
Avløp i spredt bebyggelse -
Strategi i Oppdal kommune

VA - dagene i  Midt Norge 



Status på avløpsområdet i Oppdal

• Oppdal har 6970 innbyggere – 1/3 bor i spredt bebyggelse

• et stort renseanlegg i sentrum – over 2000 pe

• Fire mindre kommunale grende-renseanlegg; Driva, Midtbygda, Fagerhaug, Lønset

• flere private hyttegrendanlegg



Hovedplan avløp og vannmiljø

Delmål

1. Vannmiljø
2. God tjenesteyting
3. Effektiv avløpshåndtering



Avløp i nye hyttefelt

Kommuneplanens arealdel: Krav om fellesanlegg i nye områder med mer 

enn 5 hytter; 

1.5.1 Vannforsyning og avløp

Ved all utbygging skal kommunens til enhver tid gjeldende VA-norm legges til grunn.

Ved all utbygging kan kommunen kreve vann- og avløpsplan hvor det skal fremgå hvordan

vannforsyning, sanitært avløp og overvann skal løses. I nye reguleringsplanområder er det, dersom det

skal legges inn vann, krav om felles sanitært avløpsanlegg ved 5 eller flere enheter. Ved fortetting av

planområder skal muligheten for felles avløpsanlegg vurderes, samt at eksisterende enheter skal gis

muligheter til påkobling.



Planlegging av fellesanlegg hyttefelt



Antall tanker i Oppdal kommune

Under 15 pe 15-49 pe Over 50 pe Totalt

Type anlegg Bolig Fritid Bolig Fritid Bolig Fritid Turist-bedrifter

Slamavskiller 966 762 1

Synkekum 11 23

Gråvannstank 6 1398

Tett tank 2 1309

Minirenseanlegg kl 1 10 76 1 22 1 3

995 3568 1 22 0 1 3 4590



Separate avløpsanlegg pr boenhet



Overvåking av vannforekomster





Overvåking av vannforekomster – spredt avløp. 



Tømming av slam for fritidsbebyggelse 

Forurensningslovens § 26:
◦ Kommunen skal sørge for tømming av renseinnretninger, 

slamavskillere og oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært 
avløpsvann. 

◦ Kommunen er også pliktig til å ha oversikt over alle private 
avløpsanlegg og føre tilsyn med disse.



Tømmeordning før 2015

•All boligbebyggelse omfattet av kommunal tømming

•Fritidsbebyggelse må inngå avtale med tømmefirma og sende kopi av avtalen til kommunen. 
Kan også knyttes til den kommunale tømmeordningen, men i praksis lite brukt. 

•Tømming skjer ihht utslippstillatelsen/etter behov. 



Hvorfor endre ? 

Bedre kontroll med anleggenes tilstand 

Sikre regelmessig tømming, hindre uønskede utslipp, tanker 
som renner over mv. 

Tilfredsstille kommunens plikter etter forurensningsloven

Bedre/enklere rapportering til sentrale myndigheter



Evaluering av tømmeordning 2016

Tømmehyppighet på de ulike anleggstypene

Fleksibilitet i ordningen

Tømmerutene/tidspunkt for tømming. 



Tømmehyppighet etter evaluering

a) Slamavskiller tilknyttet eiendommer med fast bosetting tømmes hvert år. Dersom slamavskiller tilfredsstiller gjeldende dimensjoneringskriterier, kan det etter skriftlig 
søknad innvilges tømming hvert 2. år. 

b) Slamavskiller eller gråvannstank tilknyttet eiendommer uten fast bosetting tømmes hvert andre år. Slamavskillere eller gråvannstanker som er dimensjonert etter 
boligstandard tømmes hvert fjerde år. Anlegg som ikke er dimensjonert etter boligstandard kan etter skriftlig søknad endre tømmefrekvensen til hvert 4. år dersom det kan 
dokumenteres at slamlagringskapasiteten er stor nok. 

c) Tette tanker tømmes minimum hvert år. For fritidseiendommer med beskjeden bruk kan det etter skriftlig søknad innvilges tømming hvert 2. år på rutetømming. 

d) Minirenseanlegg tømmes minimum hvert år. For fritidsboliger kan kommunen etter søknad fastsette tømmehyppigheten til hvert andre år, eller til leverandørens 
spesifikasjon der det kan dokumenteres at slamlagringskapasiteten er tilstrekkelig. 

e) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner. 

f) I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet. 



Enkelt tilsyn ved tømming

-defekt ødelagt lokk

-Mangler dykk

-Høyt nivå

-Lavt nivå

-Fremmedelement i tank

…

Eier får melding om feil/mangler ved tømming, kommunen må følge opp dersom feilen/mangelen 
skal rettes!





Oppsummering og veien videre…

• Vi har rimelig god kontroll på antall avløpsanlegg og hvor de ligger. 
• Mange gamle anlegg etter hvert
• Oppfølging av feilmeldinger ifbm tømming, sende pålegg om utbedring til 

eier av anlegg

• Behov for strategi /plan for opprydding i spredt avløp? Basert på 
forurensningssituasjonen/ overvåking av vannkvalitet

• Tilsyn – felles med nabokommuner
• Ressurser??
•




