
Retningslinjer i forbindelse med opprydding i utslipp fra private 

avløpsanlegg i Østre Toten kommune 

 

Virkeområde 

Retningslinjene gjelder saksbehandlingsmåte ved oppgradering av mindre avløpsanlegg til og 

med 50 pe i Østre Toten kommune. 

Formål og hensikt 

Kommunen ønsker å oppnå rettferdighet og systematikk i oppryddingsarbeidet. 

Retningslinjene skal gi avklaring av grensen for hvilke avløpsanlegg som skal oppgraderes. 

Retningslinjene hjemles i forurensningsloven § 7, forurensningsforskriften §§ 12-3,8,10-14 

og lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg §§ 6,7,8,15.   

 

Avløpsanleggene deles inn i følgende kategorier: 

Kategori 1: Direkte utslipp til resipient eller terreng, minirenseanlegg uten godkjenning etter 

dagens standard.  

Kategorien omfatter boliger uten avløpsanlegg. Det foreligger åpenbar forurensning ved at 

avløpsvann går direkte til vannforekomst eller til grunnen uten rensing. Anlegg etablert før 

1972, og minirenseanlegg som ikke er godkjent etter NS-EN 12566-3 standarden, er ulovlige fra 

1.juni 2018 jamfør lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg  

§ 15. Vedtak om pålegg om oppgradering gis fortløpende.  

  

Kategori 2: Manglende infiltrasjonssystem.  

Kategorien omfatter avløpsanlegg uten annen renseanordning enn slamavskiller. 

Sandfilteranlegg med høy alder og dårlig kvalitet tilhører også denne kategorien. Vedtak om 

pålegg om oppgradering gis etter en vurdering av kriterier som blant annet; alder, tilstand og 

avstand til vannforekomst 

Kategori 3: Dårlig slamavskilling og diffust utslipp til terreng. 

Kategorien omfatter anlegg av eldre dato og kvalitet som ikke gir tilfredsstillende rensing 

etter dagens krav til nye avløpsanlegg. Faktorer kan være; underdimensjonert 

infiltrasjonsareal, manglende antall kammer for slamavskilling, kummer i dårlig forfatning 

eller lignende. Vedtak om pålegg om oppgradering gis etter en vurdering av kriterier som 

alder, tilstand, grunnforhold og avstand til vannforekomst  

Det foreligger forurensningsfare ved at avløpsvann går til vannforekomst, eller til grunnen 

uten tilstrekkelig rensing. 



Vedtak om oppgradering gis i henhold til Forurensningsloven § 18, Lokal forskrift om utslipp av 

avløpsvann fra mindre avløpsanlegg § 15, Hovedplan for vann og avløp kapittel 14 og 

Strategisk plan for vassdragsforvaltning kapittel 8.3.   

Tidsfrist for oppgradering av avløpsanlegg innen kategori 1-3 settes til to sommersesonger. 

 

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 på 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 to personer i 

boligen. 

 

Utsettelse i forbindelse med påkobling til offentlig kloakknett: 

- Anlegg med akutt forurensning vil gis pålegg om utbedring selv om det er planer om 

utbygging av offentlig kloakk i området. I disse tilfellene vil anleggseier kunne søke om 

utsettelse i inntil 10 år for påkobling. 

- Det gis ikke pålegg om utbedring dersom anlegget ikke har akutt forurensning, og 

påkobling til offentlig kloakknett er planlagt innen en 5 års periode. 

 


