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VEILEDNING UTSLIPP Blankett nr 80-1000 
 
Denne veilederen er for deg som skal søke om utslippstillatelse for bolig i 
områder der det ikke er offentlig avløpsnett. Veilederen beskriver ulike 
metoder for utslipp som kan tillates i Vestby kommune. 
Før søknad innsendes må du ta kontakt med en fagkyndig / rørleggerbedrift 
som kan hjelpe deg med valg av løsning og innsendelse av utslippsøknad.  
 
 
Når må det søkes om utslippstillatelse? 
Det må søkes om utslippstillatelse hos kommunen når det skal etableres 
utslipp fra bolig- eller fritidsbebyggelse der det ikke ligger offenlig VA-
nett. Eller når eksisterende utslipp økes vesentlig. Eksempler er: 
• Ved etablering av bolig. 
• Bruksendring fra hytte til bolig. 
• Fradeling av parsell til boligformål 
• Fradeling av eksisterende bolig der eksisterende avløp ikke tilfredsstiller 

dagens krav. 
• Vesentlig økning av boligflate (f.eks. tilbygg 2 soverom, etablering av 

generasjonsbolig eller hybelleilighet). 
NB kommunen kan kreve opprydning i eldre eksisterende utslipp av 
forurensingsmessige hensyn. 
 

 
 Søknadsplikt 
Søknad om utslippstillatelse er søknadspliktig etter 
Forurensingslovens §11. 
 
Teknisk anlegg i forbindelse med utslippstillatelsen 
(f.eks. minirenseanlegg, infiltrasjon eller tett tank) er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 93.   
Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- 
og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK §§ 16 - 19 ) 

og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. 
Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt 
slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven.  Se også vår veileder om krav til dokumentasjon, håndblad 
72-0590. 
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Valg av løsning: 
I Vestby kommune gjelder «Teknisk retningslinje fra 
Miljøverndepartementet, T-616». 
Retningslinjene fra Miljøverndepartementet baseres på 3 ulike 
rensemetoder. Valg av rensemetode gjøres gjennom grunnundersøkelser, som 
utføres av foretak som kan godkjennes i kommunen. Nedenfor er de tre 
vanligste rensemetodene listet opp, som hovedregel velges metode 1 framfor 
2 der jordmassene er egnet for det. 
 
1. Slamavskilling med etterfølgende infiltrasjon i grunnen 
Avløpsløsningen er basert på stedlige jordmasser som rensemedium. 
Slamavskilt avløpsvann infiltreres i grunnen uten påfølgende oppsamling. 
Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres før avløpsløsning velges. 
Infiltrasjon i grunnen skal, etter de tekniske retningslinjene alltid velges der 
forutsetningene for infiltrasjon er oppfylt. Slike grunnundersøkelser må 
utføres av faglig kvalifisert foretak. JORDFORSK er et organ som kan 
analyserer jodrprøver. 
Infiltrasjon i grunnen vil normalt være den beste løsningen (ut fra hygieniske 
og forurensingsmessige betrakninger) og skal alltid velges der hvor 
forutsetningene for infiltrasjon er oppfylt. 

 
 
2. Minirenseanlegg klasse 1 
Et minirenseanlegg er et separat, høygradig renseanlegg. Dette kan benyttes 
der det ikke er forutsetninger for infiltrasjonsanlegg i grunnen. Avløpet fra 
minerenseanlegget må føres til helårsførende bekk e.l.  
Som hovedvilkår i en tillatelse vil være at anlegget er typegodkjent og at 
godkjent serviceavtale skal foreligge. 
Som hovedregel skal minirenseanlegg normalt ikke tillates benyttet der hvor 
grunnforholdene ligger godt til rette for infiltrasjon. 
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3. Slamavskiller og sandfilter med etterfølgende utslipp til åpent vann 
(kun gråvann/vaskevann) 
Avløpsløsningen består av et kunstig oppbygd filter av sand hvor slamavskilt 
avløpsvann renses før det helt eller delvis ledes til en tilfredsstillende 
resipient (sjø eller helårsvannførende vassdrag). 
NB: Løsningen er ikke tillatt for klosettavløp i Akershus. 
 
Hva skal søknaden inneholde 
Utslippstillatelsen 
• Søknadsskjema «søknad om utslippstillatelse» 
• Situasjonskart som viser plassering av anlegget 
• Gjenpart av nabovarsel 
• Rapport om grunnforhold, resipient og valg av metode; 
Søknad om anlegget etter plan- og bygningsloven;  
Det vises til vår veileder om krav til dokumentasjon for ansvarlig søker, 
håndblad 72-0590. 
 
Plan- og bygningsloven § 66 nr 2 
Før tomt deles eller bebygges skal bortledning av avløpsvann være sikret i 
samsvar med forurensingsloven. 
Normalt skal utslippstillatelse gis etter kommuneplanen som beskrevet i 
denne veilederen ved spredt bebyggelse. Men der hvor offentlig 
avløpsledning går i nærheten, skal bygning tilknyttes denne. Dersom 
avstanden er lang (normalt >300m) og det medfører uforholdsmessige 
kostnader kan kommunen fravike dette kravet.  
 
Tett tank 
Tett tank er ikke tillatt iht kommuneplanen.  

 
Kommunen kan imidlertid fravike dette kravet der hvor det foreligger 
særlige grunner. I tilfeller der kommunen har konkrete planer om utbygging 
av offentlig avløpsnett i området kan tett tank tillates som en midlertidig 
løsning. Vilkår for dispensasjon er normalt krav om tilknytning til det 
offentlige nettet når det er ferdig, samt krav om montering av vannmåler og 
rutinemessig tømmeordning. 

V
E
S
T
B
Y

K
O
M
M
U
N
E



 

VEILEDNING UTSLIPP Blankett nr 80-1000 
 

Ansvarlig for utarbeidelse: Christian Hågensen 
Godkjent av: Bygningssjefen 

Sist revidert: 17.11.2004 

 
 
Områder der det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen for tett tank med 
nevnte vilkår er f.eks. Kålås, Hvitsten og deler av Hølen. 
Det gjøres oppmerksom på at dispensasjon kan kun gis på bakgrunn av en 
konkret vurdering, ovennevnte kan ikke sies å være bestemmende i alle 
områder. (F.eks. kan adkomst for tømmebil og endringer i kommunens planer 
om utbygging av VA-nett være avgjørende). 
 
Fritidsbebyggelse 
Denne veilederen gjelder først og fremst for boliger. For fritidsbebyggelse 
vil det inntil lokal forskrift vedtas, bli godkjent utslippssøknad basert på 
gråvannsutslipp med slamavskiller og sandfilterløsning (metode 3 som 
skissert ovenfor). Løsninger med vannklossett og tett tank vil ikke bli 
godkjent. 
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