Dette må du gjøre dersom du har mottatt et
forhåndsvarsel om utbedring av avløpsanlegg:
Et forhåndsvarsel om rehabilitering betyr at de opplysningene kommunen har tilsier at
anlegget på eiendommen er modent for en oppgradering. Dersom du som grunneier ikke
kan dokumentere at anlegget fungerer tilfredsstillende, har kommunen myndighet til å
pålegge deg å gjennomføre en oppgradering/rehabilitering. Dette gjøres da i eget
brev/vedtak (”pålegg om utbedring av avløpsanlegg”).
1. Dersom du er uenig i noe i forhåndsvarselet du har fått fra kommunen, eller noe
er feil, må du gi et tilsvar til forhåndsvarselet innen fristen (normalt 4 uker). Her
må du da dokumentere de punktene som er feil, og eventuelt dokumentere at
anlegget fungerer i henhold til dagens krav. Til dette kan det være nødvendig å få
hjelp av et fagkyndig firma.
2. Dersom anlegget ikke fungerer etter dagens krav, og det må
oppgraderes/rehabiliteres, er det første du skal gjøre å kontakte en fagkyndig, for
å få hjelp til valg av renseløsning, og til å utarbeide en søknad om
utslippstillatelse. Dersom du mottar et pålegg fra kommunen om utbedring av
avløpsanlegg, vil du få en frist på 1 år til å sende inn en slik søknad om
utslippstillatelse.
Søknad om utslippstillatelse.
Før rehabilitering/utbedring av anlegget kan iverksettes kreves en søknad om
utslippstillatelse til kommunen, jamfør den lokale avløpsforskriften. Dette fordi
de endringer som er nødvendig for at avløpsanlegget skal være i samsvar med
forskriften ikke kan karakteriseres som vedlikehold eller mindre endringer i
tråd med eksisterende tillatelse. Det kreves også en søknad om byggetillatelse
for anlegget, jamfør plan- og bygningslovens § 20-1.
Anlegget må ikke rehabiliteres før disse søknadene er godkjent. Den
ansvarlige skal velge et godkjent firma til å bistå med disse søknadene.
•

Det understrekes at kommunen stiller strenge krav til prosjektering,
søknad, og bygging av avløpsanlegg. Ytterligere informasjon om
disse kravene kan fås ved kontakt med kommunen.

3. Søknaden om utslippstillatelse og søknad om byggetillatelse sendes inn til
kommunen. Fristen for innsendelse av denne søknaden vil altså være 1 år etter at
du har mottatt et pålegg om rehabilitering.
NB! Kommunen vil kun behandle komplette søknader. Søknader med mangler vil ikke
bli behandlet, og du risikerer dermed å oversitte fristen i pålegget gitt av kommunen.
Sjekk derfor vedleggslisten til søknaden nøye, og sørg for at all den nødvendige
dokumentasjonen er med i søknaden.

Det er ditt ansvar som anleggseier å sørge for at komplett søknad er kommet inn til
kommunen før fristen.
Søknaden behandles av kommunen innen 6 uker, og det utstedes tillatelser til utslipp og
tiltak/byggetillatelse. Anlegget kan nå bygges.
4. Etter at kommunen har godkjent søknaden om utslippstillatelse vil du ha en frist
på 1 (ett) år til å gjennomføre byggingen av det avløpsanlegget, og sende inn
ferdigmelding/søknad om ferdigattest til kommunen.
Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal rørlegger/entreprenør (ansvarlig
kontrollerende for utførelse) sende inn ferdigmelding til kommunen. Anleggseier bør påse at
kommunen får tilsendt ferdigmelding fra utførende.
Et avløpsanlegg er ikke forskriftsmessig godkjent før kommunen igjen utsteder
ferdigattest til anleggseier.
Om godkjente anlegg:
Et godkjent privat avløpsanlegg består hovedsakelig av to komponenter. Først skal det være
en slamavskiller for å fjerne partikler fra vannet. Kravet for en boenhet er her at det skal være
en godkjent type, tre-kamret slamavskiller, med en størrelse på minimum 4 m3.
I etterkant av slamavskilleren skal det opprettes et rensetrinn som renser ulike avfallstoffer i
avløpsvannet i henhold til rensekravene i den lokal avløpsforskriften. Det er ulike
rensemetoder å velge mellom. Blant de mest brukte er: infiltrasjon av avløpsvann i grunnen;
minirenseanlegg; og filterbedanlegg. Kommunen kan være behjelpelig med veiledning når det
gjelder løsning for nytt privat avløpsanlegg.
Det er uansett viktig at slike private avløpsanlegg prosjekteres og bygges av firma med
god kompetanse på området.
Informasjon:
Det finnes informasjon om rensemetoder og søknadsprosedyre på Tynset Kommunes
hjemmeside. Nettsiden http://avlop.no gir nyttig informasjon. Krav og retningslinjer rundt
bygging og dimensjonering av avløpsanlegg er også nærmere beskrevet i aktuelle V/A
Miljøblad. Tynset kommune er også behjelpelig med å svare på spørsmål angående
søknadsprosedyre og krav til anlegget.
Foretak/personer i regionen som tar på seg prosjektering av mindre avløpsanlegg:
Alvdal Graveservice, 2560 Alvdal
tlf. 90 92 03 41
Birger Romenstad, 2485 Rendalen,
tlf. 95 88 13 35
Per Urseth, 2540 Tolga,
tlf. 62 49 42 83
Solvang og Fredheim, 2550 Os i Østerdalen
tlf. 62 49 76 01
Øystein Bekkevold, 2500 Tynset
tlf. 90 10 28 88
Leif Sturla Lillestrøm Maskin og Transport AS, 2560 Alvdal
tlf. 90 82 15 08
Ola Rønning, 2512 Kvikne
tlf. 91 77 12 13

