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Retningslinjer for opprydding i spredt avløp    
 
Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 11.12.2018. 
 
Virkeområde 
Retningslinjene gjelder for eksisterende utslipp av avløpsvann i spredt bebyggelse. 
Retningslinjene er et utdypende reglement til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg og til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, samt lokal forskrift om 
tømming av slamavskillere, septiktanker m.m.   
 
I lovverket vises det til forurensningsloven (hele), forurensningsforskriften (kap. 11 og 12) og 
plan- og bygningslovens §§ 27-1 og 27.2.   
 

Forhold til eksisterende normer 
Det sammenholdes med ”retningslinjer for tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett  / 
Kostnadsgrense for tilknytning til kommunalt avløpsnett (sak 18/1773) ”. Her gjelder  
kostnader på kr. 2,5 G (grunnbeløpet i folketrygden),- inkl mva.   
 

 
 
Retningslinjer for eiendommer i rimelig nærhet til offentlig avløp   

1. Tilkobling til kommunalt avløpsnett skal vurderes gjennomført innenfor 100-
meterssonen. 

2. Tilkobling bør gjennomføres for eiendommer beliggende utenfor 100-meterssonen, 
hvor kostnadsgrensen på maks kr. 2,5 G, inkl. mva. pr eiendom overholdes. Der 
forholdene ligger til rette for det, bør det oppfordres til fellesløsninger. 

 
 
Retningslinjer for eiendommer uten rimelig nærhet til offentlig avløp 

1. Eiendommer som, i henhold til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg, ikke tilfredsstiller dagens rensekrav vil bli pålagt å oppgradere 
avløpsanlegget. 

2. Eiendommer som i henhold til lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg pålegges oppgradering, skal anbefales å anlegge fellesanlegg. 

3. Enkelteiendommer hvor det oppdages feil og mangler på avløpsanlegget, og / eller 
det er fare for akutt og alvorlig forurensning, skal pålegges stans i forurensningen. 
Dersom eiendommen ligger i et område hvor det planlegges utbygging av offentlig 
avløp innefor en tidsperiode på 10 år, kan det godtas utslipp til tett tank. 

4. Eiendommer med utslippstillatelse, som tilfredsstiller dagens rensekrav skal ikke 
pålegges tilkobling til offentlig avløp før 10 år etter ferdigstillelsesdato av det private 
avløpsanlegget. Etter 10 år skal eiendommen kobles til offentlig avløp i henhold til 
gjeldende retningslinjer for tilkobling, uavhengig av rensegrad på det private 
avløpsanlegget.   
 
 

 


