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1. Vannkvalitet 
 

Utslipp fra separate avløpsanlegg med manglende rensning reduserer kvaliteten på 
våre vannforekomster. Fosfor fra avløp har høy biotilgjengelighet og er lettomsettelig 
næring for alger og planter. Høyt nivå av fosfor kan føre til uønsket 
algeoppblomstring og gjengroing av innsjøer – eutrofiering. 
Manglende avløpsrensing kan også føre til spredning av tarmbakterier og andre 
smittestoffer som reduserer vannets egnethet til drikkevann, bading og rekreasjon. 
 
Norge er forpliktet gjennom EØS- avtalen og Vanndirektivet til å bidra med en 
helhetlig forvaltning av våre vann og vassdrag. Vanndirektivet har som hovedmål å 
sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Både når det gjelder vassdrag, 
grunnvann og kystvann. Direktivet arbeider nedbørsfeltorientert og Vestre Toten 
kommune ligger i vannområdet Glomma. Et av de miljøforbedrende tiltakene i vår 
forvaltningsplan er opprydding av spredt avløp. 
Forurensningsforskriften gir kommunen plikt og myndighet til å føre tilsyn med 
eksisterende avløpsanlegg og kreve oppgradering av de anleggende som ikke 
tilfredsstiller dagens krav. Erfaringsmessig ligger kostnadene for å etablere et 
forskriftsmessig avløpsrenseanlegg i størrelsesorden mellom 80 000 – 100 000 kr. 
Kostnaden kan for mange oppleves som høy, men må kunne sammenlignes med 
huseiere som er tilkoplet kommunale avløpsnett som må betale for etablering av 
stikkledninger, refusjon og tilknytningsgebyr. Fellesløsninger for flere husstander kan 
bli rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader per husstand. 
 
Retningslinjer for opprydding av mindre avløpsanlegg i Vestre Toten kommune ble 
fastsatt kommunestyre 14.mai 2009 sak 27/09. Revidert i utvalg for teknisk drift og 
plansaker 28.11.2011 sak 71/11 (ligger vedlagt). 
 
Sikring av god vannkvalitet er vårt felles ansvar! 
 
Les mer om Vanndirektivets arbeid på www.vannportalen.no 
 

Informasjon og bilder er hentet fra www.avlop.no  
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2. Valg av egnet avløpsrenseløsning 
En rekke ”naturgitte” forutsetninger på eller ved en bebyggelse er bestemmende for 

hvilken avløpsrenseløsning som bør velges. Disse forutsetningene er også bestemmende 

for hvor selve anlegget kan plasseres, og hvor utslippsted kan etableres. Ved planlegging 

av avløpsrenseanlegg legges hovedvekten på at anlegget og utslippet ikke skal bli til 

ulempe. 

Dette sammen med kostnadsvurderinger av ulike alternativer gir grunnlag for å velge best 

egnet avløpsrenseløsning. 

 

Svar på følgende spørsmål gir godt grunnlag til å kunne velge egnet avløpsløsning: 

 
• Er det stedlige grunnforhold som gjør at det 

kan velges infiltrasjon som 

renseløsning?  

I henhold til § 6 i lokal forskrift skal infiltrasjon 

velges der forholdene ligger til rette for det. 

Infiltrasjonsanlegg kan normalt etableres på 

steder hvor det er sandholdige jordmasser.  

Dersom du er usikker på om det 

kan være mulighet for infiltrasjon for ditt 

avløp, kan du sjekke infiltrasjonsevnen i 

løsmassekart hos www.ngu.no eller spør 

saksbehandler i kommunen. For endelig å 

kunne avklare om infiltrasjonsanlegg kan 

bygges, må det gjennomføres 

grunnundersøkelser og vurdering av 

forurensningsmessige konsekvenser av firma 

med nødvendig kompetanse. Les mer om 

infiltrasjonsanlegg i kapittel 3.1. 

 

• Er det fare for forurensing av 

drikkevannkilder (eksisterende eller 

planlagte)?  

Det må avklares om det er lokale vannuttak 

(overflatevann eller grunnvann) i nærheten av 

område hvor det vurderes å etablere 

utslippet. 

 

• Er det behov for å ta andre spesielle 

helsemessige eller hygieniske hensyn? 

Mindre avløpsanlegg kan gi mange typer 

uheldige virkninger. Forurensing av 

drikkevannsbrønner, lukt fra renseanlegget, 

redusert vannkvalitet i innsjøer eller elver er 

eksempler på problemer som oppstår som 

følge av mindre avløpsanlegg. Utslipp fra 

mindre avløpsanlegg kan også gi hygieniske 

problemer ved kontakt (for eksempel ved 

barns lek i bekk rett nedenfor et utslipp til 

bekken).  Kommunen kan sette særlige 

vilkår, f.eks krav til bakterierensing, eller 

forby utslipp av avløpsvann i bestemte 

områder/steder. 

 

• Hvor skal utslippsted legges?  

I punktene ovenfor er det belyst 

forurensningsmessige problemstillinger 

knyttet til utslipp. Ved lokalisering av 

utslippssted, må det altså tas hensyn til 

mulighetene for forurensing av 

drikkevannskilder (brønn, elv, innsjøer), 

sårbare vannforekomster, samt andre mulige 

ulemper slikt anlegg kan medføre. 

 

• Hvor kan utslipp av avløpsvann 

etableres: 

 

o til sjø eller ferskvann. 

o til elv med helårs vannføring. 

o til grunnen i stedegne løsmasser. 

 

Det kan være enten slamavskilt avløpsvann 

eller avløpsvann som har gjennomgått en 

form for rensing før utslipp til grunnen. 

Utslipp av kun slamavskilt avløpsvann kan 

føres til infiltrasjon der grunnforholdene ligger 

godt til rette for dette. Der hvor løsmassene er 

mindre egnet for infiltrasjon må avløpsvannet 

forbehandles/renses før utslipp til grunn. 

 

• Hvor bør renseanlegg/tanker plasseres? 

Det trengs tilgjengelige arealer for 

anleggskomponenter som slamavskiller, 

pumpekum og renseanlegg, samt at det 

må være mulighet for adkomst til 
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anlegget for slamtømming, drift og 

vedlikehold.  

  
• Andre begrensninger? 

 Anlegget skal legges med minimum avstand til 

nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet 

avtales med nabo (se erklæring side 16). Det 

kan også foreligge planer eller bestemmelser 

for området som har betydning for valg av 

avløpsløsning. 

 

• Er det aktuelt med felles avløpsløsning med 

naboer?  

En felles avløpsløsning hvor avløp fra flere 

bygninger/boenheter føres til et felles 

renseanlegg vil i mange tilfeller være 

økonomisk gunstig. Dette vil ofte være tilfelle 

når bygningene ligger mindre enn 100-150 

meter fra hverandre, samt at avløpsledninger 

fra hver enkelt bygning kan legges med fall 

ned mot et felles renseanlegg. Fordelene 

med fellesanlegg er at omkostningene, 

risikoen og ansvaret kan deles, i tillegg kan 

vedlikeholdet organiseres. Fellesløsninger kan 

organiseres(juridisk) i sameie eller andelslag. 

 

• Hvor mye vil det koste å etablere og drifte 

avløpsrenseanlegget? 

For informasjon om kostnadsvurderinger vises 

det til www.avlop.no, under ”hvordan velge 

avløpsløsning” (sammenligning av 

gjennomsnittlige kostnader for ulike 

renseløsninger). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figur 1. Eksempel på hensiktsmessig plassering av et infiltrasjonsanlegg i forhold til vannuttak, elv, 
eiendomsgrense og sti. (Tilsvarende er det nødvendig å planlegge utslipp av renset avløpsvann til 
grunnen.) Ved utslipp til elv, sjø eller ferskvann bør det også vurderes om utslippet kan få uheldige 
virkninger på miljøet. 
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3. Beskrivelse av aktuelle renseløsninger 

 
Viktige definisjoner: 

 
Svartvann og gråvann: svartvann er alt avløp som kommer fra toalett, mens gråvann er det resterende avløpet 

fra husholdningen (bad-, oppvask- og vaskevann). 

Biologisk toalett: et toalett hvor avfall omdannet til kompost/aske og væsken fordampes. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende som gjennom 

rør eller ledninger er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann 

fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunnen eller 

oppsamlingstank. 

 

 

I henhold til § 6 i lokal forskrift er følgende renseløsninger godkjente for 

boliger som ikke skal kobles til offentlig avløpsnett: 

 
Der forholdene ligger til dette for det, skal det benyttes følgende renseløsning: 

• Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg) 

Der forholdene ikke ligger til rette for infiltrasjon, skal det benyttes følgende renseløsning: 

• Våtmarksfilter (filterbedanlegg) 

• Minirenseanlegg 

• Tett tank (Godkjennes generelt bare i Einafjordens og Skjelbreidas nedbørsfelt) 

• Biologisk filter /prefabrikkerte gråvannsanlegg 

 
Basert på fremlagt dokumentasjon og stedlige forhold, vil kommunen vurdere om andre 

renseløsninger for avløpsvann kan godkjennes. 
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3.1 Lukkede infiltrasjonsanlegg (og jordhauginfiltrasjonsanlegg) 

 

 
Figur 2. Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra hus til slamavskiller og videre til 

pumpekum før støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert i stedlige masser. 

 

I et infiltrasjonsanlegg renses vannet via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser ved at 

avløpsvannet filtreres gjennom naturlig lagrede jordmasser. Etablering av infiltrasjonsanlegg 

forutsetter sandholdige jordmasser med evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. I de 

fleste tilfeller vil infiltrasjon også være den økonomisk rimeligste løsningen for å kunne 

tilfredsstille kommunenes krav til rensing av avløpsvann. Jf § 6 i lokal forskrift skal det benyttes 

infiltrasjonsanlegg der forholdene ligger til rette for det. 

 

Mulighet for infiltrasjonsanlegg der du 

bor? Sjekk infiltrasjonsevnen i 

løsmassekart hos www.ngu.no eller spør 

saksbehandler i kommunen. 

 
Krav til dokumentasjon av anlegget 

I henhold til lokal forskrift § 6 skal renseanlegg 

med naturlig infiltrasjon ha dokumentasjon på at 

anerkjent dimensjonering og utforming er 

benyttet. I tillegg skal det gis dokumentasjon på at 

anleggets størrelse og plassering er tilpasset de 

aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på 

stedet. Dokumentasjonen skal omfatte 

grunnundersøkelse og inneholde informasjon om 

jordmassenes egnethet for infiltrasjon og risiko for 

forurensning fra anlegget. 

 

Krav til den som skal prosjektere 

Den som skal utforme og prosjektere et 

infiltrasjonsanlegg bør kunne fremlegge 

dokumentasjon på at firma/person har nødvendig 

kompetanse. For å kunne prosjektere 

infiltrasjonsanlegg kreves kunnskap om 

avløpsteknikk og rensing av avløp i jordmasser.  

 

Drift og vedlikehold 

Infiltrasjonsanlegg må følges opp for at de skal 

fungere som forutsatt. Slamavskiller må tømmes i 

henhold til kommunens slamtømmeording. For 

anlegg med pumpe for fordeling av avløpsvannet i 

infiltrasjonsarealet, bør det gjennomføres 

regelmessig renhold og jevnlig kontroll av pumpe. 
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3.2 Filterbedanlegg (våtmarksfilter) 

 
Figur 3. Prinsippskisse av filterbedanlegg med slamavskiller, pumpekum, biofilter, filterbasseng og utløpskum. 

 

Et filterbedanlegg (våtmarksfilter) er et plassbygd renseanlegg. Anlegget består av 

slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, tett filterbasseng 

med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av renset 

avløpsvann. Filterbedanlegg som er bygd etter VA-miljøblad nr. 49 krever et stort 

tilgjengelig areal for etablering av filterbassenget. Anleggstypen har imidlertid svært god 

renseevne både med hensyn til fosfor, organisk stoff og sykdomsfremkallende organismer. 

 
Krav til dokumentasjon 

I henhold til lokal forskrift § 6 skal renseløsninger 

med filterbedanlegg ha dokumentasjon på at 

anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet 

(VA/miljøblad nr. 49). 

 

Krav til den som skal prosjektere 

For å kunne prosjektere filterbedanlegg kreves god 

kunnskap om renseløsningen, samt praktisk 

erfaring. Tilfredsstillende kompetanse bør 

eksempelvis være gjennomført kurs og referanser 

på anlegg som er prosjektert tidligere. 

 

Krav til drifts- og serviceavtale 

Det settes krav til at et godkjent firma skal være 

ansvarlig for drift og vedlikehold av 

filterbedanlegg, Firma skal forplikte seg til å 

gjennomføre service på anlegg 1 gang pr år. 
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3.3 Minirenseanlegg 

Figur 4. Prinsippskisse av minirenseanlegg. Vannet renner fra bolig til minirenseanlegget som i de fleste tilfeller 
består av en eller flere tanker. Renseprosessene skjer via flere rensetrinn gjennom tanken(e) og renset vann 

ledes i lukket rør til innsjø, elv eller bekk. 

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg, slik som 

de fleste kommunale renseanlegg. Minirenseanlegg er stort sett prefabrikkerte anlegg som graves 

ned i bakken eller kan plasseres i kjeller eller garasje. 

 

Krav til dokumentasjon av renseevne 

I henhold til lokal forskrift §6 skal 

minirenseanleggene være godkjent iht. NS-

EN12566-3 eller tilsvarende standard for 

rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig 

lufttemperatur, med følgende oppnådde resultater 

iht. § 5 i lokal forskrift: 

Fosfor <1,0 mg/liter 

(tilsvarer renseffekt på >90 %) 

Organisk stoff 

(BOF5) 

< 75 mg/liter 

(tilsvarer renseffekt på >70 %) 

 

Husk derfor å sjekke at leverandør/forhandler av 

minirenseanlegg kan gi dokumentasjon på at 

anlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3, med 

oppnådd renseeffekt på minimum 90 % fosfor og 

70 for BOF5! 

 

Krav til den som skal prosjektere 

Den som skal stå ansvarlig for prosjektering av et 

minirenseanlegg skal minimum ha lokal eller 

sentralgodkjenning for anlegg, konstruksjoner og 

installasjon 

i tiltaksklasse 1, etter plan- og bygningsloven (dette 

kan være en rørlegger eller en entreprenør). I en 

del tilfeller setter kommunen høyere krav til den 

som skal prosjektere. Det gjelder dersom utslipp 

skal føres til et sårbart område. I slike tilfeller bør 

det settes tilnærmet tilsvarende krav til 

prosjekterende som for infiltrasjonsanlegg jf. 

kapittel 3.1. 

 

Krav til drift- og serviceavtale 

Et minirenseanlegg er et teknisk avansert anlegg og 

krever service minimum 2 ganger per år. Det settes 

derfor krav til en drifts- og serviceavtale for slike 

anlegg jf. § 11 i lokal forskrift. Ved servicebesøk 

skal servicetekniker fylle på kjemikalier, rengjøre 

anlegget og sjekke at pumpe og annet fungerer 

som det skal (at rør ikke er tettet igjen etc.). 

Serviceavtale skal tegnes med leverandøren av 

minirenseanlegget eller annet godkjent foretak 

med kvalifisert kompetanse. 

 

Kommunalt tilsyn og kontroll 
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Kommunen vil sørge for at det gjennomføres 

uavhengig kontroll og tilsyn av minirenseanlegg. 

Minirenseanlegg skal derfor ha egnet uttak for 

prøvetakning (prøvetakningskum). 

 

3.3.1 Etterrensing (etterpolering) av 

renset avløpsvann fra minirenseanlegg 
På steder hvor brukerinteresser (slik som 

badeplasser eller drikkevannskilder) kan bli berørt 

av utslippet kan det settes krav til 

utslippskonsentrasjon av bakterier (TKB). I slike 

tilfeller er det behov for etterrensing etter rensing i 

et minirenseanlegg. Hovedfunksjonen for slike 

etterrenseløsninger er å forhindre høyt innhold av 

suspendert stoff og bakterier i utslippet fra 

minirenseanlegget. Tilsyn av etterrensingsløsning 

skal skje i forbindelse med servicebesøk på 

minirenseanlegget. 

  

3.4 Slamavskiller 

 
Figur 5. Prinsippskisse av trekamret slamavskiller som viser vannets strømningsvei gjennom kummen. 

 

Slamavskilling skal benyttes som forbehandling før hovedrensetrinnet i infiltrasjonsanlegg, filterbedanlegg 

og for en del gråvannsrenseanlegg og minirenseanlegg. I slamavskilleren holdes faste partikler og flyteslam 

tilbake fra avløpsvannet. Det vil også foregå en viss biologisk nedbrytning i slamavskilleren. 

 

Krav til plassering av slamavskillere 

Slamavskiller må plasseres ved helårsveg for tunge 

kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 30 

meter fra slamavskiller. Største løftehøyde mellom 

vei og tank er 5 m. Slamavskillere av termoplast og 

glassfiberarmert polyester må legges utenfor 

trafikkarealer. Alle tanker skal ha låsbart eller tungt 

betonglokk, samt at de skal være synlige i 

terrenget. 

 

Krav til dokumentasjon 

Slamavskillere skal ha dokumentasjon som 

tilfredsstiller NS-EN 12566-1. Standarden fastsetter 

krav til prefabrikkerte slamavskillere og tilbehør for 

anlegg mindre enn 50 pe. Slamavskillere som kun 

mottar gråvann og plassbygde slamavskillere er 

utelatt fra standarden NS-EN 12566-1. For slik 

slamavskillere henvises det til VA/Miljø- Blad nr. 

48, Slamavskiller 
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3.5 Separate toalettløsninger og renseløsninger for gråvann (vanlige løsninger 

for hytter) 

 
Renseløsninger for gråvann kombineres med egne separate løsninger for toalett. (svartvann er alt 

avløp som kommer fra toalett, mens gråvann er det resterende avløpet fra husholdningen (bad-, oppvask- og 

vaskevann)). 

 

Separate toalettløsninger kan være vannklosett hvor avløpet ledes til tett tank, biologiske toaletter eller 

forbrenningstoaletter. Disse tre løsningene er omtalt nedenfor. På markedet finnes det også flere andre 

separate toalettløsninger som kan vurderes. Disse er imidlertid ikke omtalt her. 

 

Jf § 6 i lokal forskrift gjelder tette oppsamlingstank generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i 

kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Og bare i Einafjorden og Skjelbreias nedbørsfelt. For 

hytter er de mest aktuelle toalettløsningene biologiske toaletter og forbrenningstoaletter. For mer 

informasjon om separate toaletter, henvises det til www.avlop.no. 

 

3.5.1 Biologiske filtre/prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg 

 
Figur 6. Prinsippskisse av et gråvannsrenseanlegg med slamavskiller, pumpekum og biofilter. Renset vann ledes 

til etterrensing i stedlige masser eller i lukket rør til et sted med overflatevann. Gråvannsrenseanlegg for 

fritidshus er normalt mer kompakte enn det som vises i denne prinsippskissen. 

 

Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg kombineres med egne separate løsninger for toalett. Et 

prefabrikkert gråvannsrenseanlegg kan benyttes der det ikke er egnede jordmasser til å kunne 

etablere infiltrasjonsanlegg for gråvann. Et prefabrikkert gråvannsrenseanlegg kan også være et 

alternativ til et sandfilteranlegg for gråvann. 

 

Krav til dokumentasjon av renseevne: 

I henhold til lokal forskrift §6 skal det ved søknad 

om utslippstillatelse for gråvannsrenseanlegg 

dokumenteres at anerkjent dimensjonering og 

utforming er benyttet. 

 

Krav til den som skal prosjektere 

Den som skal stå ansvarlig for prosjektering av et 

gråvannsrenseanlegg skal minimum ha lokal eller 

sentral godkjenning for anlegg, konstruksjoner og 

installasjon i tiltaksklasse 1, etter plan- og 

bygningsloven. 

 

I en del tilfeller setter kommunen høyere krav til 

den som skal prosjektere. Det gjelder dersom 

utslipp skal føres til sårbart område, for eksempel 

et område med lokale drikkevannsbrønner. I slike 

tilfeller bør det settes tilnærmet tilsvarende krav 

som til 

prosjekterende og til kontroll av utførelsen som 

ved etablering av infiltrasjonsanlegg, jf. kapittel 

3.1. 

 

Krav til drifts- og serviceavtale 

Firma som skal stå for service skal forplikte seg til å 

gjennomføre service på gråvannsrenseanlegg 

minimum en gang hvert år. 
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3.5.3 Tett tank 

Jf § 6 i lokal forskrift gjelder tette 

oppsamlingstanker generelt bare for avløp fra 

toalett (svartvann), og godkjennes da bare i 

kombinasjon med godkjent renseløsning for 

gråvann. Tett tank godkjennes generelt bare i 

Einafjordens og Skjelbreias nedbørsfelt. Ved bruk 

av tett tank tilføres toalettvannet tanken ved 

selvfall. Det bør benyttes toalett med lavt 

spylevolum for å begrense hyppigheten av 

tømmingen av tanken, og dermed kostnader til 

tømming. 

 
Figur 8. Eksempel på løsning med tett tank for 

avløp fra toalett. 

 

Krav til tette tanker 

Tett tank må plasseres ved helårsveg for tunge 

kjøretøyer. Maksimalavstand til kjørbar veg er 30 

m. Største løftehøyde mellom vei og tank er 5 m. 

Alle tanker skal ha låsbart eller tungt betonglokk, 

samt at de skal være synlige i terrenget. 

 

3.5.4 Biologiske toaletter 
Prinsippet for biologiske toaletter er at urinen 

fordampes og det faste avfallet (ekskrementer og 

papir) brytes ned til kompost. Biologiske toaletter 

bruker ikke vann og skal heller ikke kobles til 

offentlig kloakk. De fleste biologiske toalettene 

krever strøm for optimal fordampning av urin. 

 
Figur 9. Prinsippskisse av et biologisk toalett 

 

Det anbefales at det velges et miljømerket 

(Svanemerket) toalett som har vært igjennom en 

kvalitetstest. Ved å velge et miljømerket toalett, 

får man brukbar sikkerhet for at toalettet holder 

det som blir lovet. 

Et biologisk toalett er et behandlingsanlegg. Det 

har derfor en bestemt kapasitet som vanligvis 

begrenses av evnen til å fordampe fuktighet. Det er 

derfor viktig å velge riktig kapasitet på det 

biologiske toalettet i forhold til forventet 

belastning. For å øke kapasiteten har en del 

toaletter varmeelement, vifte og eventuelt 

omrører for det faste avfallet. 

Krav til stell og vedlikehold varierer med de 

forskjellige typene toaletter og hvor mye de 

brukes. Alle toaletter må tømmes for kompost en 

gang i mellom. Volumet av komposten er lite og 

den kan brukes på egen tomt, eks. til bruk i 

blomsterbed. For å unngå lukt i toalettrommet, er 

det viktig med god utlufting over tak. 

 

3.5.5 Forbrenningstoaletter 
Forbrenningstoaletter er basert på elektrisk 

oppvarming og forbrenning av urin, ekskrementer 

og papir. Avhengig av størrelse, må toalettet 

tilkobles 10 eller 16 A strømkurs. Asken etter 

forbrenningen samles i en beholder nederst i 

toalettet og askebeholderen må tømmes når den 

er full. Avhengig av toalettets størrelse, kan et 

forbrenningstoalett betjene 4-8 personer per døgn. 

Ett toalettbesøk krever mellom 0,5 og 1,0 

kWh. Strømforbruket er lavt når toalettet ikke er i 

bruk. Utlufting må etableres over tak og 

forbrenningsgasser må ledes via rør over tak eller 

slippes ut høyt oppe på yttervegg. 
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Figur 10. Eksempel på et forbrenningstoalett 

Det må legges en toalettpose i toalettskålen før 

hvert toalettbesøk og forbrenningsprosessen må 

startes manuelt. Toalettløsningen benyttes i 

hovedsak for hytter. Løsningen er kompakt og har 

relativt lave kostnader for etablering og drift. Hver 

forbrenning vil imidlertid forbruke strøm og 

toalettet fungerer ikke uten strømtilførsel. 
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4. Generelle krav til søknad om utslipp, byggemelding og 

anleggseieres ansvar for avløpsløsning 
For å få et godkjent avløpsrenseanlegg må det sendes inn både en søknad om utslipp (etter 

forurensingsforskriften) og en søknad om tillatelse til tiltak (byggesak etter plan og 

bygningsloven). Felles søknadsskjema finnes på kommunenes hjemmeside: www.vestre-

toten.kommuen.no 

 

 

4.1 Nøytral fagkyndig 
For søknader om utslipp setter 

forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon 

for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale 

fagkyndige. En nøytral fagkyndig bør være et 

uavhengig foretak eller aktør med tilstrekkelig 

avløpsteknisk fagkompetanse. Foretak som 

tilfredsstiller krav til både faglig kompetanse og 

nøytralitet regnes som nøytral fagkyndig. Ideelt 

sett skal foretaket ha fokus på å etablere den 

renseløsningen som er best egnet ut fra de 

naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens 

interesser og økonomi, uavhengig av type 

renseløsning eller produsent.  

 

4.2 Søknad om utslippstillatelse 
Søknad om utslipp skal sendes til kommunen. 

Vestre Toten kommune har eget søknadskjema 

som ligger på kommunens hjemmeside. Det er eier 

som er ansvarlig for å fylle ut en nøyaktig og 

fullstendig søknad med alle opplysninger 

kommunen trenger for å kunne behandle 

søknaden. Normalt må eier få bistand fra nøytral 

fagkyndig, rørleggerfirma eller entreprenørfirma til 

å utarbeide og sende inn søknad til kommunen. 

Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon til 

veie, så det kan være lurt å starte tidlig i prosessen. 

Det må blant annet sendes ut nabovarsel med fire 

ukers svarfrist. Det tar derfor fire uker før 

kommunen kan behandle søknaden. 

 

4.3 Søknad om tillatelse til 

tiltak (byggesaken) 
Før bygging av anlegg kan igangsettes må det 

foreligge utslippstillatelses og tillatelse til 

tiltaket. Ved etablering av mindre 

avløpsrenseanlegg, settes det krav til ansvarlige 

aktører iht. plan- og bygningsloven. Krav til 

ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende 

og utførende vektlegges, da firmaer med 

manglende kompetanse og manglende 

driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg som 

bygges kan få alvorlige feil og mangler. Nabovarsel 

sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Det 

meste av byggearbeidet må utføres av 

rørlegger/entreprenør (ansvarlig 

utførende) som er godkjent av kommunen. 

 

En fullstendig søknad for små avløpsrenseanlegg vil 

normalt inneholde følgende: 

 

1. Søknad om ansvarsrett hvor ansvarsområder er 

oppgitt. For bygging av avløpsrenseanlegg kreves 

ansvarsområdene: 

 

• ansvarlig søker (SØK) 

• ansvarlig prosjekterende (PRO) ansvarlig 

kontrollerende for 

• prosjekteringen (KPR) 

• ansvarlig utførende (UTF) 

• ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

• (KUT) 

 

2. I søknader om ansvarsrett skal det legges ved 

godkjenningsbevis for sentrale godkjenninger for 

ansvarsområdene, eller en søknad om lokal 

godkjenning. 

 

3. Gjennomføringsplan. 

 

Ferdigattest 

Så snart arbeidet med avløpsrenseanlegget er 

ferdig 

skal ansvarlig kontrollerende for utførelse(KUT) 

sende inn ferdigmelding med anmodning om 

ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i 

ferdigmelding skal oppfylle vilkårene som er satt i 

byggemelding for at ferdigattest kan gis. Et 

avløpsrenseanlegg regnes ikke som 

forskriftsmessig godkjent før ferdigattest er gitt 

av kommunen. 
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4.4 Anleggseiers ansvar for utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg 
 
 

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

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

 
• Kjenne til og overholde punktene i 

utslippstillatelsen i forbindelse med 
overvåkning, oppfølging og 
dokumentasjon av renseanlegget. 

 
• Anleggseier er selv ansvarlig for at 

renseanlegget ikke tilføres 
avløpsvann som i mengde eller 
sammensetning er i strid med 
dimensjoneringskriteriene for 
anlegget. 

 
• Gi servicefirma adgang til anlegget 

for nødvendig service. 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tilfeller hvor et avløpsrenseanlegg må plasseres helt inntil eller på naboeiendommen skal 

det skrives en avtale med eier av eiendommen. Denne kan og bør tinglyses:  
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Erklæring 
 

Undertegnede eier av eiendommen gnr.____ bnr.____ i Vestre Toten kommune, gir herved eier av 

gnr. ____ bnr.____ rett til å legge, ha liggende og vedlikeholde spillvanns- /overvanns- 

/vannledning og slamavskiller, minireseanlegg m/etterpoleringsanlegg, biofilter, våtmarksfilter, 

infiltrasjonsgrøfter, sandfiltergrøfter. Eller annet renseanlegg heretter kalt installasjoner på min 

eiendom i overenstemmelse med det som er angitt på vedlagt kart i målestokk  1:1000 datert 

___.___.______. 

Jeg erklærer meg i denne sammenheng innforstått med at det ikke kan bygges eller graves 

nærmere enn to meter fra denne installasjonen nevnt ovenfor uten avtale med eieren av 

installasjonene. 

Jeg erklærer videre at eieren av gnr.___ bnr.___ gis rett til adkomst i forbindelse med alle 

installasjonsarbeider som sørvis, anleggsarbeider m.v. Adkomst skal fortrinnsvis foregå i 

ledningstrase. Med vedlikehold menes også tømming av tanker. 

 

Overnevnte rettigheter er gitt av eieren av gnr.____ bnr.____ under følgende forutsetninger: 

1. Der installasjoner befinner seg på dyrket mark skal anleggsarbeidene så vidt som mulig 

fortas utenom vekstsesongen. 

2. Der installasjonene går gjennom skog/skogbunn, beholdes eventuelt virke som blir 

nødvendig å felle. 

3. Der installasjoner går over dyrket mark, skal eventuelle drensgrøfter og andre ledninger 

/grøfter bli omlagt/reparert. 

4. Etter at arbeidene er avsluttet, skal det foregå rydding senest innen 2 måneder så sant 

værforbeholdene gjør det mulig. 

5. I forbindelse meg ryddearbeidene skal det tas opp forhandlinger om eventuelle 

erstatninger som en følge av installasjonsarbeidet. 

6. Oreigningsloven og skjønnsprosessloven skal følges ved tvist 

7. Eier skal ikke tjene på erstatning, men være skadeløs. 

8. Skulle det oppstå skader og ulemper i forbindelse med ettersyn/vedlikehold av 

installasjonene skal samme prosedyre som nevnt over for erstatning gjelde. 

Jeg sier meg innforstått med at erklæringen kan tinglyses på min eiendom. 

 

Dato:   Sted: 

 

             ________________________     _________________________ 

              Eier av grn._____ bnr.______                Eier av grn._____ bnr._______ 
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5. Ofte stilte spørsmål… 

Jeg har mottatt vedtak fra kommunen om at mitt utslipp er ulovlig og at avløpsanlegget for 

boligen min må utbedres. Jeg har et anlegg med en "septiktank" (slamavskiller) som renser 

vannet før utslipp. Denne løsningen fungerer. Hvorfor er ikke dette godt nok? 

Svar: I slamavskilleren holdes en del stoffer tilbake i form av bunnslam og flyteslam. Slamavskilleren har dårlig 

renseevne for fosfor, nitogen og organisk stoff. Rensegrad for fosfor ligger på ca. 5 %. Det meste av 

næringstoffene og organisk stoff i avløpet holdes ikke tilbake i slamavskilleren. Når pålegg om utbedring av 

slike anlegg gis, er det som regel fordi kommunen ønsker å redusere utslipp av næringsstoffer og organisk stoff 

slik at uheldige virkninger av utslippet på resipient (vassdrag) kan reduseres.  

  

Gjelder forurensingsforskriften kapittel 12 for utslipp av gråvann, dersom det ikke er innlagt 

vann? 

Svar: For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. 

Dersom det ikke skal legges inn vann i et hus, settes det i utgangspunktet ikke krav om søknad om utslipp.  

Definisjon på innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller 

lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.  

  

Gjelder kravene til renseffekt i forurensningsforskriften for avløp som kun inneholder gråvann? 

Svar: Nei, forskriften setter ikke bestemte krav til renseeffekt for gråvann, men den oppgir at gråvann skal 

gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende. En tilsvarende renseløsning kan for eksempel være et 

gråvannsrenseanlegg med biofilter. 

Forskriften er klar på at alle avløpsrenseanlegg må utformes og dimensjoneres slik at utslipp av avløpsvann ikke 

blir til ulempe. Dette gjelder selvfølgelig også for utslipp av gråvann. Kommunene skal også sette krav til at 

den som utformer og dimensjonerer gråvannsanlegg må ha nødvendig kompetanse.  

  

Må man søke om utslippstillatelse dersom alt avløpet fra hytte skal føres til en tett 

oppsamlingtank? -Da blir det jo ikke utslipp ved hytta. 

Svar: Ja, søknadsplikten gjelder uansett valg av avløpsløsning. 

  

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en 

vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges? 

Svar: Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For 

å avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av 

forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse.  
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Hva koster det å søke om utslippstillatelse? 

Svar: Vestre Toten kommune krever følgende gebyrer: 

Saksbehandlingsgebyr etter forurensningsloven     2000,- 

Saksbehandlingsgebyr etter plan- og bygningsloven     2780,- 

Innvilgelse av ansvarsrett - Sentral godkjenning       145,- 

eller Innvilgelse av ansvarsrett – Lokal godkjenning     1110,-  

Sum:          4925,- / 5890,- 

 

Hvem kan svare på spørsmål om vann- og avløpsgebyrer? 

Se på kommunens hjemmeside www.vestre-toten.kommune.no eller ring oss på telefon 61 15 34 38/61 15 34 32 

 

Hvilke naboer og berørte parter må jeg varsle? 

Med naboer menes alle som grenser til søkerens eiendom / festetomt. Andre berørte parter kan være 

offentlige organer, organisasjoner, foreninger og lag med interesse i saken.  

 

Når regnes tillatelsen for gitt? 

Svar: Når kommunen har mottatt en fullstendig søknad som følger standardkravene skal kommunen behandle 

denne innen seks uker. Utslippstillatelse sendes til tiltakshaver ved brev. Hvis det ikke er mottatt svar etter 

seks uker anses tillatelse som gitt Så snart arbeidet med avløpsrenseanlegget er ferdig skal ansvarlig 

kontrollerende for utførelse(KUT) sende inn ferdigmelding med anmodning om ferdigattest til kommunen. Et 

avløpsrenseanlegg regnes ikke som forskriftsmessig godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen. 
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6. Ordliste 

Avløpsrenseanlegg 

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: 

avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

 

Avløpsnett 

Et transportsystem som samler opp og transporterer avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt 

vann. 

 

Avløpsvann 

Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Biologisk toalett: et toalett hvor avfall omdannes til 

kompost og væsken fordampes. 

 

Brukerinteresser 

I denne sammenheng om utslipp fra små avløpsanlegg som kan medføre negative konsekvenser for drikkevanns-

, nærings- og rekreasjonsinteresser 

 

BOF5 

Biokjemisk oksygenforbruk, mål på mengde oksygen som forbrukes i løpet av fem dager når organisk stoff 

brytes ned i vann. Parameteren beskriver i stor grad det oksygenforbruk som avløpsvannet vil representere ved 

utslipp i resipienten. 

 

Den ansvarlige 

Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig jf. 

forurensningsloven § 7. 

 

Eutrofiering 

Er økt næringstilførsel og den biologiske responsen på dette; i første omgang i form av økt primærproduksjon 

(algevekst) 

 

Gråvann 

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra kjøkken, bad  og vaskerom. Klosettavløp er 

ikke inkludert. 
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Innlagt vann 

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som gjennom rør eller 

ledninger, er ført innendørs. 

Minirenseanlegg  

I prinsippet nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg  

 

Personekvivalent, pe 

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, 

BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsrenseanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige 

mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året.  

Generelt gjelder: 1 person = 1 pe = 60g BOF5/døgn = størst ukentlig belastning gjennom året. 

 

Privat avløpsnett 

Avløpsnett som ikke er allment tilgjenglig for tilknytning. 

 

Sanitært avløpsvann 

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og frahusholdningsaktiviteter, herunder 

avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

 

Suspendert stoff (SS) 

Mengden av uoppløst materiale i vann. 

 

Termotolerante koliforme bakterier (TKB) 

Benyttes i Norge som indikatorbakterier for å måle utslipp av tarmbakterier fra mennesker og dyr 

 


