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Bakgrunn
Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune har vært ut på høring med
høringsfrist 16. november.
Ved høringsfristens utløp har vi mottatt to høringsuttalelser.
1. Fylkesmannen i Hedmark har følgende uttalelse:
I forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, § 7, punkt d, har kommunen tatt inn krav om at anleggene
skal bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den best tilgjengelige teknologi og fagkunnskap.
Videre tillates ikke takvann, drensvann eller annet fremmedvann ført i ledning til avløpsanlegg. Vi synes
det er spesielt positivt at kommunen har tatt inn disse prinsippene i forskriften!
For øvrig har vi ingen spesielle merknader til forskriftsforslagene. Vi mener de er dekkende for hva disse
bør omfatte, og at kravene er lagt på et tilfredsstillende nivå.
Fylkesmannen bes spesielt om å vurdere § 14 i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, der det gis
anledning til å gi dispensasjon fra kravene i forskriften. En kan se for seg at det kan foreligge situasjoner
der det kan være aktuelt å gi dispensasjon, f.eks. av ulike grunner for en tidsavgrenset periode. Men en
slik dispensasjonsmulighet bør brukes med varsomhet og kun unntaksvis. Det bør føres en streng praksis
for permanente situasjoner.
2. Hedmark Fylkeskommune skriver blant annet:
Utslipp fra spredt avløp regnes som en stor påvirkningskilde på norske vannforekomster. En lokal
forskrift vil være et nyttig hjelpemiddel for kommunen som sektormyndighet i arbeidet med å nå lokale
brukermål og miljømålene jf. Vannforskriften, gjennom tydelige krav til tekniske løsninger, rensegrad, og
drift og vedlikehold av nye anlegg. For eldre anlegg vil det kreves dokumentasjon på dimensjonering og
oppbygging. En lokal forskrift er med å sikre forutsigbarhet og likebehandling av søkerne. Den lokale
forskriften er også i tråd med forurensingslovens intensjon om at forurensningsspørsmål bør løses i en
plansammenheng ved at det presiseres at det i områder hvor det er prosjektert vann- og avløpsplan skal
denne følges.
§ 14 i lokal forskrift åpner for dispensasjon der det foreligger særskilte hensyn. Dette åpner for bruk av
ny teknologi og andre krav dersom det oppstår situasjoner hvor det bør vurderes av hensyn til
forurensning eller brukerinteresser. Denne paragrafen vil ikke åpne for dispensasjon av andre årsaker jf.
§ 12-6 «Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige
forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13».
Kommunen har i den lokale forskriften også tatt inn forslag til bestemmelser omkring virkeområde og
saksbehandling. Vi ber kommunen vurdere om f.eks. § 4 «krav til innhold i søknad» overlapper §12-4 og
§12-10 i forurensingsforskriften, i så fall bør slike bestemmelser tas ut.
Hedmark fylkeskommune ser det som positivt at Trysil kommune har utarbeidet en lokal tilpasset forskrift
om utslipp fra mindre avløpsanlegg som erstatter generelle krav forurensningsforskriften stiller i §§ 12-7
til 12-13. Innføring av denne forskriften vil være et nyttig hjelpemiddel i saksbehandlingen av mindre
avløpsanlegg. Tydelige krav til mindre avløpsanlegg vil på sikt gi mindre tilførsel av næringsstoffer til
vassdrag og slik være et viktig tiltak for å nå vedtatte miljømål for vannforekomstene jf. vannforskriften
og EUs vanndirektiv.

Vurdering
Begge uttalelsene kommenterer § 14. Administrasjonen hadde i sitt opprinnelige forslag ikke noe punkt
for dispensasjon ettersom en utslippstillatelse er allerede en dispensasjon fra Forurensningslovens § 7.
Fylkesmannen mener at en dispensasjonsmulighet skal brukes med varsomhet og kun unntaksvis.
Fylkeskommunen sier videre at en dispensasjon kan brukes for ny teknologi og andre krav av hensyn til

forurensning eller brukerinteresser. En dispensasjon kan med andre ord ikke gis med hensyn til for
eksempel økonomi, alder eller sykdom.
Fylkeskommunen ber oss spesielt å vurdere § 4 – Krav til innhold i søknad og om bestemmelsene bør tas
ut når de overlapper §12-4 og 12-10 i Forurensningsforskriften.
Administrasjonen har vurdert dette på nytt og mener at § 4 på noen områder er mer utfyllende og at den
vil forenkle søkeprosessen ved at kravene samlet på et sted.

Konklusjon
Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune innføres med virkning fra
01.01.2019.

