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Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Dønna kommune, 
Nordland 
Forslag til forskrift til gjennomsyn hos Teknisk Dønna 27.10.2021 (Grønn tekst er sitert tekst i forurensningsforskriften) 

Hjemmel: Forskrift vedtatt av Dønna kommunestyre dato.mnd år. Etter Forurensningsforskriften del 4 § 12-6 og 
Forurensningsloven 13.mars 1981 nr 6 

 

§ 1. Formål 
Forskriftens formål er: 

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

b. å beskytte vannressursene i kommunen mot forurensing som kan skade resipient 
brukerinteresser. 

c. å gi kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp. 
d. å gi kommunen hjemmel til å føre tilsyn og kontroll med avløpsanlegg. 
e. å sikre likebehandling og forutsigbarhet i saksbehandlingen i forbindelse med utslipp av 

sanitært avløpsvann. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbolig/hytter, bedrifter og 
andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe i Dønna kommune. 
 
Krav i denne forskriften gjelder ved etablering av nye utslipp, ved vesentlig økning av eksisterende 
utslipp, og ved vesentlig rehabilitering/endring av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann  

For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt eller skal 
legges inn vann. Bebyggelse der avløpet er tilkoplet offentlig avløpsanlegg er unntatt fra forskriften. 

Kravene i lokal forskrift erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13, samt §12-16 
Øvrige bestemmelser i forurensningsforskriftens kapittel 12 er fortsatt gjeldende. 
 
§ 3. Forurensningsmyndighet 
Kommunen er forurensningsmyndighet etter denne forskriften og kan føre tilsyn og kontroll med at 
bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av denne forskrift følges. 
 
§ 4. Definisjoner 
Avløpsvann: Omfatter både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 
Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra 
husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 
Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt 
transporteres med vann. 
Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, 
bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 
Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende  
hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg, og utslippsanordning.  
Offentlig avløpsanlegg: Avløpsanlegg som er allment tilgjengelig for tilknytning. 
Innlagt vann: Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som 
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gjennom ledning eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg 
som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), hvor vann til 
tank/beholder bæres inn i bygningen. Tanker/beholdere med samlet volum inntil 25 l totalt går ikke 
under denne definisjon. 
Utslipp: Tilførsel av forurenset væske/avløpsvann fra bebyggelse til avløpsanlegg og resipient. Som 
utslipp regnes også avløp ført til tett tank. 
Diffust utslipp: Avløpsvannet ledes ut i grunnen før det når fram til resipienten. 
Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer anlegg kan være både grunnvann og 
overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 
Helårs vannføring: Med helårs vannføring menes vannføring som ved middeltemperatur over 
frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. 
Kjørbar vei: Definisjon av kjørbar vei fremgår av lokal forskrift for tømming av slamavskillere, privet, 
tette tanker mv. Hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, avgjøres av kommunen. I områder 
uten kjørbar vei, eller hvor vei ikke brøytes i vinterhalvåret, kan kommunen nekte etablering av 
utslipp. 
ADK-sertifisert: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 
124-2002. 
Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes  
ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7. 
Nøytral fagkyndig: Person med relevant hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse, som kan 
foreta vurderinger av stedlige forhold, og gi nøytral anbefaling om valg av avløpsløsning, uavhengig 
av bindinger til teknologi og utstyr. Nøytral fagkyndig må kunne vise til relevant utdannelse, 
deltakelse på anerkjente kurs, og/eller relevant praksis fra fagfeltet 
Personekvivalent (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk  
oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe  
beregnes på grunnlag av største forventede belastning 
 
§ 5. Krav om søknad og utslippstillatelse 
Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp, og endring/rehabilitering av 
avløpsanlegg, er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes. 
 
Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2, eller dersom kommunen i plan har fastsatt at 
fritidsboliger/hytter skal tilknyttes offentlig avløpsnett, jf. plan- og bygningsloven § 30-6. 
 
§ 6. Behandling av søknad 
Fullstendig søknad skal behandles av kommunen innen seks uker. Ved søknad om ny byggetillatelse 
skal søknad om vann og utslipp samordnes etter plan- og bygningsloven.  Er arbeidet ikke igangsatt 
senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å 
etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn 
 
§ 7. Avløpsanlegget 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-7. 
Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, 
drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig 
med hensyn til 

a. avløpsvannets mengde og egenskaper, 
b. forebygging av lekkasjer, 
c. begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 
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Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan (områdeplan/rammeplan) for områder der 
dette er naturlig. Dette kan også gjelde for planlegging av felles utslippsledning til sjø fra 
boliger/hytter/næring. 
 
Overflatevann/takvann/drensvann som samles opp skal føres i egne ledninger, og skal ikke ledes til 
slamavskiller for sanitært avløpsvann. 
 
Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på røranlegg som er tilknyttet privat avløpsanlegg.1 

 
Ved nyetablering av driftsbygninger, eller ved innlegging av vann og avløp i eksisterende 
driftsbygninger, er det ikke tillatt å føre sanitært avløpsvann fra WC i driftsbygning til gjødselkjeller. 2 
Toalett i driftsbygning krever egen avløpsløsning med slamavskiller. Biologisk 
toalett/forbrenningstoalett kan benyttes som alternativ. 
 
Tilkobling av vann til uthus/garasje/basseng er søknadspliktig og krever egen utslippstillatelse. 
 
 1 Den ekstra belastningen fra matavfallskverner kan gå ut over anleggets funksjon. 
 
 2 Bestemmelsen innføres av hygieniske hensyn, da bakterier fra mennesker har et annet smittepotensial enn bakterier i 
husdyrgjødsel, og bør håndteres på en hygienisk sikrere måte. 
 
§ 8. Krav til utslipp til følsomt og normalt område 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-8. 
Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11 
i Forurensningsforskriften skal minst etterkomme: 

a. 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i 
tilknytning til resipienten, 

b. 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for eutrofiering 
hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller 

c. 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger 
brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 

 
Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 
 
Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller 
tilsvarende. 

Kommunen kan ved behandling av søknad om utslippstillatelse stille særskilte krav om 
risikoreduserende tiltak for å beskytte brukerinteresser 1 eller miljøet, herunder dersom resipienten 
har liten vannføring, eller står i fare for ikke å nå vannkvalitetsmålene etter vannforskriften. Et krav 
om risikoreduserende tiltak kan være teknisk løsning som gir bedre hygienisk utslippskvalitet. 

Det må vises særlig hensyn ved utslipp til innsjøer og bekker/elver som er risikovurdert i VannNett-
Portal (vann-nett.no)  

Nye eller økte utslipp av sanitært avløpsvann tillates ikke til nedbørfelt med vannverk som forsyner 
mer enn 50 pe og skal ikke kunne forringe vannkvaliteten i nærliggende drikkevannsbrønner. 
 
 1 Brukerinteresser kan her være områder med mindre, private drikkevannskilder, badeplasser, fiskeplasser, turområder, 
områder med næringsinteresser etc., men kan også være andre typer brukerinteresser hvor det er en risiko for 
smitteoverføring via vann. 
 

https://vann-nett.no/portal/#/area/1827/MunicipalityID
https://vann-nett.no/portal/#/area/1827/MunicipalityID
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§ 9. Krav til utslipp til mindre følsomt område 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-9. 
Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, 
(Forurensningsforskriften) skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme: 

a. 20 % reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 
renseanlegget, eller 

b. 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 
 
Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til resipient. 

Nye eller økte utslipp av sanitært avløpsvann skal generelt ikke hindre at vannforekomsten innfrir 
miljømålene satt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Utslippet skal ikke 
forsøple sjø og sjøbunn. 

 
§ 10. Dokumentasjon av rensegrad 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-10. 
 
Slamavskillere skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-1 eller tilsvarende standard. 
 
Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard 
for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Øvrige renseanlegg skal ha 
dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 
 
Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets 
størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. 
Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk 
kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for 
forurensning.  
 
Andre renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 
 
Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er 
akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i 
Forurensningsforskriften, skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy 
korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften, 
benyttes.  
 
Kommunen kan kreve særskilt dokumentasjon på kompetanse og erfaring med prosjektering og 
utførelse av renseanlegg. 
 
§ 11. Utslippssted 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-11. 
 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 

a. utslipp til sjø og innsjø: lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. Kommunen kan ved 
brukerinteresser sette strengere krav til lengde og dybde på utslippsledning. 

b. utslipp til elv/bekk: kun forekommer til elv/bekk med helårsavrenning og utslipp skal være 
dykket ved normal tørrværsavrenning, eller etablert med diffust utslipp i pukksatt grøft. 
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c. utslipp til grunnen: kun forekommer til stedegne løsmasser med tilstrekkelig hydraulisk 
kapasitet. Egnethet må dokumenteres gjennom grunnundersøkelser. Dette gjelder også for 
løsninger for etterpolering fra rensanlegg og gråvann. 

d. Utslipp via jordbruksdren: der det er uforholdsmessig langt til resipient med helårs 
vannføring, kan kommunen tillate utslipp til jordbruksdren, dersom denne munner ut i 
resipient med helårs vannføring, jf. bokstav b, eller til sjø. Kommunen kan stille krav til 
plassering eller utforming av utslippspunkt i resipient, eller stille krav til ekstra rensetrinn før 
utslippet føres til drensledning eller til utslipp i resipienten. 

 
Resipienten og anordning for utslipp til resipient skal beskrives i søknaden. Valg og utforming av 
utslippspunkt skal baseres på undersøkelser av stedlige forhold, herunder vurdering av vannkvalitet, 
sesongmessige variasjoner i vannmengder og strømningsforhold, andre fysiske faktorer, fiske- og 
dyreliv, samt brukerinteresser i området. Kommunen kan kreve ytterligere informasjon (inkl. 
vannanalyser) om resipienten som skal benyttes.  
 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene 
av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet 
ikke medfører fare for forurensning av drikkevann og/eller badeplasser. 
 
Utslippspunktet skal utformes slik at utslippet ikke er enkelt tilgjengelig for uvedkommende, og slik 
at igjenslamming og gjenfrysing hindres. Der brukerinteressene tilsier det, skal utslippet anordnes 
som diffust utslipp. 
 
§ 12. Lukt 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-12. 
 
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene 
ikke utsettes for sjenerende lukt. 
 
§ 13. Utforming og drift av renseanlegg 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-13. 
 
Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes 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. 
 
Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. 
vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller 
fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og 
fjerde år. 
 
Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra 
skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. 
 
Ved etablering av slamavskillere, tette tanker eller andre renseanlegg som krever tømming, stilles  
det krav om at anlegget er tilgjengelig for tømming fra kjørbar vei, jf. § 4. Avstanden fra kjørbar vei til 
tank/anlegg skal maksimalt være 50 m. Løftehøyden skal maksimalt være 6 m. 
 
§ 14. Hensyn vann og avløp i planarbeid 
Ved utarbeiding av plan for byggeområder (kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan) skal det 
utarbeides områdeplan for vannforsyning og avløp. Kommunen bestemmer avgrensningen av aktuelt 
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område så tidlig i planprosessen som mulig. I reguleringssammenheng retter kravet om utarbeiding 
av områdeplan seg mot den som ønsker å regulere et område. Kravet kan også settes i forbindelse 
med utvidelse av eksisterende områder for bebyggelse der hvor kommunen finner det 
hensiktsmessig. Inngår nye områder for bebyggelse kun i områdeplan eller kommuneplan, retter 
kravet seg mot kommunen såfremt annet ikke er bestemt. 
 
Tiltaket er også søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1. Søknad skal vedlegges 
ansvarsrett for prosjektering og utførelse av tiltaket. 
 
§ 15. Krav til planlegging, prosjektering, dokumentasjon og utforming 
Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig 
yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger, slik at det ikke oppstår 
utslag av delvis renset avløpsvann til terreng, og slik at det ikke oppstår uhygieniske forhold eller 
andre ulemper.  
 
Ved valg av anleggstype og utforming av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde 
sanitært avløpsvann i løpet av året og anlegget må dimensjoneres for største forventede belastning. 
 
Foretak som planlegger, prosjekterer, utfører eller kontrollerer avløpsanlegg omfattet av denne  
forskriften skal ha nødvendig VA-teknisk kompetanse og være godkjent i aktuelle 
godkjenningsområder og tiltaksklasser i henhold til plan- og bygningsloven. 
 
Den som skal stå for utførelsen skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel 
utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs, eller 
tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. 
 
Alle avløpsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet og  
skal prosjekteres etter og bygges etter den til enhver tid gjeldende versjon av det aktuelle VA/Miljø 
blad/Norsk Vannstandard for anleggstypen, eller tilsvarende godkjent dokumentasjon. 
 
Drikkevannskilder som kan bli berørt av et planlagt utslipp skal kartlegges og inntegnes i søknaden. 
Det skal innhentes opplysninger om type, plassering og tilstand for disse. Før kommunen kan gi  
utslippstillatelse må det dokumenteres at disse drikkevannskildene ikke kan bli påvirket av utslippet.  
Dokumentasjonen skal gjennomføres av fagkyndig firma med særskilt kompetanse innen 
avløpsrensing og drikkevannsbeskyttelse. 
 
Dersom resipienten ikke ligger i mindre følsomt sjøområde, skal infiltrasjon benyttes der forholdene 
ligger til rette for det. Grunnundersøkelser skal gjennomføres før det foretas valg av teknologi 
dersom det ikke er opplagt at infiltrasjon er uegnet. 
 
Grunnundersøkelser skal utføres i tråd med metoder og prosedyrer som fremgår av «Norsk Vann  
Rapport 178/2010 – Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg» eller tilsvarende  
retningslinjer for grunnundersøkelser som på forhånd er godkjent av kommunen. Den som foretar  
grunnundersøkelser må ha tilstrekkelig kunnskap innenfor fagområdene geologi, hydrogeologi og  
vannkjemi, til å kunne vurdere sentrale parametere som infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet 
og renseevne. 
 
Ved etablering av infiltrasjonsanlegg skal ansvarlig prosjekterende kontrollere utførelsen av anlegget, 
og rapportere til kommunen. 
 
Slamavskiller må plasseres slik at utløpsdykker ligger minimum 3,5 m over NN2000 (normalnull). 
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For utslippsledning fra slamavskiller til sjø skal det i søknaden vedlegges prosjekteringsunderlag,  
inklusive tegninger og beskrivelser av hvor dypt utslippet skal føres under laveste vannstand. 
 
Alle avløpsanlegg skal ha godt tilrettelagt mulighet for representativ prøvetaking på utløp. Unntatt er  
infiltrasjonsanlegg og jordhauganlegg, der kravet om prøvetaking avgjøres i hvert enkelt tilfelle av  
forurensningsmyndigheten. Prøvetakingsstedet skal være enkelt tilgjengelig og beskrevet i søknad. 
Det skal monteres prøvetakingsslange på minirenseanlegg der det er mulig. 
 
§ 16. Forholdet til eksisterende utslipp 
Erstatter forskrift om begrensning av forurensning § 12-16. 
 
Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende 
forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende, inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.  
 
Alle eldre anlegg som ikke oppfyller kravene jf. §§ 8-9 i denne forskrift, kan kreves rehabilitert, evt. at 
det bygges nytt anlegg eller at eiendommen knyttes til offentlig/privat avløpsanlegg i rimelig nærhet. 
Dette krever ny søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 18. Plikten til å søke 
utslippstillatelse trer likevel ikke i kraft før kommunen har stilt krav til dette gjennom et vedtak om 
sanering av avløpsanlegg, og søknadsfrist er fastsatt. 
 
Anlegg skal være endret i samsvar med utslippstillatelsen innen 12 måneder etter at vedtaket om 
tillatelse er endelig, dersom det ikke er satt noen annen frist i tillatelsen. 
 
§ 17. Krav til drift, vedlikehold og funksjon 
Eiers ansvar og plikter: 
 Anlegget skal drives og vedlikeholdes slik at alle krav etterfølges. 
 Anlegget skal til enhver tid fungerer etter hensikten. Dersom dette ikke er oppfylt kan 

anlegget kreves oppgradert. 
 Kumlokk skal alltid være utildekket og lett tilgjengelig for inspeksjon slik at kontroll av anlegg 

kan utføres. Med tanke på sikkerhetsmessige grunner må alle kumlokk være tunge eller 
sikres på forsvarlig måte. 

 For nye avløpsanlegg kreves det innmåling av slamavskillere/minirenseanlegg/ 
infiltrasjonsanlegg/påkoblingspunkt/utløp ved ferdigstillelse. 

 
§ 18. Gebyr og tvangsmulkt 
Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskrift fastsettes av kommunestyret i  
medhold av forurensningsforskriften § 11-4. 
 
I henhold til forurensningsloven § 73 har kommunen sanksjonsmuligheter (tvangsmulkt) dersom 
anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull. 
 
§ 19. Dispensasjon 
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra forskriften etter grunngitt søknad om 
dispensasjon.  Dispensasjon fra kravene krever dokumentasjon på at utslippet ikke vil ha negativ 
effekt på drikkevannskilder eller annen resipient. Dokumentasjonen skal utarbeides av firma med 
særskilt kompetanse innen hydrogeologi, avløpsrensing og vannbåren smitterisiko. 
 
Det kan ikke dispenseres fra kravene til drift, vedlikehold og funksjon. 
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§ 20. Endring og omgjøring av tillatelse 
Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om 
nødvendig kalle tillatelsen tilbake. 
 
Dersom et område på et senere tidspunkt blir dekket av kommunalt avløpsanlegg kan kommunen gi 
pålegg om tilknytning når vilkårene i plan- og bygningsloven § 27-2 eller § 30-6 er oppfylt. 
 
§ 21. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft etter kommunestyrets vedtaksdato og publisering i Norsk Lovtidend. 
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Vedlegg 1 
Punkt 1.2 til kapittel 11 i forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) 
 
1.2 Områdeinndeling 

a) Følsomme områder 
Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og 
Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken). 

b) Normale områder 
Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme. 

c) Mindre følsomme områder 
Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv som ikke er klassifisert som 
følsomme. 

  
Kart over områdeinndelingen 
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Vedlegg 2.  
Utbedring av miljøskader punkt 2.2 til kapittel 11 i forskrift om begrensning av forurensning 
(Forurensningsforskriften). 
 

 
 
Vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i Forurensningsforskriften. 
En forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om 
drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Følgende punkter 
skal være regulert i avtalen: 
 

- Servicebesøk. (Antall besøk per år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder 
kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.). 

- Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på 
anlegget. 

- Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen. 
- Leveranse av deler. 
- Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle 

anlegget.
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