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UTKAST  

Forskrift om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg, Asker kommune 
 

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre DATO 2020 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 
6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), og forskrift 1. juni 2004 nr. 
931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.   

§ 1. Formål  

Forskriftens formål er å: 

a) supplere reglene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12 med nødvendige 
tilleggskrav for å beskytte vannressursene i kommunen mot forurensing slik at 
hensynet til resipientene, drikkevannskilde/anlegg og brukerinteressene ivaretas. 

b) sette krav til forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger knyttet til nybygging, 
vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre avløpsanlegg. 

c) gi kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp. 
 

§ 2.Virkeområde  

Forskriften gjelder utslipp som reguleres av forurensningsforskriften kap. 12, det vil si 
utslipp, mindre enn 50 pe, av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter 
og andre virksomheter, med innlagt vann eller på annen måte har utslipp som medfører fare 
for forurensning. Bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløp omfattes ikke. 

§ 3. Definisjoner 

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder 
følgende:  

a) Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom 
rør eller slange er ført innendørs.  

b) Gråvann: Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til 
avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.  

c) Etterpolering: Anlegg/innretning for å øke sikkerheten mot uønskede utslipp og for 
ytterligere å redusere innholdet av smittestoffer og næringsstoffer etter 
minirenseanlegg dersom det er sannsynlig at anleggstypen ikke alene klarer 
utslippskravene.  

d) Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning. 
e) Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P).  
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f) BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av 
organisk stoff i vann.  

g) TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier.  
h) 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).  

i) ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR 
rapport nr. 124-2002.  

j) Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann.  
 

§ 4.Krav til søknad og dokumentasjon 

§ 4.1 Generelt 
Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og 
vesentlig endring av avløpsanlegg, er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal 
benyttes. Vedlegg angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges i den grad de er relevante. 

Kommunen kan, med hjemmel i forurensningsloven § 18, gi pålegg om endring eller opphør 
av lovlig utslipp etter denne forskriften.  

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis 
med hjemmel i plan- og bygningsloven.  

Skal (godkjent) avløpsanlegg flyttes, må det søkes om ny utslippstillatelse. 

 
4.2 Krav om tinglysning 
Kommunen krever tinglyste erklæringer for å sikre rettigheter til å etablere vann- og 
avløpsanlegg over annen manns eiendom, og tilknytning til privat ledningsnett. Ved nyanlegg 
eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse 
til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og avløpsanlegg. Kopi av tinglyst erklæring 
skal vedlegges søknaden.  

Drift- og vedlikeholdsavtale for avløpsanlegget, jfr. denne forskriftens § 9, skal tinglyses på 
eiendommen. Kopi av tinglyst erklæring skal vedlegges søknaden.  

Eventuelt eierskap til felles avløpsanlegg, med tilhørende drift- og vedlikeholdsavtale, skal 
tinglyses på berørte eiendommer. Kopi av tinglyste dokumenter skal vedlegges søknaden.  

§ 4.2 Særskilt for søknad om minirenseanlegg  
Minrensenanlegg må være typegodkjent av nasjonalt godkjenningsorgan (*) med utstedt 
godkjenningsdokument (**).  Det må foreligge etterpoleringsløsning.  
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§ 4.3 Særskilt for anlegg med infiltrasjon 
For anlegg med infiltrasjon i stedlige masser, eller hvor det ellers er allment akseptert at det 
er problematisk å kunne ta representative utslippsprøver, skal oppnåelse av rensekrav 
dokumenteres ved utslippssøknaden og omfatte følgende: 

• Grunnundersøkelse  
• Hydraulisk kapasitet 
• Infiltrasjonskapasitet 
• Løsmassenes egenskaper som rensemedium 
• Risikovurdering (risiko for forurensning). 

 

Det skal ved prosjektering og utbedring/rehabilitering av infiltrasjonsanlegg utføres 
grunnundersøkelse av nøytral fagkyndig med hydrogeologisk, avløpsteknisk eller 
liknende/tilsvarende kompetanse. Dokumentasjon skal omfatte grunnundersøkelse og 
inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes 
egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. 

§ 5.Krav til planlegging, prosjektering og utførelse av anlegget 

§ 5.1 Generelt 
Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 
omgivelsene ikke utsettes sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller 
lukt.  Anlegget skal dimensjoneres og bygges 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. Det skal 
dokumenteres at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet. 

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til 
drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Naturverdier og 
påvirkninger knyttet til det skal også beskrives.  

Kun sanitært avløpsvann skal ledes til avløpsanlegg. Overvann/drensvann/takvann skal ikke 
ledes til avløpsrenseanlegg. 

§ 5.2 Krav til foretak 
Foretak som søker, planlegger/prosjekterer eller utfører/etablerer avløpsanlegg, eller 
utfører kontroll, omfattet av denne forskriften skal ha nødvendig godkjenning i tråd med 
plan- og bygningsloven.  

Det skal brukes nøytral fagkyndig. 

Kommunen kan settes særlige krav til kompetanse i utslippstillatelsen.  

Ved bruk av naturbaserte anlegg skal utførelsen undergis uavhengig kontroll. 
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§ 5.3 Sluttdokumentasjon 
Kommunen stiller krav til sluttdokumentasjon. Alle anlegg skal ha dokumentasjon på at 
anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Saken avsluttes når arbeidet er utført og 
ferdigmelding fra foretak er innsendt og godkjent av kommunen. Manglende 
sluttdokumentasjon kan medføre at tillatelsen tilbakekalles, jfr. § 4.  

§ 6.Utslippskrav og prøvetaking 

§ 6.1 Utslippskrav 
For å dokumentere at krav til rensing overholdes, skal det etableres en prøvetakingskum for 
uttak av representative prøver av det rensede avløpsvannet som føres til resipient. Det må i 
tillegg være mulig å måle utslippsmengden.  

Unntatt er infiltrasjonsanlegg der kravet om prøvetakingssted avgjøres i hvert enkelt tilfelle 
av forurensningsmyndigheten. 

Restutslippet/renset vann/utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende 
verdier: 

Forurensningsparameter Høyeste utløpskonsentrasjon 

Tot-P 
< 1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 
90 %) 

BOF5 
< 25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 
90 %) 

TKB (termotolerante koliforme 
bakterier) 

< 1000 stk./100 ml 

I særskilte tilfeller kan kommunen stille skjerpede utslippskrav. 

§ 6.2 Prøvetaking 
All prøvetaking skal utføres av nøytral fagkyndig virksomhet, og bekostes av anleggseier. 
Analyser av renset vann skal utføres av laboratorier som er akkreditert for aktuell analyse. 

For anlegg med anlegg infiltrasjon vil dokumentasjon på oppnådd rensegrad være 
tilstrekkelig. 

§ 7.Utslippssted 

Utslippssted for restutslipp-/ avløpsvann skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av 
utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at konflikt med andre 
interesser unngås. Utslippssted skal lokaliseres utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 
m under laveste vannstand og minst 50 meter fra nærmeste offentlig/nærmeste badeplass. 

Ved vurdering av resipienten gjør kommunen en helhetlig vurdering, som også omfatter 
andre tilførsler.  
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Der det er utarbeidet faglige sårbarhetsvurderinger og fastsatt miljømål for resipienter i 
kommunen skal disse legges til grunn.   

Det kan settes ytterligere krav begrunnet i konkrete vurderinger av de lokale forhold.  

§ 8.Krav til renseløsning  

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har 
tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold der det ligger. Ved utformingen av 
anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. 
Rensemetode må tilfredsstille krav til renseeffekt og utslippskrav som framkommer i § 6.1. 

Ved godkjent søknad om utslipp blir det gitt utslippstillatelse med konkret angitte vilkår som 
skal sikre at rensekravene blir oppfylt.  

§ 9.Krav til drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

Den ansvarlige, eier av anlegget, er ansvarlig for at det driftes og vedlikeholdes slik at alle 
krav i forskrift og tillatelse overholdes. Det må til enhver tid foreligge en bindende drifts- og 
vedlikeholdsavtale for anlegget. Avtalen må omhandle følgende punkter:  

a) den fagkyndiges servicebesøk: antall besøk pr. år (minst ett besøk) og oppgaver som 
skal utføres ved service, som kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av 
vannkvalitet og av alarm. Krav til prøvetaking framgår av § 7. 

b) den fagkyndiges beredskapsordning for å sikre eieren rask assistanse ved behov, 
f.eks. ved funksjonssvikt på anlegget. 

c) plikt for den fagkyndige til å bidra til årsrapport til kommunen, jf. § 12 
d) levering av deler, og eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning for 

anlegget. 

§ 10.Oppfølging av avvik - internkontroll 

Det forutsettes at den ansvarlige for anlegget har rutiner for umiddelbar oppfølging av høye 
analyseresultater, eller andre vesentlige avvik, for å sikre utslippskontroll. 

Den ansvarlige for anlegget må ha rutiner for umiddelbar oppfølging av avvik fra 
vilkår/tillatelse. Avvik som kan medføre forurensing må varsles til kommunen umiddelbart. 
Kommunen skal varsles og/eller informeres om gjennomførte og planlagte tiltak på anlegget, 
senest 14 dager etter at resultat fra prøvetaking som viste avvik foreligger.   

§ 11.Ansvar for beredskap mot akutt forurensing  

§ 11.1 Krav til forebygging av akutte utslipp og beredskapsplikt 
Den ansvarlige plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, 
risiko for akutt forurensing. Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for 
akutte og skadelige utslipp, og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. 
Beredskapsrutinene skal inngå i anleggets internkontrollsystem og skal dokumenteres.  
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§ 11.2 Varslingsplikt  
Dersom det skulle oppstå akutte utslipp skal kommunen straks varsles. Det skal gis 
nødvendige opplysninger, bl.a. om hva som er sluppet ut/på, tidspunkt for utslipp og hvor 
dette har skjedd, samt om utslippet er stanset, og eventuelt andre relevante opplysninger.  

§ 11.2 Ansvar for akutte utslipp  
Overtredelse av utslippskrav kan gi grunnlag for krav om skadeserstatning.  

§ 12.Årlig rapportering 

Den ansvarlige/eier av anlegget har ansvar for at årsrapport for foregående kalenderår 
sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år.  Kommunens standardiserte skjema 
skal benyttes for årsrapport. 

§ 13 Tilsyn 

§ 13.1 Kommunens tilsyn 
Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter å utføre tilsyn med anleggene. 
Kommunen, eller den som kommunen bemyndiger, har anledning til å foreta tilsyn på 
anlegget. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført 
service og vedlikehold. 
 
§ 13.2 Den ansvarliges (anleggseiers) ansvar  
Anlegg kontrolleres av renovatør ved hver tømming. Ved avvik eller unormale 
hendelser/omstendigheter, skal renovatør umiddelbart mulig varsle både eier av anlegget og 
kommunen for nødvendig oppfølging. 
 
§ 13.3 Sanksjoner 
Ved mangel på utslippstillatelse eller der det foreligger mislighold av gitt tillatelse kan 
kommunen treffe pålegg om utbedring eller stenging, eller stenging og plombering av 
vanninntak. Kommunen kan også vurdere å iverksette tiltak etter forurensingslovens § 7 og § 
74. 

§ 13-4. Tvangsmulkt 
For å sikre at vilkårene i utslippstillatelsen blir overholdt kan kommunen med hjemmel i 
forurensningslovens § 73, jf. forurensningsforskriften § 41-6, treffe vedtak om tvangsmulkt.   

§ 14 Klage 

Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften kan påklages. Bestemmelser i 
forvaltningslovens kapittel VI kommer til anvendelse. 

15.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.   
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Samtidig oppheves forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter 
og andre virksomheter, Asker kommune, fastsatt av Asker kommunestyre 9. september 
2014, forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Røyken kommune, 
fastsatt av Røyken kommunestyre 17. juni 2010, og forskrift om utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter mv., Hurum kommune, fastsatt av Hurum kommunestyre 15. 
juni 2010. 

 
 
 

* SINTEF Byggforsk i 2010 ble oppnevnt som et nasjonalt kontrollorgan for dokumentasjon av små avløpsrenseanlegg i h.h.t. 
kravene i NS-EN 12566-3:2005+A1:2009 + NA:2009. Liste over godkjente anlegg: 
https://www.sintefcertification.no/Search?q=minirenseanlegg 

** SINTEF Teknisk Godkjenning 
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