
Avløpskonferansen 2014

Avløpsområdet: Hvor omfattende? 

Hvem må koble seg på fellesanlegg?
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Kloakkrevolusjonen: Rådende paradigme

• The Sanitary Revolution fra 1830-tallet

• For Norges del med Sundhedsloven av 1860

• Bygningslovkommisjonens indstilling 1919:
«en systematisk gjennomførelse av vand- og kloak-
ledninger samt anlæg med vandklosetter og septik
tanks har avløst de tidligere mer primitive metoder»

• Vannets velsignelse: Det samme middelet for drikke, 
renhold og industri brukes til vannbåren, automatisk og 
helhetlig bortledning av et stort problem dersom lokal 
opphopning.

• Robust og pålitelig.
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Hvorfor kloakkrevolusjon?

• Kolera. I Europa i bølger fra 1817

• I Norge: 1832, slutten av 1840-tallet, 1853 og 
1863

• Forbundet med vond lukt. Vasking og lufting 
hjalp.

• Karantenevesenet med karantenestasjoner. Sterkt 
mislikt. Hindret frihandel og skipsfart!

• Sanitære problemer store i lavinntektsland. 
Bekrefter paradigmet.
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Koble seg på: Plan- og bygningsloven §27-2

1. Før opprettelse eller endring av eiendom til 
bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, 
skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar 
med forurensningsloven.

2. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen 
eller i veg som støter til den, eller over nærliggende 
areal, skal bygning som ligger på eiendommen, 
knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter 
kommunenes skjønn være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn 
tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen 
ordning.
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1. Før opprettelse av eiendom:

«samsvar med forurensningsloven»

• Forurensingslovens formål, § 1: 
«å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning»

• Forskrift: «beskytte miljøet mot uheldige virkninger av 
utslipp av avløpsvann»

• Middelet for å nå målet: Kommune(r) sørger for 
fellesanlegg for kloakk inklusivt renseanlegg.
Skal «om mulig søkes løst for større områder under ett 
og på grunnlag av oversiktsplaner og 
reguleringsplaner», jf. forurensningsloven §11.

• Nye eiendommer kan snarere være en følge av hvor 
fellesanlegget føres fram enn omvendt.
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2. Eiendommen kom først: Unntak særlige 

hensyn/uforholdsmessig stor kostnad

• Formålet med forurensningsloven gjelder også her.

• Uforholdsmessig stor for enebolig forstås i praksis slik:

– Gravekostnader = kr 100 000 => koble seg på

– Gravekostnader = kr 200 000 => ikke koble seg på

• Røflig 100 meter fra hovedledning (v/kr 1000/m)

• Dyrere for stort/dyrt hus/flere leiligheter?

• Hvilke avløpskostnader for hytte v/innlegging av vann?

• I 1896: 32 m fra avløp til bygning. Sterk eiendomsrett.
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Problemer og uklarheter innen paradigmet

• Skyver problemet videre for å samle avløpene for 

felleshåndtering, se «større områder under ett».

• Ikke bare gode endeløsninger.

• Elde og uoppdagede skader på ledningsnettet.

• Kolera spres med fuktighet. Samme for mye annen smitte.

• Hva med ansvarsfølelsen? Ute av synet, ute av sinnet? 

• Gir dagens løsning eller ny teknologi minst hverdagsrisiko?

• Hva med rensligheten/hygienen?

• Hva med katastroferisikoen?

• Bygges det på uriktige steder av hensyn til avløpsnettet?
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Hvor store anlegg i framtiden?

• Jussen = vår tids rådende moral. Skal beskytte de 
verdiene flertallet(?) setter høyest.

• Så hva er moralen? Setter vi store fellesanlegg over 
lokale anlegg?

• «De fleste synes å være enig i behovet for at slike 
anlegg blir bygd» (Jakobsen Vann- & avløpsrett 2010)

• «Det er ofte slik at bygging av et avløpsrenseanlegg vil 
løse større problemer enn de skaper» (op. cit.)

• Fordele driftsutgifter. Vi har dyre fellesanlegg.

• Men hva gir minst forurensning?

• Formålet er minst forurensning. Ikke store anlegg.
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Hvor store anlegg i framtiden, forts.

• Forurensningslovens §11: «Forurensningsspørsmål skal om 
mulig søkes løst for større områder under ett og på 
grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner»

• Oversett(!) unntak i direktiv 91/271/EØF og 98/15/EF:

• Art. 3 (1): «Når det ikke er berettiget grunn til å anlegge 
avløpsnett, enten fordi det ikke vil være noen vinning for 
miljøet, eller fordi det vil medføre uforholdsmessig store 
utgifter, kan det benyttes individuelle systemer eller andre 
egnede systemer som sikrer tilsvarende vern av miljøet.»

• Lovgiver på banen?

• Alternativet må demonstrativt være best av hensyn til:
– Miljø, risiko, jordvern, bebyggelse OG økonomi
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