
Til deg 
som har fått pålegg eller varsel om pålegg 

om utbedring av avløp

Hvorfor det er viktig å ha regler for rensing av avløpsvann?
Vannet fra avløpet inneholder smittestoffer som kan forurense drikkevannet ditt 
eller naboens og føre til sykdom. Avløpsvann inneholder også næringsstoffer  
som kan føre til algeoppblomstringer og skade bunndyr og fisk.

Reglene for rensing av avløpsvann er gitt for å forhindre forurensning  
og sørge for at vi kan benytte vannet til det vi ønsker oss også i frem tiden.

Avløpsvann og avløpsrenseanlegg
Avløpsvann er det vannet som blir brukt inne i huset til toalettet (svartvann) 
og vaskevann fra badet og kjøkkenet (gråvann). 

Et avløpsrenseanlegg skal rense avløpsvannet slik at det trygt kan slippes ut i grunnen eller til 
vann. 

Det finnes mange ulike avløpsanlegg, se www.avlop.no for å lære mer om de forskjellige.  
Hvilket anlegg som kan bygges hos deg må vurderes av et fagkyndig firma.  
Type anlegg avhenger av grunnforholdene på stedet og hvilke løsninger kommunen 
godkjenner.



Jeg har fått pålegg, hva gjør jeg nå?
Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller 
etablering av  nytt utslipp er søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven § 20-1 og 
forurensningsforskriften kap. 12. Du som eier har 
ansvar for at det blir prosjektert et nytt anlegg og 
at det søkes kommunen om utslippstillatelse. Det 
er viktig at du sørger for at det blir søkt i god tid 
før fristen i vedtaket, fordi en slik prosess kan ta 
flere måneder.

Samarbeid med naboen
Det kan være lurt å ta kontakt med de nærmeste  
naboene dine. Kanskje har de også problemer 
med  anlegget sitt eller har mottatt tilsvarende 
brev som deg.  Ved å etablere et fellesanlegg 
kan dere få ned kostnadene på etablering, drift 
og vedlikehold. Her kan det være  penger å 
spare!

Hvis ledningsanlegget kommer delvis inn på 
naboeien- dommer eller bygninger, må du få 
tillatelse fra eieren før  arbeidet settes i gang. 
Rettighet til å ha ledninger liggende og til å utføre 
vedlikehold på ledninger på naboens grunn  skal 
tinglyses hos Kartverket.

Fagkyndige firmaer
Du må engasjere et nøytral fagkyndig foretak til å 
gjøre  grunnundersøkelser og vurdere hvilken 
løsning som passer best på din eiendom. 
Nøytrale fagkyndige skal ikke ha noen tilknytning 
til en spesifikk leverandør eller renseteknologi,  
og kan f.eks. være en konsulent, rørlegger eller 
entreprenør. Disse kan selv svare på om de har 
den nødvendige  kompetansen for denne type 
arbeid. Foretaket du velger  sørger for nødvendig 
dokumentasjon til bruk i søknad om 
utslippstillatelse. Søknaden skal godkjennes av 
kommunen før arbeidet settes i gang, dvs. du 
skal ha fått en skriftlig utslippstillatelse.

Saksbehandlingstid
Hvis søknaden blir levert fullstendig og er i 
samsvar med  gjeldende krav, skal den avgjøres av 
kommunen innen seks uker. I søknader hvor det 
søkes om dispensasjon fra gjeldende 
bestemmelser, er fristen 12 uker. Som regel vil du 
få svar på søknaden din etter 1-2 uker.

Når har jeg oppfylt pålegget?
Når anlegget er ferdig bygget, skal det foretaket 
som har søkt på vegne av deg, søke kommunen 
om ferdigattest.  Først når ferdigattest er gitt, vil du 
ha et gyldig utslipp, og saken avsluttes i 
kommunen.

Vedlikehold av avløpsrenseanlegg
Når renseanlegget er satt i drift, er det du som har 
ansvaret for at det renser som det skal. Alle 
avløpsrenseanlegg trenger jevnlig tilsyn og 
vedlikehold. Det er derfor lurt å vite noe om 
hvordan ha kunnskap om hvordan anlegget 
fungerer. I tillegg  er det pålagt å ha en 
serviceavtale. Godt vedlikehold kan for-lenge 
levetiden på anlegget betraktelig. Det kan derfor 
være  vel anvendte penger.

Sørg for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik 
at barn og andre ikke faller ned i kummen.

Kostnader og gebyrer
Eieren av eiendommen må selv betale utgiftene for 
å utbedre eget avløpsrenseanlegg. Vi anbefaler 
deg å kontakte flere  godkjente foretak for å hente 
inn tilbud på arbeidet.

Du må betale et gebyr til kommunen for å få 
behandlet din søknad om tillatelse. Størrelsen på 
gebyret bestemmes av kommunens gjeldende 
betalingsreglement for det året det søkes om 
utslippstillatelse.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon på www.avlop.no og kommunens nettsider: www.ringerike.kommune.no/privateavlop

Tilskuddsordninger
Noen kan være berettiget til å motta tilskudd/lån i forbindelse med avløpsanlegget.  Ordningen er basert på Husbankens 

bestemmelser og er behovsprøvd med tanke på økonomi. Fyll ut søknadskjema på www.husbanken.no  
eller ring boligtjenesten via kommunens sentralbord på 32 11 74 00.




