
Forslag til forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse, Bodø kommune, 
Nordland 

§ 1. Formål 

Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger og forvaltningsmessige forhold og skal 
benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært 
avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg, slik at miljøet beskyttes mot uheldige 
virkninger av utslipp av avløpsvann og brukerinteresser ivaretas.  

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder for utslipp som reguleres av forurensningsforskriften kapittel 12, dvs. 
utslipp av sanitært avløpsvann under 50 pe fra bolighus, fritidsbebyggelse, turistbedrifter og liknende 
virksomhet, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.  

For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskriften kun dersom det er 
innlagt vann.  

§ 3. Forholdet til andre regler 

Forskriften erstatter forurensingsforskriften §§ 12-7 til 12-13, jf. forurensningsforskriften § 
12-6, og forurensningsforskriften § 12-16. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensingsforskriften.  

Forskriften påvirker ikke kommunens myndighet til å regulere arealbruk og avløpsløsninger i 
henhold til andre regler, f.eks.: 

a) å stille krav om tilknytning til offentlig avløpsanlegg i henhold til plan- og bygningsloven eller 
forurensningsloven, 

b) å avgrense soner og gi regler for omfang og lokalisering av spredt bebyggelse gjennom 
kommuneplan med bestemmelser. 

§ 4. Forurensningsmyndighet  

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak 
fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges. 

§ 5. Definisjoner 

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende definisjoner: 
a) Med avløpsanlegg menes i denne forskrift ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som 

består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og 
utslippsanordning. 

b) Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som 
gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

c) Med vesentlig økning regnes innlegging av vann, installering av vannklosett, bad, dusj, 
våtrom o.l.  

d) Med vesentlig endring menes endring av eksisterende avløpsanlegg som bryter med 
utslippstillatelsen, eksempelvis endring av utslippssted og endring av eksisterende bygning 
som medfører økt utslipp av sanitært avløpsvann. 

e) Med soneinndeling menes delområder med særskilte krav til 
utslippskonsentrasjoner/renseeffekt. 

f) Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller 
fekalier normalt transporteres med vann. 



g) Med gråvann menes den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til 
avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

h) Med Tot-P menes total fosfor (summen av alle fosforforbindelser) 
i) Med BOF5 menes biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av 

organisk stoff i avløpsvann.  
j) Med pe (personekvivalent) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med 

et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn. Det 
vises til VA-miljøblad for pe-beregning.  

k) Med SS menes suspendert stoff, som er et mål på innhold av partikler i avløpsvann. 
l) Med TKB menes termotolerante koliforme bakterier, som er en indikator på forekomst av 

tarmbakterier i avløpsvannet. 
m) Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient 

for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann 
(bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

n) Med kjørbar vei menes vei som har tilfredsstillende snuplass og 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. 

o) Med vassdrag menes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker 
vannføring, herunder elver, bekker og innsjø. 

 
§ 6. Utslippstillatelse 
 

Ingen skal sette i verk nye utslipp, vesentlig øke eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann 
eller vesentlig endre eksisterende avløpsanlegg som omfattes av § 2 uten at Bodø kommune har gitt 
skriftlig utslippstillatelse.   

Kommunen avgjør om utslippstillatelse skal gis eller avslås, i henhold til 
forurensningsforskriften § 12-5. Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til 
offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningsloven eller at omsøkt tiltak ligger i 
område for offentlig avløp. 

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 kan kommunen gi pålegg om endring eller opphør av 
lovlig utslipp etter denne forskriften.  

§ 7. Krav til søknad om utslippstillatelse 

Ved etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært 
avløpsvann eller vesentlig endring av eksisterende avløpsanlegg skal den ansvarlige sørge for at: 

1. Det utarbeides en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene 
for kommunens behandling, herunder: 
a) den ansvarliges navn og adresse, 
b) om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i denne forskrift, eller om 

det søkes om å fravike disse kravene, 
c) dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives, 
d) plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større, 
e) utslippets størrelse i pe, 
f) beskrivelse av utslippsstedet, 
g) interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til 

drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet, 



h) oversikt over hvem som skal varsles, og 
i) samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer 

etter plan- og bygningsloven. 
2. Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi 

av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet 
skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter 
at varselet er sendt. 

3. Søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering 
for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser. 

Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne 
forskrift. 

§ 8. Krav til planlegging, prosjektering og utførelse 
 

Alle avløpsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er 
benyttet. For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelige, skal renseanlegget prosjekteres etter 
siste versjon av disse. Med anerkjent dimensjonering og utforming menes blant annet: 

a) avløpsvannets mengde (pe) og egenskaper, 
b) forebygging av lekkasjer,  
c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp, 
d) at anlegget ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller 

lukt, 
e) at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der 

de ligger, 
f) variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. 

Minirenseanlegg skal være sertifisert hos Sintef.  

Praktisk utførende personell skal ha ADK1-godkjenning eller kunne dokumentere nødvendig 
kompetanse for utførelse av arbeidet.  

Ved installering av slamavskillere, tette tanker eller andre renseanlegg som krever tømming, 
stilles det krav om at anlegget er tilgjengelig for tømming fra kjørbar vei. Dette innebærer en 
maksimalavstand fra kjørbar vei på 30 meter og maksimal løftehøyde mellom vei og bunnen av 
tanken på 6 meter.  

§ 9. Utslippskrav 

Ved etablering av nye utslipp, vesentlig endring av eksisterende avløpsanlegg eller vesentlig 
økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, stilles følgende krav til renseeffekt og utslipp:  

a) utslipp til grunnen og vassdrag, inkludert grunnvannsnivået, skal minimum etterkomme 
90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5. 

b) utslipp til sjø, skal minst etterkomme 20% reduksjon av SS-mengden eller 180 mg SS/l. 
For utslipp fra bebyggelse på øyene i Bodø kommune, der det ikke er mulig å tømme 
slamavskiller eller etablere andre renseinnretninger, kan det unntaksvis gis tillatelse for 
urenset utslipp i sjø. 

c) utslipp til drikkevann eller i nedbørsfeltet til drikkevann tillates ikke, uavhengig av 
renseeffekt. 

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 



I særskilte tilfeller kan kommunen stille skjerpede krav til renseeffekt. Eksempelvis vil 
kommen kunne stille krav til utslipp av bakterier, herunder TKB eller e. coli-bakterier, i tilfeller hvor 
særskilte brukerinteresser, herunder eksempel bade- og fiskeplasser, kan bli berørt av tiltaket.  

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser 
eller tilsvarende.  

§ 10. Utslippssted 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av 
utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at brukerkonflikter unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal minimum etableres på følgende måte: 
a) utslipp til sjø lokaliseres minst 2 m under laveste registrerte vannstand. 
b) utslipp av renset avløpsvann til innsjø lokaliseres minst 5 m under laveste vannstand. 
c) utslipp av renset avløpsvann til elv skal kun forekommer til elv med helårsavrenning eller 

til ledning for jordbruksdrenasje, forutsatt at ledningen munner ut i resipient med 
årssikker vannføring.  

d) utslipp til grunnen skal kun forekommer til stedegne løsmasser.  

Strengere krav til etablering av utslippssted for avløpsvann kan settes, forutsatt at lokale forhold 
tilsier det.  

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. 

§ 11. Dokumentasjon av rensegrad 

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. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen 
dersom renseanlegget kun renser gråvann. 

Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier 
som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensingsforskriften vedlegg 
2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy 
korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

§ 12. Lukt 

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

§ 13. Krav til drift og vedlikehold 

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges, herunder 
krav gitt i denne forskrift, forurensingsloven, forurensingsforskriften og vilkår gitt i utslippstillatelse.  



Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og 
vedlikeholdsavtale. Disse punktene skal være regulert i avtalen: 

a) den fagkyndiges servicebesøk: antall besøk pr. år (minst ett besøk) og oppgaver som skal 
utføres ved service, som kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av 
vannkvalitet og av alarm, 

b) den fagkyndiges beredskapsordning for å sikre eieren rask assistanse ved behov, f.eks. 
ved funksjonssvikt på anlegget, 

c) årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen, 
d) levering av deler, 
e) eventuelle andre forhold av forurensningsmessig betydning for anlegget. 

Godkjente foretak kan være leverandører eller produsenter av renseløsninger, eller annet 
kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service- og vedlikeholdsforetak foreligger, 
er leverandører og produsenter av renseløsninger å anse som kvalifisert foretak.  

Dersom et godkjent foretak erklæres konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter 
anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak.  

Kopi av avtalen skal oversendes kommunen. 

Kommunen kan stille krav om slik avtale også for andre anlegg. 

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen.  

Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, 
ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år. 

§ 14. Tilsyn og kontroll 

Som forurensningsmyndighet har Bodø kommunen ansvar for å utføre tilsyn med 
avløpsanleggene i kommunen. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av anleggenes ytelse, samt 
kontroll av kvalitet på utført service og vedlikehold. 

Kommunen kan velge å utføre risikobasert tilsyn, slik at en utvalgt del av anleggsmassen 
kontrolleres hvert år. Alternativt kan kommunen inngå avtale med slamtømmer, som tømmer 
slamavskillere for kommunen, om at avløpsanlegg skal kontrolleres ved hver tømming. Ved avvik, 
unormale hendelser eller omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen. 

Forurensningsmyndigheten skal ha fri adgang til å inspisere avløpsanlegget, jf. 
forurensningsloven § 50. For utøvelse av tilsynet kan den ansvarlige gis pålegg om opplysninger og 
undersøkelser, jf. forurensningsloven §§ 49 og 51. 

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om 
service eller vedlikehold er mangelfull, jf. forurensningsloven.  

§ 15. Forholdet til eksisterende utslipp  

Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann gitt før 1. januar 2007 gitt i medhold av lov om 
forurensning 13. mars 1981 nr. 6 eller lov om vern mot vannforurensning, med tilhørende forskrifter, 
er fortsatt gyldige.  

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte 
innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra og med 1. januar 2022.  

§ 16. Ikrafttreden 



Forskriften trer i kraft [dd.mm.åååå].  
 

 
 


