
 
 

Referat fra Informasjonsmøte – Vann og Avløp 
 

Møtetid:   26. januar 2011, kl. 18.00 – 19.30 
 

Tilstede fra administrasjonen: Kari Myre Hellem, Berit Haga Vikanes, Lotte Elgåfoss,  
                                                                Arne Johansen. 
 
Tema Info  
 

1. Søknadsprosessen om utslipp av sanitært avløpsvann med tilhørende anlegg 

1.1 Søknad om utslipp av 
sanitært avløpsvann med 
tilhørende anlegg 

Det ble informert om kommunens nye veileder for denne 

søknadsprosessen, samt nytt søknadsskjema med tilhørende 

veileder for utfylling. Disse ligger på kommunens 

hjemmesider, under ”skjema” og på ”vann og avløp” sine 

sider. Det er 2 søknadsskjema med vedlegg som inngår i denne 

søknaden (se punkt 1.2 og 1.3). 

1.2 Søknadsskjema om 
utslipp av sanitært 
avløpsvann 

Det er vedtatt i lokal utslippsforskrift at dette skjemaet skal 

brukes. Det er i den forbindelse utarbeidet en veileder for 

utfylling av søknadsskjemaet. Det ble informert om 

nødvendige vedlegg til søknaden, som gjør den komplett og 

klar til behandling. 

1.3 Søknadsskjema om 
Tillatelse til tiltak 

Det ble informert om søknadsskjemaet ”Søknad om tillatelse 

til tiltak”, samt nødvendige vedlegg som gjør søknaden 

komplett og klar til behandling. Frist for merknad fra nabo på 

nabovarsel er 4 uker i hht til forurensningforskriften. 

1.4 Behandling av søknad og 
ferdigmelding 

Saksbehandlingstid er 9 uker under forutsetning av at det ikke 

må søkes om dispensasjon. Ansvarlig søker har ansvar for å 

sende inn ferdigmelding.  

 

Det kommer til å bli sendt ut brev til ansvarlige søkere som 

ikke har sendt inn ferdigmelding innen 3 år etter at tillatelse er 

gitt. 

 
 



2. Søknadsprosessen tilkobling offentlig vann- og avløpsanlegg 

2.1 Søknad om tilkobling Det er 2 søknadsskjema med vedlegg som inngår i denne 

søknaden (se punkt 2.2 og 3.3). Disse ligger på kommunens 

internettsider under ”skjema”. 

2.2 Søknad om 
sanitærabonnement 

Dette søknadsskjemaet skal være ferdig utfylt, og 

situasjonskart skal være vedlagt. Dersom ledningsanlegget/ 

anlegget krysser annen manns grunn skal det legges ved en 

tinglyst erklæring om tillatelse tildette. 

2.3 Søknadsskjema om 
Tillatelse til tiltak 

Det ble informert om søknadsskjemaet ”Søknad om tillatelse 

til tiltak”, samt nødvendige vedlegg som gjør søknaden 

komplett og klar til behandling. Frist for for merknad fra nabo 

på nabovarsel er 2 uker. 

2.4 Utførelse av tiltak Det minnes på at utførelse SKAL følge Standard 

abonnementsvilkår for vann og avløp. Dette er forankret i 

kommunestyrevedtak. Heftet kan kjøpes på KS sine 

internettsider. 

2.5 Behandling av søknad og 
ferdigmelding 

Saksbehandlingstid er 3 uker under forutsetning av at det ikke 

må søkes om dispensasjon. Ansvarlig søker har ansvar for å 

sende inn ferdigmelding.  
 

Det kommer til å bli sendt ut brev til ansvarlige søkere som 

ikke har sendt inn ferdigmelding innen 3 år etter at tillatelse er 

gitt. 
 

Det kreves nå et bilde av ferdig montert stoppekranskilt for 

ferdigattesten utstedes av kommunen. Dette kan være montert 

på husvegg eller på stake på eiendommen. 
 

3. Slamavskillere og tette tanker 

3.1 Utkobling av slam-
avskillere og tette tanker 

Dersom eiendommen har eksisterende slamavskiller eller tett 

tank som skal kobles ut og sanneres. Dette skal gjøres etter 

Teknisk avdelings retningslinjer. 
 

Det skal sendes inn en ferdigmelding fra ansvarlig søker om at 

dette er gjort i henhold til retningslinjen.  

 
 



4. Endring i Lokal Utslippsforskrift 

4.1 Bakgrunn for endring Det ble forklart grunnen til at Nesodden kommune har egen 

Lokal utslippsforkskrift, samt hvorfor denne forskriften ble 

endret (02.12.2010). Det ble blant annet gjort endringer i 

henhold til ny Plan- og bygningslov og Hovedplan for 

drikkevann og vannmiljø.  

 

Endringen i lokal utslippsforskrift utløste også endringer i 

søknadsskjemaet for utslipp av sanitært avløpsvann. 

4.2 Endringer De viktigste endringene ble forklart: 

• § 3 Krav til planlegging 

Utslipp til grunnen: 

Vurdering av renseløsning utføres av nøytral fagkyndig. 

Prosjektering av anlegg utføres av aktør med nødvendig 

hydrogeologisk kompetanse. 

        Felles anlegg: tinglyst sameieavtale 

• § 6 Godkjente renseløsninger  

Krav til slamavskiller eller pumpekum med slamsil 

mellom minirenseanlegg og etterpoleringsløsning 

(slamflukt). 

• § 7 Utslipp 

Samme krav til etterpolerings- og utslippsgrøfter som til 

infiltrasjonsanlegg. Grøftelengden kan reduseres med en 

faktor på 3. For gråvann: en faktor på 3 – 5. Arbeidet skal 

følge VA-miljøblad nr. 59, samt Norvar rapport 49/1994. 
 

Krav til utslipp via landbruksdren (direkte til sjø) 
 

       Utslipp til grunn: 

Samme krav som til infiltrasjonsanlegg. 
 

Dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er 

tilpasset vannmengder og grunnforhold. 

– Grunnundersøkelse 

– Hydraulisk kapasitet og infiltrasjonskapasitet 

– Vurdering av renseløsning og utslippssted 



 

Nøytral fagkyndig  

(ikke økonomisk interesse av utfallet) 

4.3 Krav til aktører Krav til at aktører dokumenterer:  

o hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse 

o nøytralitet 
 

De som kan dokumentere dette kan utføre grunnundersøkelse 

og vurdering av renseløsning og utslippssted. Aktører sender 

inn dokumentasjon samt CV for ansatte. 

5. Driftsleder på Teknisk informerer 

5.1 Vannmålere Vannmålere skal monteres på konsoll. Dette trenger ikke å 

være den ”ferdige” konsollen, kan også være med klammer. 
 

Tilbakeslagsventil hindrer drypp på sikkerhetsventilen. 

5.2 Normalreglementet Det minnes på at normalreglementet skal følges. Revidert 

utgave fra 2008 er gjeldene i dag. 

5.3 Stoppekranskilt Stoppekranskilt skal monteres. Dette skal kartfestes, og kan 

evt. koordinatfestes. Bilde av montert skilt sendes ved 

ferdigmeldingen. 

5.4 Anboring Kommune bestemmer metode. Kommune tillater anboring i 

kum dersom kommunens folk er tilstede under utførelsen. 

Fremgangsmåte bestemmes i hvert enkelt tilfelle. 
 

Kommunen skal kontaktes ved anboring på det kommunale 

nettet. Det er viktig at kommunen blir gjort oppmerksom på en 

evt. stenging av vann. Slik kan vi bedre gi informasjon ved 

innbyggernes henvendelser.  
 

I nye pe-rør er det kommunens folk som skal utføre 

anboringen og tilknytning. 

5.5 Montering av 
reduksjonsventil 

Ansvarlig søkere minnes på at det skal settes inn en 

reduksjonsventil dersom trykket er over 6 bar. Dersom trykket 

er under 2 bar skal huseier selv sette inn trykkøkning. 

5.6 Kommunens VA norm  Kommunens VA norm gjøres nå ferdig. 

5.7 Tilsyn Kommunen håper på bedre kapasitet for å utføre tilsyn, da 

spesielt ved grøftegraving. 



6. Spørsmål og problemstillinger fra salen 

Spørsmål Svar 

Er det ikke bedre å skifte ut 

gamle komponenter med 

nyere, selv om de ikke når 

opp til dagens krav? Må 

dette søkes kommunen? 

Kommunen kan ikke godkjenne løsninger som ikke er i 

samsvar med dagens lover og regler. Alle endringer må søkes 

kommunen for å få anlegget forskriftsmessig godkjent. 

Det kommer til å bli et 

problem med tette tanker 

som ikke er omsøkt når en 

skal ta opprydning av vann- 

og avløp i et område. 

Hvordan få disse godkjente? 

Kommunen vil drøfte denne problematikken og komme med 

en retningslinje. 

Det er mange 

minirenseanlegg som i dag 

leder ut i jordbruksdren. Når 

disse nå er klar for å skiftes 

ut, kan det bli vanskelig med 

etterpoleringsgrøfter 

ettersom det er så mye leire 

på Nesodden. 

På Nesodden har vi ingen gode ferskvannsresipienter, og det er 

ikke tillatt å slippe renset avløpsvann direkte fra renseanlegg 

og ut i dammer og bekker. Å slippe renset avløpsvann direkte i 

dren som leder til en bekk, er å betrakte som direkte utslipp i 

bekk. Derimot er det mulig å slippe avløpsvann diffust ut mot 

bekk via oppbygd innfiltrasjonsfilter. Når det gjelder dren, kan 

man i spesielle tilfeller etterpolere renset avløpsvann i et 

lecafilter før det slippes på drenet (som da må være intakt). 

 
 
 


