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Avløp i spredt bebyggelse: Igangsatte aktiviteter 2008 – september 2011

Utført: 49 anlegg
Pålegg: 43 - frist ut 2012

Pålegg: 13 - frist ut 2012

Pl. pålegg: 100 - frist ut 2014

Utført: 70 anlegg
Pålegg: 46 – frist  2013/2014
Pl. pålegg: 200 - frist 2013/2014

Pålegg: 10 - frist ut 2011

Pålegg: 10 - frist ut 2011

Pålegg: 15 – frist 1.10.2011

Utført: 28 anlegg

Pågår: 138 anlegg, ferdig 2014

Utført: 10 anlegg

Utført: 1 anlegg

Utført: 2 anlegg

Utført: 54 anlegg + 10 utkoblet
Pågår: 29 anlegg
Pålegg: 14, herav 6 med dagmulkt



● Store variasjoner i grunnforhold, ulik forurensningssituasjon

● Allerede vedtatte lokale forskrifter 

● Uavklarte planspørsmål i flere kommuner – store forskjeller i 
status for opprydningsarbeidet innen spredt bebyggelse

● Oppfølging av pålegg

● Hytter som benyttes som helårsbolig

● Dispensasjoner i strandsonen

Avløp i spredt bebyggelse –
utfordringer i PURA



Forum for spredt avløp under temagruppe 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse:

● ”Man ønsker ikke å utarbeide en felles lokal forskrift, men vil
arbeide for å tilstrebe felles retningslinjer for kommunene”

● ”Felles retningslinjer vil gjøre det lettere for kommunene å
samarbeide og bistå hverandre”

● ”Det vil også gjøre det lettere for leverandører og foretak å
forholde seg til de forskjellige kommuner”

● En oversikt er utarbeidet over PURA-kommunenes     
saksbehandling, krav, rutiner, lokale forskrifter med mer. 
Denne skal brukes videre for å se innen hvilke områder 
kommunene kan samarbeide.



● Ga høringsuttalelse til Frogn kommune vedr. ny lokal 
forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg – refererte her 
til arbeidet i Morsa

● Arrangerte erfaringsmøte med Morsa 26.01.2011 – et av 
temaene var avløp fra spredt bebyggelse

● Deltok i styringsgruppen for Norsk Vann-rapport B15 2011:  
”Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for 
kommunesektoren og avløpsanleggene”

http://www.norskvann.no/10-nyheter/123-rapport-om-vannforskriftens-
okonomiske-konsekvenser

Generelt: Jobber for å være en arena for samhandling innen 

eierkommunene – også innen spredt avløp

Flere aktiviteter i PURA innen tema 
spredt avløp:
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