen momenter som kanskje kan vurderes.
Ta gjerne kontakt hvis noe av kommentarene er uklare.
Spørsmål
1. § 5 femte avsnitt omhandler anlegg på annenmanns grunn. Det er her beskrevet at det
skal vedlegges kopi av tinglyst erklæring ved ferdigmelding. Er tinglyst erklæring et absolutt
krav?
2. Ferdigmelding som beskrevet over. Er det slik å forstå at det sendes inn innmålte data/
tegninger i forbindelse med anmodning om ferdigattest etter PBL? Eller skal det sendes en
egen ferdigmelding i forhold til utslippstillatelsen?
3. § 8. ordlyden er «anleggene skal oppfylle krav..» menes det med dette også f.eks
slamavskiller med utslipp i stedlige masser. I tilfelle ja, hvor skal prøvetakingen utføres og
hvordan finne middelverdi? Eller burde dette linkes til kun å gjelde for minirenseanlegg med
direkte utslipp til vannresipient?
4. § 9. c) «utslipp til grunnen: kun til stedlige masser» betyr det at dere ikke tillater jordhaug
anlegg?
5. § 12, ulovlige anlegg etter 1.1.18. Har dere vurdert noen standard skjema for
dokumentasjon av om eksisterende anlegg tilfredsstiller de nye forskriftene?
Tekniske bestemmelser
6. 1,0 Infiltrasjonsanlegg, s 5. pkt 4. «antall infiltrasjonstester mm» det er beskrevet en test
nedstrøms. Går det an å konkretisere det nærmere(hvor langt nedstrøms anlegget testen
skal tas)?
7. 1.2 Slamavskiller, krav til plassering. Utelukker dette plassering i skjærgården og tømming
med båt?
Momenter
 Har dere vurdert forskjellen på etterpolering i stedlige masser og utslippsgrøft. Jeg mener
det i mange tilfeller ved bruk av minirenseanlegg(eller andre forbehandlinger) ikke
nødvendigvis vil være behov for etterpolering (ytterligere rensing av avløpsvannet), men kun
en utslippsgrøft som har god nok hydraulisk kapasitet til å ta i mot vannmengden. I tillegg til
at det kanskje ikke er behov, tror jeg en kan få en rekke med dispensasjonssaker hvis/ når
en skal ta tak i alle eksisterende anlegg hvor det kanskje ikke er mulig en gang å oppnå
etterpolering. Tar dette opp fordi det i sone inndelingen kun er brukt ordlyden etterpolering i
stedlige masser. Jeg mener det kan være lokale forhold i alle sone inndelingene som ikke
har behov for etterpolering. Hvis noen av dere var til stede i Søgne når Lars Westlie og
Jørgen Ove Myrre holdt foredrag tok jeg opp nettopp dette. Slik jeg oppfattet
foredragsholderne var de helt enig i begrepsforskjellen.
 Hva med å ta «etterpolering i stedlige masser» og «utslippsgrøft» i definisjonsoversikten
på side 2.
Tekniske bestemmelser
 S2. første strek punkt. Synes dere har gjort en smidig vurdering i forhold til det som regnes
som vedlikehold. Har dere også diskutert dette med byggesak i forhold til PBL. Jeg sitter
med en oppfatning at å f.eks bytte slamavskiller eller flytte/ utvide en utslippsgrøft vil være
søknadspliktig etter PBL. Håper jeg tar feil, og fint med en tilbakemelding hvis dette har vært
diskutert.
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 S. 5, serviceavtale for infiltrasjonsanlegg. Synes kommunene burde arbeide mot at dette
utføres av slamtømmer. Hva med å legge inn i neste anbudsrunde at de utfører sjekklisten
og rapporterer ved uregelmessigheter. Tror det vil gi en svært mye bedre kontroll funksjon.
 S. 7, Krav til prosjektering og utførelse. «ansvarlig prosjekterende av minirenseanlegg skal
være godkjent…..»Jeg oppfatter dette som ment for avløpsanlegg som inneholder
minirenseanlegg som en komponent. Men kunne kanskje også oppfattes som prosjekterende
for komponenten minirenseanlegg.
Mvh for Gilje Byggrådgivning AS
Esben Gilje
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Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Dato: 13. februar 2017
Deres ref: 201616005-1
Vår ref: TOLA170106-1
HØRING:
Forslag til felles forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Birkenes, Ive-land, Kristiansand,
Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) v/ Region sørvest og Avdeling Agder viser til brev av
19. de-sember 2016 fra Knutepunkt Sørlandets arbeidsgruppe.
MEF mener det er et positivt og viktig tiltak at forslaget til felles forskrift omfatter flere
kommu-ner. Dette medvirker til gjenkjennelig og forutsigbar behandling av byggesaker som
omfatter typen av anlegg som er angitt i forslaget. MEF vil også påpeke at det er positivt at
anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal drives og vedlikeholdes etter siste
versjon av disse. VA-miljøblad er kjente løsninger for de aller fleste utførende entreprenører
innen vann og avløp. MEF mener dette representerer en sikring av kvalitet på anlegg. MEF
vil også peke på at krav om VA-miljøblad ingenlunde er innarbeidet i alle andre kommuners
tilsvarende forskrifter, og vil derfor gi honnør til utformingen av forslaget til forskrift. MEF
håper videre at VA-miljøblad på arbeidsområdet vann og avløp vil bli en del av normen de
involverte kommuner vil arbeide etter.
Til § 5 Krav til planlegging, prosjektering og utførelse
MEF Region sørvest og MEF Avdeling Agder vil påpeke at sentral godkjenning, som ang-itt i
forslaget til forskrift § 5 er en frivillig ordning. Alle prosjekter av den type som skisse-res i
forskriften og de tekniske bestemmelsene er søknadspliktige i henhold til plan- og
bygningsloven.
Bestemmelsen stiller kvalifikasjonskrav til den som planlegger, prosjekterer og utfører
avløpsan-legg. MEF er enig i at de er viktig at de som gjennomfører tiltaket har tilstrekkelig
kvalifikasjoner for å kunne utføre arbeidene. Vi er også enig at dette må fremgå av
regelverket.
§ 5 slik den lyder nå fremstår som uklar og det bør tydeliggjøres hvilke krav som skal stilles.
Det stilles spørsmål med hva slags godkjenning det siktes til formuleringen «godkjent innen
det ak tuelle godkjenningsområdet i henhold til plan- og bygningsloven». Det fremstår som
uklart hvor-vidt en med dette sikter til ansvarserklæring til kommunen i den enkelte
byggesaken eller til sen-tral godkjenning som gis av Direktoratet for Byggkvalitet.
Bestemmelsen bør presisere hva en sikter til med «godkjent».
Vi vil minne om at sentral godkjenning etter plan- og bygningslovens kapittel 22 er en frivillig
ordning og således ikke et krav for å kunne prosjektere, utføre eller kontrollere tiltak etter
plan- og bygningsloven. Med andre ord er det ikke et krav at et foretak innehar sentral
godkjenning for å kunne påta seg ansvarsrett i en byggesak etter plan- og bygningsloven.
Det som derimot ikke er frivillig er at foretak som påtar seg ansvarsrett i en byggesak er
forpliktet til erklære dette i byggesaken, jfr. lovens § 20-2 annet ledd bokstav a, § 20-3 og
kapittel 23. For å kunne erklæ-re ansvarsrett må foretaket oppfylle kravene om
kvalifikasjoner i byggesaksforskriftens kapittel 11 om utdanning og praksis.
Et obligatorisk krav vil dermed stenge ute bedrifter som kan være tilstrekkelig kvalifiserte,
men som ikke innehar sentral godkjenning. En slikt obligatorisk krav til sentral godkjenning vil
også kunne være i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette bør uansett
utredes først før et slikt krav tas inn i forskriften.
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MEF mener at en i stedet bør beskrive kvalifikasjonskravene med å vise til eksisterende
formel-le utdanninger som fagbrev, teknisk fagskole, bachelor o.l. og at vedkommende
fagutdanning skal være relevant. Videre at også «tilsvarende» utdanning til disse kvalifiserer.
Her vises det til tabellen i byggesaksforskriften § 11-3.
Vi vil påpeke at det i dag ikke eksisterer noen offentlig spesifikk VA-utdanning i Norge. Den
eneste VA-spesifikke utdanningen som eksisterer er ADK1. Ingen annen utdanning gir
kompe-tanse innen VA. Kravet om ADK1 må stilles både til entreprenører som har
formalutdanning innen anleggsteknikk eller rørleggere med mesterbrev som ønsker å påta
seg slike arbeider.
For sikre tilstrekkelig kvalifikasjoner i bedrifter som utfører VA-tiltak er det viktig at kommunen
stiller slik utdanning i tillegg til nevnte eksisterende formautdanning. Kravet til ADK1 bør
derfor tydeliggjøres i forskriften.
I kapittel 1 i de tekniske bestemmelsene til forslaget til forskrift (om infiltrasjonsanlegg) stilles
det alternativt krav om «2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre
avløpsan-legg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende.»
MEF finner det svært uheldig det stilles krav om kurs fra en bestemt privat kursleverandør. At
en kommunal forskrift på denne måten støtter opp om en bestemt kursleverandør og deres
forret-ningsdrift er meget betenkelig. Det stilles spørsmål ved bakgrunnen for dette. Selv om
kravet viser til «tilsvarende» kurs og dermed åpner opp for kurs fra andre leverandører, er
henvisning-en kritikkverdig slik vi ser det. Utkastet må endres ved at kravet om kurs
beskrives generelt. Kommunen vil i alle tilfeller kunne vurdere kursets innhold på forhånd og
kreve at foretaket do-kumenterer denne nærmere.
MEF vil også påpeke at det i de typer av prosjekter som angis i de tekniske bestemmelsene
medfører liten grad av prosjektering, da typer av prefabrikkerte løsninger er typegodkjent,
noe som gjennomgående bør gjøres tydeligere. MEF oppfatter slike anlegg som
ferdigprosjekterte og at krav til erfaring på prosjekteringsdelen må være tilstrekkelig.
Utover dette har ikke MEF ytterligere anmerkninger til den fremlagte høringen og anbefaler
at den gjennomføres med de endringsforslag som angitt ovenfor.
Kort info om MEF
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og
arbeidsgiverorganisasjon som representerer mer enn 2000 små, mellomstore og store
bedrifter. Hovedtyngden av med-lemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men
forbundet organiserer også skogs-entreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og
avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbe-driftene for rundt 77 milliarder kroner i året og
sysselsetter mer enn 30 000 arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO og
tariffavtaler med Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Trans-portarbeiderforbund og
Fellesforbundet.
Vidar Flaa Styreleder
MEF Avdeling Agder
Oskar Tore Åsen Saksbehandler Regionsjef
MEF Region sørvest
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Hei
Vedrørende høring av lokal avløpsforskrift.
Jeg har fått lest gjennom, men har ikke hatt tid til å skrive noe høringsutkast.
En ting som jeg imidlertid synes dere skulle vurdere nøye, er om det ikke skal være egne
bestemmelser for lokale avløpsanlegg i nedbørfelt til drikkevannskilder, som f.eks.
Grimevann, som jeg jobber med nå.
Gjelder for så vidt også innenfor klausuleringsgrenser til grunnvannsforekomster.
Innenfor disse områdene kan det være behov for å fastsette strengere utslippskrav, enn det
dere har satt for sone 4 i dagens utkast.
Med vennlig hilsen

Knut Robert Robertsen
Vann og miljø

Asplan Viak AS
Moerveien 5
1430 Ås
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Vedlegg 1: Bakgrunn for endringer og konsekvenser:
§ 1 Formål: Det foreslås å innføre en formålsparagraf:
"Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp,
vesentlig økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune. Den
skal sikre rettferdig og forutsigbar saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre
avløpsanlegg. Krav til tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner er satt for å ivareta
resipient og brukerinteresser. "
Bakgrunn for forslaget:
Et ønske om å synliggjøre formålet med forskriften og hvilke hensyn saksbehandlingen skal
ivareta. Formålsparagrafen tillegges ekstra vekt i lovtolkningen når den står i forskriften.
Konsekvenser av forslaget:
Endringen vil først og fremst gjøre forskriften mer juridisk presis ved å synliggjøre hvilke
interesser den skal ivareta. Den vil ikke ha økonomiske konsekvenser for anleggseiere eller
kommunen.
§ 2 Virkeområde: Det foreslås å ta inn at forskriften kun erstatter §§ 12-7 til 12-13 i
forurensningsforskriften, og i hvilke anlegg som ikke omfattes av forskriften:
Gjeldende forskrift

Forslag til ny forskrift

Forskriften gjelder utslipp av sanitært
avløpsvann fra bolighus, hytter,
turistbedrifter og lignende virksomhet med
utslipp mindre enn 50 pe, jfr.
forurensningsforskriftens § 12-1.
Virkeområdet er avgrenset til bygg som
enten har innlagt vann eller på annen måte
har utslipp som medfører fare for
forurensning.

Forskriften gjelder utslipp av sanitært
avløpsvann fra bolighus, hytter,
turistbedrifter og lignende virksomhet med
utslipp mindre enn 50 pe, jfr.
forurensningsforskriftens § 12-1.
Virkeområdet er avgrenset til bygg som
enten har innlagt vann eller på annen måte
har utslipp av sanitært avløpsvann som
medfører fare for forurensning. Kravene i
lokal forskrift erstatter kravene i
forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13,
for øvrig gjelder forurensningsforskriften.
Unntatt fra forskriftens virkeområde er
bebyggelse der avløpet er tilkoplet offentlig
avløpsanlegg. For anlegg som bare slipper
ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom
det er innlagt vann.

Bakgrunn for forslaget:
Et ønske om å presisere hvilke boliger og virksomheter som omfattes av forskriften, samtidig
som man gjør det klart at forskriften kun erstatter §§ 12-7 til 12-13, for øvrig gjelder
forurensningsforskriften kapittel 11 og 12.
Konsekvenser av forslaget:
Kun en omformulering, ingen praktisk endring i forhold til saksbehandling etter gjeldende
forskrift da dette er hentet fra forurensningsforskriftens § 12-1. Endringen har ikke
økonomiske konsekvenser for anleggseier eller kommunen.

§ 3 Definisjoner: Det foreslås å ta inn definisjoner av en del begreper som er brukt i
forskriften, dette legges inn som § 3 noe som medfører at den opprinnelige § 3 søknad og
tillatelse flyttes til § 4:
"a)
b)

Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann
Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers

stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad,
vaskerom eller lignende.
c)

Svartvann: avløpsvann fra vannklosett

d)

Gråvann: avløpsvann fra husholdningsaktiviteter som ikke inneholder klosettavløp.

Gråvann inkluderer vann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
e)

Overvann: Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

osv. som avledes på overflaten.
f)

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.
g)

Avløpsanlegg: ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller

flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
h)

Avløpsnett: et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller

andre bygninger med innlagt vann.
i)

Personekvivalent, pe: den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et

biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60g oksygen per døgn.
j)

BOF5: biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av

organisk stoff i vann.
k)

Tot-P: total fosfor

l)

TKB: termotolerante koliforme bakterier.

m)

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).
n)

ADK-1 kurs: kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.

o)

Utslipp: som utslipp regnes også avløp ført til tett tank.

p)

Nøytral fagkyndig: med nøytral fagkyndig menes det her at dokumentasjon av

rensegrad utføres av firma med fagkyndige som av bransjen og kommunene anses å være
faglig kompetente og uavhengige i forhold til preferanser for spesifikk teknologivalg.
q)

Soneinndeling: Delområder med særskilte krav til

utslippskonsentrasjoner/renseeffekt."

Bakgrunn for forslaget:
Forskriften har fått en paragraf for definisjoner for å unngå forvirring og usikkerhet rundt
betydningen av begreper som brukes i forskriften.
Konsekvenser av forslaget
Administrasjonen kan ikke se at forslaget vil få praktiske eller økonomiske konsekvenser for
anleggseier eller kommunen.
§ 4 Søknad og tillatelse (tidligere § 3): Det foreslås å endre ordlyden slik at den blir
klarere:
Gjeldende forskrift
Ved søknad om tillatelse til utslipp skal det
fremlegges dokumentasjon for at §§ 4 - 11 i
denne forskriften er oppfylt. For øvrig gjelder
forurensningsforskriftens §§ 12-3 til 12-5.

Forslag til ny forskrift
Etablering av nye utslipp, vesentlig økning
av eksisterende utslipp av sanitært
avløpsvann og vesentlig endring av
avløpsanlegg er søknadspliktig. Ved søknad
om tillatelse til utslipp kan felles
søknadsskjema for Knutepunkt Sørlandet
brukes (se vedlegg 3) Krav til søknad og
behandling av søknad er gitt i §§ 12-3 til 125 i forurensningsforskriften.

Bakgrunn for forslaget
Tydeliggjøre i hvilke tilfeller det skal søkes om utslippstillatelse og at krav til slik søknad er
gitt i forurensningsforskriften §§ 12-3 til 12-5.
Konsekvenser av forslaget
Administrasjonen kan ikke se at forslaget vil få praktiske eller økonomiske konsekvenser for
anleggseier eller kommunen.
§ 5 Krav til planlegging, prosjektering og utforming: Det foreslås en ny paragraf hvor
opprinnelig § 4 og krav som tidligere var angitt i vedlegg 2 flettes sammen til en ny paragraf:
"Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattes av denne
forskriften. De skal være kvalifisert innenfor fagområdet og godkjent innenfor det aktuelle
godkjenningsområdet i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad,
prosjektering, utførelse og kontroll.
Krav til kompetanse for ansvarlig prosjekterende og utførende er nærmere beskrevet i
tekniske bestemmelser.
Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har
tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger.
Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært
avløpsvann i løpet av året.
Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet herunder interesser knyttet til
drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet osv. skal beskrives. Der hvor det er
risiko for at drikkevannsinteresser kan blir berørt, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke
blir påvirket av utslippet (tiltak, vannprøver, risikovurdering osv.).
Ved søknad om utslippstillatelse i forbindelse med nyanlegg eller utvidelse på annenmanns
grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for
ledningsanlegg og renseanlegg. Ved ferdigmelding skal kopi av tinglyst erklæring vedlegges.
Dersom valg av rensemetode fraviker fra anerkjent dimensjonering og godkjente

rensemetoder som er beskrevet i teknisk veileder, kan utslippssøknaden avslås. Alternativt
kan det gis en midlertidig utslippstillatelse på særskilte vilkår som regulerer krav til oppfølging
og dokumentasjon. Avløpsanlegget gis da status som forsøksanlegg for en periode på inntil
5 år.
Kommunen har anledning til å kreve felles avløpsløsning/renseanlegg for områder der
kommunen mener dette er naturlig."
Bakgrunn for forslaget:
Kravene var tidligere angitt i vedlegg 2. Tekniske løsninger for utslipp, B. Krav til
prosjektering, dimensjonering, utforming og drift og delvis § 4. Kravene flyttes og presiseres
for at det skal bli mer synlig hvilke krav som stilles til personer som skal planlegge,
prosjektere og utforme private avløpsrenseanlegg. Riktig kompetanse hos disse er
avgjørende for at anlegget skal fungere tilfredsstillende i henhold til krav i utslippstillatelsen.
Konsekvens av forslaget:
Administrasjonen mener forslaget ikke får en praktisk konsekvens, annet enn at kravene som
stilles blir mer synlige.
§ 6 Krav til dokumentasjon: Administrasjonen foreslår ny paragraf og opprinnelig § 6 flyttes
til § 7:
"Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er
benyttet. Minirenseanlegg skal være godkjent i henhold til NS-EN 12566-3. For de
anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal renseanlegget prosjekteres og bygges
etter siste versjon av disse og i henhold til tekniske bestemmelser i denne forskriften.
Nytt/endret røranlegg skal koordinatfestes (EUREF 89 og NN2000) og tegnes inn på
situasjonsplanen i målestokk. Det henvises til norm for ledningskart (Statens kartverk) for
valg av målemetode og krav til måleusikkerhet. Dette vedlegges ferdigmelding."
Bakgrunn for forslaget:
Kravene til anerkjent dimensjonering, dimensjonering i henhold til VA-miljøblad og at
minirenseanlegg skal være godkjent i henhold til NS-EN 12566-3 er ikke nytt, disse var
tidligere angitt i vedlegg B. Krav til prosjektering, dimensjonering, utforming og drift og C.
Beskrivelse av hovedløsninger. Dette er viktige forutsetninger for at anleggene skal oppfylle
rensekravene.
Kravet til ferdigmelding og koordinatinnmåling er nytt. Kravene tilsvarer det som kreves i
forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg i Knutepunkt Sørlandet og
begrunnes med at man ønsker en nøyaktig plassering av private renseanlegg. Dette vil
komme til nytte både for kommunen ved tilsyn og for slamtømmefirmaet.
Konsekvens av forslaget:
Ved etablering av nye anlegg vil det bli stilt krav til koordinatinnmåling. Dette er samme krav
som stilles når boliger knyttes til offentlig vann- og avløpsanlegg. Den økonomiske
konsekvensen for anleggseier er liten og kravet vil føre til at slamtømmefirma og kommunen
vil ha bedre kontroll på hvor anlegget faktisk ligger.
§ 7 Rensetekniske løsninger og utslippskrav (tidligere § 5 og 6):
Gjeldende forskrift
§ 5 Rensetekniske løsninger
Avløpsanlegg skal planlegges,
dimensjoneres og utføres i samsvar med
beskrivelse i vedlegg 2 til denne forskriften.

Forslag til ny forskrift
§ 7 Rensetekniske løsninger og
utslippskrav
I de tilfeller hvor tilknytningsplikt følger av
plan- og bygningsloven §§27-2 og 27-3 gis

Det kan benyttes følgende hovedløsninger
for alle typer utslipp:
a) tilknytning til offentlig avløpsnett
b) infiltrasjon i stedlige masser
c) minirenseanlegg med minst 90%
reduksjon av fosfor og BOF5
d) kombinasjon av b og c.
For gråvannsutslipp fra fritidsboliger kan i
tillegg benyttes:

det ikke utslippstillatelse for privat
renseanlegg. Der offentlig tilknytning ikke er
mulig tillates følgende løsninger (se vedlegg
2 - tekniske bestemmelser for nærmere
beskrivelse av anleggene). Renseløsninger
er angitt i prioritert rekkefølge og skal
vurderes i den rekkefølge de er oppført.
Infiltrasjonsanlegg skal benyttes der
forholdene ligger til rette for det.
Minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger
tillates ikke (se tekniske bestemmelse
kap.2).

e) biofilter
Andre løsninger kan bli vurdert etter særskilt
søknad og tillatelse.
§ 6. Rensekrav for ny bebyggelse
Det er i vedlegg 1 foretatt en inndeling av
vannområder i 4 soner, hvor Kristiansand
kommune har resipienter i 3 av sonene. Det
fastsettes følgende utslippsbegrensninger
for alle typer ny bebyggelse i disse
vannområdene:
Sone 4:
Rensetekniske løsninger må være i samsvar
med § 5, pkt a eller b
Sone 2 og 3:
Rensetekniske løsninger må være i samsvar
med § 5, pkt a, b eller c
Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse
kravene.
§ 7. Rensekrav for eksisterende
bebyggelse
Alle soner/områder:
Rensetekniske løsninger må være i samsvar
med § 5, pkt a, b, c, d eller e. Dette gjelder i
alle deler av kommunen.
Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse
kravene.

Det skilles mellom eksisterende utslipp og
nye utslipp i valg av renseløsning.
Kommunene er delt i soner med ulik krav til
rensing av avløpsvannet (se vedlegg 1 –
soneinndeling i de ulike kommunene).
Renseløsninger nytt utslipp i prioritert
rekkefølge
Sone 4:
1.
Infiltrasjon i stedlige masser
2.
Minirenseanlegg med etterpolering i
stedlige masser eller gjennom
våtmarksfilter/filterbed
3.
Våtmarksfilter
Sone 2 og 3:
1.
Infiltrasjon i stedlige masser
2.
Minirenseanlegg i kombinasjon med
etterpolering i stedlige masser eller gjennom
våtmarksfilter/filterbed
3.
Minirenseanlegg med utslipp til
vannforekomst
4.
Våtmarksfilter
Renseløsninger eksisterende utslipp i
prioritert rekkefølge
Alle soner:
1.
Infiltrasjon i stedlige masser
2.
Minirenseanlegg i kombinasjon med
etterpolering i stedlige masser eller gjennom
våtmarksfilter/filterbed
3.
Minirenseanlegg med utslipp til
vannforekomst
4.
Våtmarksfilter/filterbed
Kommunen kan i egen tillatelse fravike disse
kravene.
Overløp tillates ikke fra private
avløpsrenseanlegg og overvann skal ikke
ledes til anlegget. Det er ikke tillatt å

montere matavfallskvern på rørarrangement
som tilknyttes mindre avløpsanlegg.
Ved bruksendring og ved vesentlig økning
av eksisterende utslipp kreves det ny
søknad om utslippstillatelse.
Avløpsrenseanlegget skal da tilfredsstille
krav i henhold til denne forskriften.
Gråvannutslipp
For gråvannutslipp kan infiltrasjon i stedlige
masser eller biofilter benyttes i kombinasjon
med avløpsfritt toalett. Dette gjelder ny og
eksisterende bebyggelse i alle soner
Tette oppsamlingstanker
Tett tank kan i noen tilfeller tillates etter
særskilt vurdering (se også tekniske
bestemmelse kap.5).
Bakgrunn for forslaget
Det er presisert at der hvor det foreligger tilknytningsplikt i henhold til plan- og bygningsloven
§§ 27-2 og 27-3, gis det ikke utslippstillatelse for private renseanlegg. Det er et stort behov
for at dette kommer tydelig frem, da privatpersoner ofte har inntrykket at private renseanlegg
både er bedre rensemessig og økonomisk rimeligere enn offentlig tilknytning.
Videre listes renseløsninger i prioritert rekkefølge, noe som medfører at alternativ 1 må
utelukkes før man kan vurdere alternativ 2 og dette må redegjøres for i en søknad. Det
skilles mellom nytt utslipp og eksisterende utslipp, tidligere skilte forskriften mellom
eksisterende bolig og nybygg. Vi mener det er mer naturlig å skille mellom eksisterende
utslipp og nytt utslipp. Kommunen er delt inn i ulike soner, dette ble gjort i forbindelse med
forskriften som ble vedtatt i 2007, og det gjøres ingen endringer i inndelingen.
Når det gjelder tillatte løsninger vil man i sone 4 ha tre alternativer (utenom tilknytning til
offentlig avløpsanlegg) mot tidligere en løsning utenom offentlig tilknytning. Løsningene som
tillates er infiltrasjon i stedlige masser, minirenseanlegg med etterpolering i stedlige masser
eller gjennom våtmarksfilter/filterbed og våtmarksfilter. I sone 2 og 3 ved nytt utslipp tillates i
tillegg minirenseanlegg med direkteutslipp til sjø (men kun for helårsboliger). For
eksisterende utslipp tillates alle nevnte løsninger.
Gråvannsløsning i form av infiltrasjon i stedlige masser eller biofilter kan benyttes i
kombinasjon med avløpsfritt toalett i alle soner og for alle utslipp.
Tett tank kan tillates i noen tilfeller etter særskilt vurdering. Ett eksempel kan være
håndtering av utslipp der svartvann fra vakuum toalett går til tett tank og gråvann renses
gjennom infiltrasjon i stedlige masser eller biofilter. En slik løsning er særlig aktuell ved
fritidsboliger.
Formålet til forurensningsforskriften er "å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp
av avløpsvann". I forurensningsforskriften stilles det krav til at minirenseanlegg tilfredsstiller
NS-EN 12566-3, eller tilsvarende. I testdokumentet utstedt av SINTEF Certification står
følgende "Anlegget er testet over 38 uker i henhold til prosedyre som simulerer typisk
belastningsregime for en helårsbolig. Prosedyren inkluderer to perioder på to uker med
underbelastning samt en periode med overbelastning tilsvarende en hydraulisk tilførsel på
henholdsvis 50 % og 150 % av normal (nominell) belastning. Prosedyren inkluderer i tillegg

to uker belastningsstans som simulerer manglende bruk i forbindelse med sommerferie.
Benyttet testprosedyre dokumenterer ikke renseeffekt der en forventer ujevnt
belastningsmønster grunnet betydelige sesongvariasjoner i bruk."
Videre har NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) kommet med en uttalelse vedrørende bruk
av minirenseanlegg i tilknytning til fritidsboliger. NIBIO er eid av Landbruks- og
matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Instituttet
skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap,
forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon
skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og
verdiskapning innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Uttalelsen i
forhold til minirenseanlegg lyder som følger:
"I henhold til uttestingsprosedyre for renseeffekt i standarden skal anleggene testes ut i 38
uker med varierende belastning. Uttestingsprosedyren er tiltenkt boligbelastning med
nominell, høy og lav belastning, og er ikke tilpasset for hytter, fritidsboliger eller turistbedrifter
med svært varierende belastning. Minirenseanleggene i seg selv er primært utviklet og
utformet for jevn tilførsel av avløpsvann. Per i dag foreligger det lite dokumentasjon på
hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende tilførsel av avløpsvann.
Ut fra dette, mener NIBIO (tidligere Bioforsk) at dokumentasjonen som i dag foreligger i
forhold til funksjon og renseeffekt av minirenseanlegg for hytter, fritidsboliger og
turistbedrifter med varierende belastning ikke er tilfredsstillende. På bakgrunn av dette,
anbefaler NIBIO per i dag at minirenseanlegg ikke benyttes på enkelthytter der tilførsel av
avløpsvann kan være svært varierende. "
Kysten fra Lindesnes til Svenskegrensa er definert som følsomme områder i
forurensningsforskriften § 11-6. For å sikre at anleggene som etableres tilfredsstiller
rensekravene som er satt i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i kommunene i
Knutepunkt Sørlandet, tillates ikke minirenseanlegg, med mindre det foreligger tilsvarende
testprosedyre som NS-EN 12566-3 som gjenspeiler svært varierende belastning (bruk av
fritidsbolig).
Konsekvenser av forslaget:
En presisering av at offentlig tilknyttes der dette er tilgjengelig, vil føre til at kommunen får
flere abonnenter og det blir etablert færre private renseanlegg der slik tilknytning er
tilgjengelig. Videre vil en presisering av at løsningene er angitt i prioritert rekkefølge medføre
at søker må utelukke løsning nr. 1 før neste løsning vurderes. Man vil da tvinge fram en
vurdering av den beste renseløsningen i alle tilfeller, slik at man unngår at det søkes om
minirenseanlegg kun fordi denne løsningen er enklest å prosjektere.
Når det gjelder minirenseanlegg og fritidsboliger vil endringen medføre at man ikke kan
etablere flere minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger før det foreligger testresultater,
tilsvarende NS-EN 12566-3, for svært varierende belastning. Per i dag gjenspeiler ikke
testen belastningen i forhold til bruk av en fritidsbolig, men paragrafen er utformet slik at den
dagen et slikt testresultat foreligger, vil det ikke kreves en endring av forskriften for å gi
utslippstillatelse for et slikt anlegg.
Konsekvensen for søker per i dag, blir at de må vurdere andre løsninger. Eksisterende
minirenseanlegg (av nyere dato) tilknyttet fritidsboliger vil ikke bli berørt. Vi ønsker å legge
vekt på EUs vanndirektiv, forskrift om ramme for vannforvaltningen (vannforskriften) og
regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021. EUs vanndirektiv og
vannforskriften som har fastsatt at alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk
tilstand innen utgangen av 2021. Ved å tillate en løsning, som mangler testresultater som
viser at den overholder rensekravene vil veien frem til god økologisk og kjemisk tilstand blir

forlenget. Viktig er også naturmangfoldloven § 9"Foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel
skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."
§ 8 Utslippskrav: Det foreslås en ny paragraf som skal erstatte § 12-8 i
forurensningsforskriften, men med mer konkrete rensekrav:
"Anleggene skal oppfylle følgende krav til utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig
middelverdi:
Parameter:
Utslippskonsentrasjon:
Tot – P
< 1.5 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på >90%)
BOF5
< 25 mg/l (tilsvarer en renseeffekt på >90%)
Der hvor brukerinteresser som drikkevannskilde kan bli berørt skal det settes utslippskrav
også for bakterier (TKB)"
Bakgrunn for forslaget
Lokal forskrift erstatter blant annet § 12-8 i forurensningsforskriften. Denne paragrafen stiller
krav til rensegrad, det er derfor behov for å ta inn en slik paragraf i forskriften. Tidligere har
ikke dette vært tydelig presisert, det er kun satt krav til renseteknisk løsning, og at for
minirenseanlegg skal rensegrad være 90 % reduksjon av fosfor og BOF5. Utslippskravet
settes nå til <1,5 mg/l for fosfor og <25 mg/l for BOF5.
Konsekvens av forslaget:
Konsekvensen av endringen vil være at det er enklere å avgjøre om et anlegg overholder
rensekravene eller ikke. Ved bruk av % rensegrad vil man få en diskusjon på hvilken verdi
som skal settes for det som kommer inn i anlegget, og dermed skal utgjøre 100 %. Ved å
sette en konkret grenseverdi vil man kunne kontrollere at anlegget overholder denne.
Økonomisk vil ikke endringen ha noen betydning for anleggseier, men det vil gjøre det lettere
for kommunen å avgjøre om et anlegg overholder rensekravene.
§ 9 Utslippssted: Det legges til et punkt b) vedrørende utslipp til ferskvann
Gjeldende forskrift:
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg
skal lokaliseres slik at:
a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres
minst 10 meter under laveste vannstand, og
minst 200 meter fra allment benyttet
badeplass.
b) Utslipp til grunnen kun forekommer til
stedegne løsmasser.
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg
skal lokaliseres og utformes slik at
virkningene av utslippet på resipienten blir
minst mulig, og at brukerkonflikter unngås.
Utslippet skal ikke medføre fare for
forurensning av drikkevann.

Forslag til ny forskrift:
"Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg
skal lokaliseres slik:
a)
Utslipp til sjø: minst 10 meter under
laveste vannstand og minst 200 meter fra
allment benyttet badeplass.
b)
Utslipp til ferskvann (innsjø og elv)
med helårsvannføring: dykket utløp og minst
200 meter fra allment benyttet badeplass.
c)
Utslipp til grunnen: kun til stedlige
løsmasser.
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg
skal lokaliseres og utformes slik at
virkningene av utslippet på resipienten blir
minst mulig og at brukerkonflikter unngås.
Utslippet skal ikke medføre fare for
forurensning av drikkevann."

Bakgrunn for forslaget
I lokal forskrift er det satt krav til at "utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 10 meter
under laveste vannstand". Dette er i praksis umulig å oppnå i elver og de fleste innsjøer.
Ordlyden endres derfor til at det skal være helårsvannføring og dykket utløp.
Konsekvens av forslaget
Det åpnes for å lede renset avløpsvann til elver og innsjøer, forutsatt at det er
helårsvannføring og dykket utløp.
§ 10 Lukt: Uendret
§ 11 Drift og vedlikehold: Ny paragraf foreslås for å gjøre krav i tekniske bestemmelser
bindende, samt at det kreves serviceavtale for alle typer anlegg.
Gjeldende forskrift
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.
Ved bruk av minirenseanlegg skal det
foreligge særskilt serviceavtale. For øvrige
anleggstyper skal det foreligge avtale om
tilstrekkelig tømming av slam.

Forslag til ny forskrift
"Eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget
drives og vedlikeholdes i henhold til tekniske
bestemmelser. For de anleggstyper der VAmiljøblad er tilgjengelige, skal renseanlegget
drives og vedlikeholdes etter siste versjon av
disse.
Det skal foreligge særskilt serviceavtale for
alle anleggstyper, jf. tekniske bestemmelser.
Kommunen kan ved behov stille krav til
dokumentasjon av rensegrad."

Bakgrunn for forslaget
Den viktigste endringen er at det kreves serviceavtale for alle typer anlegg, ikke bare
minirenseanlegg.
Konsekvens av forslaget
Konsekvens av at det kreves serviceavtale for alle typer anlegg, vil berøre de som søker ny
utslippstillatelse. Dette vil medføre at det må inngås avtale med firma som utfører service på
anlegget en gang per år. Dette vil ha en økonomisk konsekvens, men relativt sett liten,
samtidig vil det sikre at anlegget fungerer som det skal og dermed øke levetiden.
§ 12 Forholdet til eksisterende utslipp: Ny paragraf, men tilsvarer § 12-16 i
forurensningsforskriften.
"Alle anlegg fra før 2007 som ikke kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene i ny forskrift
er ulovlige fra vedtaksdato. De kan likevel fortsette inntil det fattes vedtak av kommunen."
Bakgrunn for forslaget
Bakgrunnen for ønsket om en slik paragraf er EUs vanndirektiv og vannforskriften som har
fastsatt at alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen utgangen av
2021. Spredt avløp sammen med avrenning fra landbruket og kommunale overløp er viktige
forurensningskilder og vi ønsker med dette å legge til rette for en opprydding i private
avløpsanlegg som ikke lenger fungerer. Ved å ta inn paragrafen i lokal forskrift synliggjør vi
at dette er noe vi ønsker å jobbe for lokalt.
En lokal forskrift sikrer forutsigbarhet og likebehandling i kommunene og det er viktig verktøy
for saksbehandling av utslippssaker. Den vil også være et godt hjelpemiddel i arbeidet med
vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021. I planen

er avløp fra spredt bebyggelse en av hovedutfordringene. Dette i kombinasjon med
avrenning fra landbruket og kommunale overløp er viktige forurensningskilder i regionen.
Utslipp fra mindre avløpsanlegg er hovedkilden til lokal bakterieforurensning og en viktig
kilde til utslipp av fosfor som gir overgjødsling og algevekst i vassdragene.
Forskriften er et ledd i å følge opp vannforskriften og den legger til rette for opprydding i
private avløpsanlegg. I Lillesand er det ca. 900 registrerte private anlegg. Det er forventet at
stor del av de private renseanleggene som er etablert på 1960-2007 ikke tilfredsstiller
dagens krav. For å sikre en effektiv og forutsigbar opprydding i spredt avløp, må tilstand til
private avløpsanlegg kartlegges. Det må med bakgrunn i kartleggingen utarbeides en
helhetlig handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, basert på en kost/nytte
vurdering.
Konsekvens av forslaget
Forslaget vil få både en praktisk og økonomisk konsekvens i de tilfeller hvor anleggseier har
et anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav. Et nytt infiltrasjonsanlegg er i en artikkel
publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012. utgitt av Norsk Vannforening beregnet til mellom kr
160 – 190 000,-, et minirenseanlegg mellom kr 120 000 – 145 000,-. Det er likevel ikke slik at
revisjon av forskriften fører til at eier blir pålagt slike kostnader. Det ligger allerede en plikt i
forurensningsloven og forurensningsforskriften til å overholde rensekrav, og kommunen har
myndighet til å kreve oppgradering av anlegg som ikke oppfyller kravene.
Vedlegg 1: Tekniske bestemmelser stiller krav til dokumentasjon som skal legges ved
søknad om utslippstillatelse, krav prosjektering og utførelse samt drift og vedlikehold. I det
store og hele en videreføring av dagens regler, ettersom mye av dette har stått i vedlegg 2
Tekniske løsninger for utslipp i lokal forskrift og VA-miljøblad. Endringene synliggjøres derfor
ikke på samme måte som endringer i §, men gjeldende forskrift legges ved for
sammenligning.
Vedlegg 2: Soneinndeling beskriver de ulike sonene i kommunen. Hver kommune har et
eget sonekart som beskriver de ulike vannområdene og hvilke soner disse er delt inn i. Dette
danner grunnlag for hvilke løsninger som tillates i de ulike områdene.
Det er også utarbeidet et eget søknadsskjema, som vil sikre at kommunen får inn
nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden.

NOTAT
Søgne, 07.11.2016
Jan Inghard Thorsen
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Ny avløpsforskrift - Vurdering av Trysfjorden
Trysfjorden er en ca. 7 km lang terskelfjord med to hovedbassenger med dybde på ca. 70-80
meter. Terskelen i fjordens innløp er på ca. 10 meter. Den indre terskelen ved Skarpeidbrua er ca.
5 m dyp.
Fjorden er som kysttype definert som oksygenfattig. Den økologiske tilstanden i fjorden er antatt å
være moderat. Hovedårsaken til denne vurderingen synes å være naturgitte forhold i kraft av å
være en terskelfjord som gir dårlig sirkulasjon og utskifting av vannmasser. Innenfor
Skarpeidbrua går grensa for råttent vann ved ca. 20 meter dyp. Oksygenforholdene i fjordens
dypområder er dårlige.
følge faktaarket for vannforekomsten (Vann-Nett) har Trysfjorden i liten grad
forurensningspåvirkning i form av utslipp fra punktkilder og renseanlegg, men fjorden anses for å
være sårbar for forurensning.
Det er registrert flere mindre ålegrasssamfunn i Trysfjorden. Samtlige er verdisatt som lokalt
viktige.
Påregnelig omfang av framtidig utbygging langs Trysfjorden vurderes til å være lite.
Administrasjonen er derfor kommet til å gi Trysfjorden kategori 2/sone 2.

Med hilsen

Steinar Sunde

Fagleder miljø og landbruk
Saksbehandler: Steinar Sunde / Tlf.nr:

Avløpsforskrift for Søgne kommune.
Vedtatt av kommunestyret 21.06.07.

Forskrift om avløp fastsatt i medhold av forskrift om begrensing av forurensing 2004.06.01 nr.931
(avløpsforskriften), kap. 12.6 som er hjemlet i forurensingsloven fra 1981.
Kommunens forskrift erstatter kap 12.7 til og med kap 12.13 i avløpsforskriften.

§ 1 For utslipp av avløp fra bolig og fritidsbebyggelse utenfor områder med eller planlagt med
kommunale avløpsanlegg, stilles følgende krav til avløpsanleggene når utslippet er mindre enn
50 pe:
Soneavgrensning fremgår av kart ”Krav til avløpsanlegg i Søgne” 22.03.07.
Sone 1 Tilknytning til kommunal kloakk
Sone 2 Renseanlegg utslipp til sjø, utslippsdyp minst 10 meter under laveste lavvann (LLV).
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som ikke går til sjøen.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks 50 meter fra slamavskiller.
Sone 3 Tett tank for fritidsbebyggelse kan tillates, maks 50 meter fra kjøreveg og maks høydeforskjell
fra veg 5 meter.
Rensanlegg med etterpolering for utslipp som går til sjøen, utslippsdyp minst 10 meter under
LLV.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks 50 meter fra slamavskiller.
Sone 4 Tett tank for fritidsbebyggelse kan tillates, maks 50 meter fra kjøreveg og maks høydeforskjell
fra veg på 5 meter.
Renseanlegg for utslipp som går til sjøen, utslippsdyp minst 10 meter under LLV.
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som ikke går til sjøen.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks 50 meter fra slamavskiller.

§ 2 Rensekravene; som for ”følsomt område” i avløpsforskriften.
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.
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.

§3 Utslippssted.
Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal 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.

§4 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.
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.

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

§6 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 helårsboliger eller fritidsboliger skal tømmes helt for slam etter behov, ikke
sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og hvert 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.

