
Velkommen til informasjonsmøte
Oppgradering av private avløpsanlegg

Onsdag 15. mars 2023



Agenda

• Velkommen v/møteleder Vegard Aass

• Informasjon om kommunens rolle i oppryddingsarbeidet v/Maren Alexandra 
Ødegård, Østre Toten kommune

• Gjennomgang av eldre anlegg og hvorfor anlegg eller komponenter må 
byttes ut v/ Lars Westlie 

• Spørsmål til Østre Toten kommune og Lars Westlie 

• Avslutning v/ møteleder Vegard Aass

18:00-18:10

18:10-18:25

18:25-19:25

19:25-19:55

19:55-20:00



Oppgradering av private avløpsanlegg 

Østre Toten kommune
Maren Alexandra Ødegård 



Oppgradering av private avløpsanlegg 
• Gjennom EØS-avtalen er Norge 

forpliktet til å følge EUs 
vanndirektiv.

• Sammen med resten av Europa har 
Stortinget bestemt at det skal 
gjennomføres et stort løft for all 
vannforvaltning.

• Arbeidet styres av vannforskriften. 
Her beskrives miljømål og hvordan 
det skal arbeides for at disse skal 
nås, samt frister for dette.

• Opprydding i avløp i spredt 
bebyggelse er en stor del av dette 
arbeidet.

• I Østre Toten kommune er det ca. 
2100 private avløpsanlegg. Mange 
av disse tilfredsstiller ikke dagens 
rensekrav. 



Sonekart
• Ca. 2100 private avløpsanlegg

• Minst 80 % trenger oppgradering

• Sonene er prioritert med tall fra 1-8 på 
bakgrunn av tilstanden i 
vannforekomstene

• Parallelt vil det pålegges oppgraderinger 
av anlegg med feil og mangler



Tilstand i vannforekomstene
• Private anlegg står for en stor del av utslippet

• Hovedtyngden av utslippene ender i Mjøsa

• Biotilgjengelig fosfor er den vesentlige årsaken til 
algeoppblomstring

Lenaelva Heggshuselva

Kilde: Microsoft Word - NIBIO_RAPPORT_2021_7_58 (vassdragsforbundet.no)

https://www.vassdragsforbundet.no/wp-content/uploads/2021/04/Eutrofi_Mj%C3%B8sa_NIBIO_2021.pdf


• Østre Toten kommune er pålagt å sikre opprydding 
i avløp fra spredt bebyggelse:

- Forurensningsloven

- Forurensningsforskriften

- Vannforskriften

• Østre Toten kommunes handlingsplan 2018-2030 
– Opprydding i utslipp fra private avløpsanlegg:

- Vedtatt av kommunestyret

- Setter rammene for arbeidet i kommunen 

Kommunens rolle - forurensningsmyndighet



• Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg, Østre Toten kommune

- Krav til forvaltningsmessige forhold, tekniske 
løsninger, utslippskonsentrasjoner og drift og 
vedlikehold av mindre avløpsanlegg

• Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og 
tette tanker mv., Østre Toten kommune

- Krav til tømming, tømmehyppighet, 
abonnentens plikter mv.

Kommunens rolle - forurensningsmyndighet



• Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll 
av avløpsanlegg, Østre Toten kommune

- Lokal forskrift med hjemmel i 
forurensningsforskriften 

- Selvkost 

• Saksbehandling

- Søknadsbehandling

- Krav om tilkobling til offentlig avløp

- Opprydding i private avløpsanlegg

Kommunens rolle - forurensningsmyndighet



Anleggseiers plikter
• Hovedprinsippet i forurensningsloven (§ 2, pkt. 5)

- Forurenser betaler, og har ansvar for at eget utslipp overholder 
dagens krav til rensing

• Eier av et avløpsanlegg må sørge for å ha et godkjent utslipp

- Eier må sørge for å ha en renseløsning som tilfredsstillerdagens  
rensekrav, samt gyldig utslippstillatelse i Østre Toten kommune



Gjennomføring av planen
Varsel om vedtak med pålegg om oppgradering

• Varsel om vedtak vil sendes ut ca. 3 måneder etter at eier mottok 
informasjonsbrevet

Vedtak med pålegg om oppgradering
• Vedtak vil sendes ut når det har gått minst 3 uker siden varsel om vedtak 

ble sendt ut



Gjennomføring av planen
Frist for gjennomføring

• Fristen for å oppgradere avløpsanlegget, er to sommersesonger – dvs. 
1,5-2 år fra pålegget er gitt

• Fristen fremkommer i varsel om vedtak og vedtak om pålegg

Hvordan oppgradere?
• Eier knytter seg til et kvalifisert firma (som blir ansvarlig søker til 

kommunen)
• Firmaet vurderer den beste renseløsningen for den konkrete 

eiendommen



Saksgang



Kostnader / Økonomi
• Det foretaket som hjelper deg/dere, vil ta betalt for å gjøre nødvendige 

undersøkelser, vurderinger og utarbeide søknadsdokumentasjon. Eier kan ikke 
stå som selvbygger for eget anlegg. Prisen på dette må medregnes som en del 
av kostnaden med avløpsanlegget.

• Kommunen vil kreve gebyr for behandling av utslippssøknaden og 
byggesøknaden. 

Gebyr for saksbehandling pr. 2023



Nyttige lenker
• Forsiden – Lovdata

• Privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - Østre Toten kommune (ototen.no)

• Avlop.no - Mindre avløpsanlegg - Nibio

https://lovdata.no/
https://www.ototen.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/privat-avlopsanlegg-i-spredt-bebyggelse/
https://lovdata.no/
https://www.ototen.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/privat-avlopsanlegg-i-spredt-bebyggelse/
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop


Spørsmål?

Henvendelser i etterkant av informasjonsmøtet:

vannogavlop@ototen.no

Østre Toten kommune
Postboks 24
2851 Lena

mailto:vannogavlop@ototen.no
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