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SAMMENDRAG 

Dette notat gir et forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Lyngen kommune.  
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§ 1 Formål  
Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, vesentlig 
økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i Lyngen kommune 
kommune.  

Forskriftet skal forenkle kommunens saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre 
avløpsanlegg, og fastsette egne krav til avløpsløsninger slik at hensynet til resipienten, 
drikkevannsanlegg og brukerinteressene ivaretas. 

 

§ 2 Virkeområde for lokal forskrift  

Forskriftet gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre 
virksomheter, med innlagt vann i Lyngen kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe, jfr. 
forurensningsforskriftens § 12-1. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.). 

 

§ 3 Definisjoner  

Definisjonene i forurensningsforskriftens §11-3 gjelder for dette forskriftet. I tillegg gjelder 
følgende:  

 

Avløpsanlegg: Alle utvendige installasjoner som er nødvendige for å transportere sanitært 
avløpsvann til godkjent utslippssted. 

Gråvann: Avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (unntatt klosettavløp). 

Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord per arealenhet.  

Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres per arealenhet.  

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

Kjørbar vei: Vei som har tilfredsstillende snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og 
styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Det skal ikke være vegetasjon eller andre hindringer 
som hindrer adkomst for tankbil. Om vinteren må veien være brøytet og om nødvendig strødd. 
Hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, avgjøres av kommunen. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk 
oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe 
beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i 
løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.  

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for 
infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er normalt overflatevann 
(sjø, bekk, elv, innsjø og våtmark). 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt 
transporteres med vann. 

Tot P: Total fosfor. 

BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Innhold av organisk stoff. 

SS: Suspendert stoff. Mål på innhold av partikler i avløpsvann. 
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§ 4. Krav til avløpsnett  

Avløpsanlegget 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: 

- Avløpsvannets mengde og egenskaper 

- Forebygging av lekkasjer 

- Begrensning av forurensninger av resipienten som følge av overløp 

 

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på rørarrangement som tilknyttes mindre avløpsanlegg. 

Som hovedregel tillates ikke tett tank som varig avløpsløsning. Kommunen kan vurdere å tillate tett 
tank i spesielle tilfeller. Tett tank skal kun benyttes for klosettavløp (svartvann). Det skal benyttes 
lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende. Tanken skal ha alarm for høy vannstand. 

 

§ 5 Krav til renseeffekt / utslippskrav  

Kommunen er inndelt i ulike soner hvor utløpsvannet fra avløpsanlegget ikke skal overstige verdier 
gitt i tabellen nedenfor. Soneinndelingene er vist i tegningene GH001- GH014. 

Soner  Beskrivelse Maksimum 
utløpskonsentrasjon 

Tilsvarende prosent rensegrad 

Sone 1 Utslipp til sjø Suspendert stoff(SS) 

< 180 mg/l 

20 % 

Sone 2 Områder med langfjære:   

A: Infiltrasjonsanlegg 

 

Total fosfor (Tot P) < 4,0 mg/l 60 % 

Organisk stoff (BOF5) < 75 mg/l 70 % 

B: Renset avløp med utslipp i 
øvre del av fjæresonen 

Organisk stoff (BOF5) < 75 mg/l 70 % 

C: Utslipp til sjø Suspendert stoff(SS) 

< 180 mg/l 

20 % 

Sone 3 Urenset utslipp til sjø. Kan 
normalt tillates i områder som 
ikke er tilgjengelig for 
kommunens slamtømmeutstyr 

- 0 % 

Sone 4 Utslipp til elv, bekk eller fersk 
vann 

 

Total fosfor (Tot P) < 4,0 mg/l 60 % 

Organisk stoff (BOF5) < 75 mg/l 70 % 

 

§ 6 Lukt   

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene 
ikke utsettes for sjenerende lukt.  

 

§ 7 Krav til prosjektering og utførelse av renseanlegg  

Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være 
kvalifisert innenfor fagområdet. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. 

Valgt rensemetode må tilfredsstille krav til renseeffekt og utslippskrav som framkommer i §5. 
Praktisk utførende skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. 
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Når avløpsanlegget er ferdig bygget må ferdigmelding sendes til kommunen.  
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§ 8 Krav til utslippssøknad, dokumentasjon og saksbehandling 

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad.  

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 
For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal renseanlegget prosjekteres og bygges 
etter siste versjon av disse.  

Dersom gjeldende dimensjoneringskriterier fravikes, kan utslippssøknaden avvises. Alternativt kan 
det gis en midlertidig utslippstillatelse på særskilte vilkår.  

Slamavskiller skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-1. For 
utslippsledning fra slamavskiller til sjø skal det gis prosjekteringsdokumentasjon, tegninger og 
beskrivelser av hvor dypt utslippet skal føres under laveste vannstand.  

Slamavskillere skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tankbil. Avstanden fra kjørbar 
vei til slamavskillere skal maksimalt være 40 m. Høydemeter 6m.  

Minirenseanlegg: Med minirenseanlegg menes prefabrikkerte avløpsanlegg bygget for å rense 
sanitært eller kommunalt avløpsvann med dokumentert rensegrad. Anleggene monteres på fabrikk 
før levering. Renseanlegg for gråvann regnes ikke som minirenseanlegg.  

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-3. 
Dokumentasjon for prøvingsprosedyre og behandlingseffekt skal også være etter denne 
standarden.  

Infiltrasjonsanlegg: For renseanlegg som baseres på infiltrasjon i stedlige løsmasser 
(infiltrasjonsanlegg), skal det utføres grunnundersøkelser for å dokumentere følgende forhold:  

- Infiltrasjonskapasitet  

- Hydraulisk kapasitet  

- Løsmassenes egenskaper som rensemedium  

- Risiko for forurensning av lokale drikkevannskilder  

- Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag  

 

Dokumentasjon av infiltrasjonsanlegg skal utarbeides av nøytral fagkyndig med 
hydrogeologisk/jordfaglig kompetanse.  

 

§ 9 Utslippssted  

Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal lokaliseres slik:  

- Utslipp til sjø skal normalt etableres minimum 2 meter under laveste vannstand, 
tilsvarende 3,29 meter (NN2000 – 1,29 – 2,0 = -3,29) under nullnivået for NN 2000 
(tilnærmet middelvannstand). 

- Utslipp til elv/bekk skal kun forekomme til vassdrag med helårs vannføring, jf. § 3 i 
vannressursloven. 

- Utslipp til ledning for jordbruksdrenasje skal kun forekomme dersom den munner ut i 
resipient med årssikker vannføring. 

- Utslipp til stedlige løsmasser ved utslipp av renset avløpsvann. 

 

Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at konflikt med 

andre interesser unngås. Utslippet skal ikke medføre fare for forurensning av drikkevann.  
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§ 10 Krav til drift og vedlikehold  

Eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives, vedlikeholdes og tømmes. Slamavskillere og 
tette tanker skal tømmes iht. kommunal tømmeordning. Minirenseanlegg tømmes iht. kommunal 
tømmeordning, eller iht. retningslinjer fra leverandøren. 

Det skal foreligge særskilt service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak for alle anleggstyper, 
jf. tekniske bestemmelser. Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av 
renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Service-/vedlikeholdsforetak skal sende rapport for 
anlegg med service- og vedlikeholdsavtale til kommunen, innen 1. februar året etter utført 
service/vedlikehold. 
 

Service/vedlikehold skal minimum utføres med følgende tidsintervall:  

- Minirenseanlegg: 2 ganger pr. år  

- Våtmarksfilter / filterbedanlegg: 2 ganger pr. år  

- Prefabrikkerte gråvannsanlegg: 1 gang pr. år  

- Infiltrasjonsanlegg: 1 gang hvert 10. år 

 

Slamavskillere: slamavskillere og tette tanker skal tømmes iht. kommunal tømmeordning.  

Minirenseanlegg: minirenseanlegg tømmes iht. kommunal tømmeordning, eller iht. retningslinjer 
fra leverandøren. Rapportskjema for slamtømming skal fylles ut og oppbevares påegnet sted ved 
anlegget, f.eks. i styringsskapet.  

Infiltrasjonsanlegg: For avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen skal det gjennomføres en 
tilstandsvurdering av anlegg 1 gang hvert 10. år.  

 

§ 11 Tilsyn og kontroll 

Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at anlegget driftes og vedlikeholdes slik at 
det svarer til hensikten. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 

Dette forskriftet trer i kraft fra xx.xx.2019 


