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RETNINGSLINJER FOR OPPRYDDING AV MINDRE AVLØPS-

ANLEGG I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Fastsatt av Vestre Totens kommunestyre 14. mai 2009, sak 27/09. 

Revidert i Utvalg for teknisk drift og plansaker 28. november 2011, sak 71/11. 

 

 

Virkeområde 

Retningslinjene gjelder behandlingsmåte ved oppgradering/utbedring av mindre avløpsanlegg t.o.m. 

50 pe i Vestre Toten kommune. 

 

 

Formål og hensikt 

Oppnå rettferdighet og systematikk i oppgraderingsarbeidet og gi direktiver for avklaring av grensen 

for hvilke avløpsanlegg som skal oppgraderes 

 

 

Ikrafttredelse 

Retningslinjene trer i kraft fra 14.03.2009. 

 

 

Avløpsanleggene deles inn i følgende kategorier: 

Kategori 1: Direkte utslipp til resipient eller terreng 

Til denne kategorien hører boliger uten avløpsanlegg og anlegg etablert før 1972. Pålegg om 

oppgradering gis fortløpende. Det foreligger åpenbar forurensning ved at avløpsvann går direkte til 

vannforekomst/grunnen uten rensing eller anlegget er ulovlig jfr. § 13 i lokal forskrift. 

 

Kategori 2: Manglende infiltrasjonssystem 

Anlegg uten annen renseanordning enn slamavskiller. Sandfilteranlegg med høy alder og dårlig 

kvalitet tas med i denne kategorien. Pålegg gis etter en vurdering av kriterier som blant annet høy 

alder, dårlig tilstand og avstand til vannforekomst. Anlegg i denne kategorien gis pålegg om 

oppgradering fortløpende. Det foreligger åpenbar forurensning ved at avløpsvann går til 

vannforekomst eller til grunnen uten tilstrekkelig rensing. 

 

Kategori 3: Dårlig slamavskilling og diffust utslipp til terreng 

Anlegg av eldre dato og kvalitet som ikke gir tilfredsstillende rensing etter dagens krav til nyanlegg 

(underdimensjonert infiltrasjonsareal, manglende antall kammer for slamavskilling, kummer i dårlig 

forfatning etc.). Anlegg i denne kategorien gis pålegg om oppgradering fortløpende etter en vurdering 

av kriterier som alder, tilstand, grunnforhold og avstand til vannforekomst. 

 

 

Pålegg gis i henhold til Forurensningsloven § 18, Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg § 13 

og Kommunedelplan avløp 2006-2015 punkt 4.2. Tidsfrist for oppgradering av avløpsanlegg 

innen kategori 1-3 settes til to sommersesonger. 
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Det kan i visse tilfeller søkes om utsettelse av utbedring av avløpsanlegget under følgende 

betingelser: 

- Utsettelse gis i inntil 5 år. 

- Utsettelse kan bare gis i tilfeller hvor det ikke er påvist akutt forurensning. 

- Pålegg om utbedring av avløpsanlegget må tinglyses som en heftelse på eiendommen. 

 

 

Søknad om utsettelse blir behandlet ut ifra en samlet vurdering av følgende kriterier: 

- Grad av forurensning. 

- Det totale vannforbruket. Utsettelse gis ikke dersom det bor flere enn 2 personer i husstanden. 

- Det må foreligge økonomiske årsaker til grunn for søknaden. Disse vurderes på følgende 

måte: 

- Brutto inntekt for husstanden skal dokumenteres med ligningsattest fra året før. 

Dersom samlet brutto inntekt er under 4G på aktuelt tidspunkt, innvilges utsettelse. 

- Dersom likvid formue for husstanden overstiger 300 000 blir søknaden ikke innvilget. 

- Utsettelse gis ikke på avløpsanlegg knyttet til fritidsbolig. 
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