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Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter 
mv. - høringsutkast 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv i 

Asker kommune, legges ut til høring. Høringsperioden varer fra 4.9. til 

12.10.2020. 

 

1. Sammendrag og konklusjon 
EUs vannrammedirektiv (vanndirektivet) trådte i kraft i 2000 og setter klare og 
konkrete mål for hva som er god vannforvaltning. Norge sluttet seg til direktivet 
gjennom EØS-avtalen og vedtok en egen norsk vannforskrift (i kraft fra 1.1.2007). 
Formålet med vannforskriften er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannressursene våre. Vannforskriften gjelder for alt 
overflatevann; elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann. 

Målet er at alle vannforekomster (elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann) 
skal ha god eller svært god, kjemisk og økologisk tilstand innen utgangen av 2021. 
Tilstanden på alt vann i Norge skal kartlegges gjennom en omfattende 
kunnskapsinnhenting, dette skal legge grunnlaget for å vurdere hva som må til for å 
beskytte og/eller forbedre den økologiske tilstanden. 

Trygt drikkevann er viktig for folkehelsen. Sikker leveranse av trygt drikkevann er 

viktig. Arbeidet med å redusere forurensning fra spredt avløp, som foreslås regulert i 

denne forskriften, må ses i sammenheng med EUs vanndirektiv. 
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Alle utslipp av avløpsvann krever kommunal tillatelse. Den lokale forskriften skal 

bidra til å beskytte vannressursene i kommunen på en best mulig måte, og derved 

bidra til helheten og likebehandling. 

Som følge av kommunesammenslåingen må det innen utgangen av 2020 vedtas nye 

lokale forskrifter. Målsettingen med forskriftsarbeidet har vært oppdatering av både 

regelverk og praksis, samt harmonisering av regelverket, og sikre rettferdig og lik 

behandling. Det er lagt vekt på å forenkle og gjøre forskriften lett å forstå, både for 

de som skal etterleve forskriften og for de som skal håndheve den. 

Forslaget til forskrift legges ut på høring. Forskriften skal etter planen vedtas av 

kommunestyret i møte 10.11.2020 med ikrafttredelse 1.1.2021. 

 

2. Bakgrunn for saken 
Vannkvaliteten i vassdragene i Asker kommune er per i dag ikke tilfredsstillende.  
 
«Vannområde Indre Oslofjord vest» er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene 
langs indre Oslofjord for å oppnå bedre vannkvalitet. Samarbeidsprosjektets arbeid 
med EUs vanndirektiv viser at forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg 
(septiktanker og liknende) sannsynligvis er betydelig. Tiltak for å nå målene ble 
foreslått og følges fortløpende opp lokalt.  
 
Asker kommune driver systematisk oppfølging av de private avløpsanleggene, og 
pålegger også tilknytning til offentlig avløpsnett der det er mulig. Hjemmel for å stille 
krav om oppgradering av private avløpsanlegg finnes i Forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 12. Kommunen er 
forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. 
Videre opprydding i disse vil derfor kunne bidra til en bedring av vannkvaliteten i 
Asker. I tillegg antas det at forurensning fra private avløpsanlegg også bidrar til 
forurensning av private brønner.  
 
Slik tilstanden er i mange av vannforekomstene i Asker i dag, vil vedtak om en lokal 
forskrift fortsatt være nyttig og nødvendig. Forskriften vil også bidra til at brønnvann 
beskyttes bedre. Forurensningsforskriftens § 12-6 gir hjemmel til å vedta lokal 
forskrift.   
 
Forurensningsforskriften stiller generelle krav til utslipp avhengig av resipienten. En 
lokal forskrift kan kun stille strengere krav ut fra lokale hensyn og disse presiseres i 
forskriften.  

 

Kommunens ulike roller og ansvar innenfor avløpssektoren 

Kommunen har ulike roller og ansvar innenfor avløpssektoren. Gjennom 

forurensningsloven og tilhørende forskrifter pålegges kommunen plikter. For utslipp 
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av sanitært avløpsvann omfattet av forurensningsforskriften kapittel 12, er 

kommunen forurensningsmyndighet og opptrer i rollen som offentlig 

myndighetsutøver i medhold av disse kapitlene etter forurensningsloven. 

Søknadsplikt for sanitært avløpsvann 
Det er søknadsplikt for alle utslipp av sanitært avløpsvann, uansett om utslippet 
kommer fra bygning med innlagt vann eller ikke.  
 
Forholdet til utslipp etablert før 1.1.2007  

Utslipp av sanitært avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse 

etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter, er i utgangspunktet fremdeles 

lovlige jfr. § 12-16 første ledd.  

Kommunen kan i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er 

ulovlige etter en fastsatt frist, jfr. §12-16 annet ledd. Utkastet legger opp til at 

slike eldre utslipp er ulovlige, slik det også var bestemt i den lokale forskriften 

for «gamle» Asker kommune. Disse utslippene var i «gamle» Asker kommune 

ulovlige fra 1. januar 2017. Utkastet legger ikke opp til å endre på det. 

Forskriftene for Røyken og Hurum fra 2010, inneholdt ingen slik frist for 

«gamle» utslipp. 

«Gamle» Asker kommunes forskrift lød videre slik: «Utslippene kan likevel 

bestå inntil kommunen gir pålegg om opprydding. Alle anlegg skal være endret i 

samsvar med utslippstillatelsen innen 18 måneder etter at vedtak om tillatelse 

er endelig, dersom det ikke er satt annen frist i tillatelsen. Alle anlegg som ikke 

oppfyller kravene satt i denne forskriften, og som er eldre enn 10 år, kan kreves 

rehabilitert. Dette gjelder etter forurensningslovens § 18. Alternativet er at 

eiendommen knyttes til offentlig avløpsanlegg dersom slikt finnes i rimelig 

nærhet.» Dette foreslås videreført.  

Kort om foreslåtte bestemmelser  

For å ivareta spesielle helsemessige eller hygieniske hensyn foreslås en 

hjemmel i utkastet for kommunen til å sette særlige vilkår eller forby utslipp av 

avløpsvann for bestemte områder. 

Utkastet foreslår også at ved vurdering av resipient, skal kommunen foreta en 

helhetlig vurdering også ut fra andre tilførsler, og ser med andre ord ikke på en 

søknad isolert sett.  

Utkast til forskrift gir hjemmel for at kommunen fastsetter et søknadskjema som skal 
benyttes som skal sikre at det redegjøres for alle relevante opplysninger og 
dokumenter. Det legges imidlertid ikke opp til detaljert beskrivelse av innhold i 
søknaden i selve forskriften.  
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Det foreslås at nødvendige erklæringer og drifts- og vedlikeholdsavtaler for 

anlegget må tinglyses på berørte eiendommer. Dette er i tråd med «gamle» 

Askers praksis, og vil sikre notoritet samt forebygge eventuelle senere konflikter 

mellom de private.  

Utkastet foreslår i § 4.2 at minirenseanlegg må være typegodkjent; noe som 

sikrer at kvaliteten på anlegget er vurdert og forhåndsgodkjent av nasjonalt 

kontrollorgan, dvs. SINTEF Byggforsk.   

Med hensyn til utslippssted for renset vann i § 7 har vi foreslått i utkastet at det 

må være minst 50 m fra offentlige/nærmeste badeplass.  

Det er anleggseiers ansvar, det vil si den ansvarlige, at anlegget til enhver tid 

fungerer som forutsatt og ikke forurenser. Utkast til forskrift inneholder flere 

bestemmelser som omhandler dette ansvaret. Videre inneholder utkastet 

hjemmel for eventuelle sanksjoner.  

Utkastet foreslår en hjemmel for kommunen til å føre tilsyn med anlegget, 

nærmere bestemt rett til tilgang til privat eiendom i forbindelse med slikt tilsyn.  

Definisjoner 

Forurensningsforskriften kapittel 11 inneholder bestemmelser som definerer 

begreper som benyttes i de øvrige kapitlene i forurensningsforskriftens avløpsdel. 

Disse skal også brukes i den lokale forskriften for Asker kommune. Utkastet har 

derfor kun definert ord som ikke allerede er definert i forurensningsforskriften.  

 

3. Tidligere behandling 

«Gamle» Askers forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, 

bedrifter og andre virksomheter, ble vedtatt av Asker kommunestyre 9. september 

2014, Røyken kommunes forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 

hytter mv., ble vedtatt kommunestyre 17. juni 2010, og Hurums forskrift om utslipp av 

sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., ble vedtatt av kommunestyre 15. juni 

2010. 

 

4. Kommunedirektørens vurdering 

Utkast til lokal forskrift følger opp sentrale myndigheters forpliktelse om å sikre en 

mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Utkast til 

forskrift bidrar til en tydeliggjøring av reglene som gjelder for utslipp av sanitært 

avløpsvann i Asker kommune.  
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Basert på ovennevnte legges forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann 

fra bolighus, hytter mv, i Asker kommune ut til offentlig høring i perioden 4.9.2020 til 

12.10.2020.  

 

Lars Bjerke 

kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Vedlegg:  

Utkast til forskrift om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg 

per 18.8.2020 

 


	Kommunedirektørens forslag til vedtak:
	1. Sammendrag og konklusjon
	2. Bakgrunn for saken
	3. Tidligere behandling
	4. Kommunedirektørens vurdering

