
ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV SLAMFORSKRIFTEN  

Definisjoner:  

Svartvann: Alt avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Avløp fra vannklosett 

er ikke inkludert. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende, som gjennom rør eller 

ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket "rør eller ledning” når den brukes til 

aktiv oppfylling av innvendig tank. Det samme gjelder om man leder regnvann gjennom takrenne og 

videre inn i bygningen for passiv oppfylling av innvendig tank. Små innvendige tanker inntil 25 liter 

oppfattes ikke som cisterneanlegg, og bruk av slike tanker innebærer derfor ikke at man har innlagt 

vann.  

Valg av avløpsløsninger i prioritert rekkefølge: 

1. Tilknytning til offentlig avløpsnett skal prioriteres foran andre løsninger. Der det er flere 

hytter i klynge skal det alltid søkes og løse tilkobling i fellesskap før andre løsninger søkes. 

Dersom det på et senere tidspunkt føres avløpsledninger i nærliggende areal til eiendommen, 

skal bygningen som ligger på eiendommen tilknyttes avløpsledningen, jfr. plan og 

bygningslovens § 27-2 og § 30-6.   

2. Der det ikke ligger til rette for tilknytning til offentlig nett, skal det benyttes lukkede 

infiltrasjonsanlegg. Lukkede infiltrasjonsanlegg utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og 

Bioforsk rapport nr. 155 2009, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg».  

3. Der godkjent foretak har dokumentert at forholdene ikke ligger til rette for infiltrasjon, kan 

følgende avløpsløsninger benyttes: 

-Tett tank.  Toalettløsning skal forbruke maks 0,5L per nedspyl. Oppsamlingstanken skal ha 

alarm som varsler tømmebehov i god tid før tanken er full. Det må være helårsvei til tette 

tanker, slik at de kan tømmes til en hver tid ved behov. Tette tanker for toalettavløp skal ha et 

volum på minimum 2 m
3
.
.
 Tette tanker skal tilfredsstille NS 1545.  

-Biologiske filtre. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Anlegget utføres i samsvar med 

VA-miljøblad nr. 60.  

-Minirenseanlegg: Anleggene tillates ikke benyttet for fritidsboliger for å unngå bruk av 

anlegg med varierende belastning. Utføres i henhold til VA-miljøblad nr. 52. Anlegget skal ha 

dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i NS-EN12566-3 etter teknisk godkjenning fra 

SINTEF Byggforsk.  

 


