
Veiledning til § 3, §4 og § 5 i «Forskrift om forbud mot virksomhet som 
kan forurense Glitre som vannforsyningssystem»    
Utarbeidet av Tilsynet for små avløpsanlegg på vegne av kommunene i nedbørfeltet og 
Mattilsynet som tilsynsmyndighet.   
 
Veiledningens formål: 
Formålet med veiledningen er å gjøre det enklere for alle å rette seg etter bestemmelsene i 
forskriften og bidra til likebehandling.  
 
 

§ 3. Innlegging av vann 
Det er forbudt å legge inn vann i all bebyggelse i nedbørfeltet. Kommunen kan gi 
dispensasjon for enkeltsøknader i forhold til forurensningsloven etter samråd med 
tilsynsmyndighet og vannverkseier for husvære som ligger mer enn 100 m fra Glitre 
og 50 m fra tilløpselvene. 

 
Kommentar:   
Det vil som utgangspunkt ikke bli gitt tillatelse til å legge inn vann i bebyggelse i 
nedbørfeltet. Med innlagt vann forholder kommunen og tilsynsmyndighet seg til 
Miljøkommune.no sin definisjon: 
 
Definisjon på innlagt vann (Miljøkommune.no) 

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres innendørs gjennom 
rør eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom 
takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Èn 
innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det 
er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige 
utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 
25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.  

 

§ 4. Hyttetoaletter og avløp fra hyttene 
Kjemitoaletter er ikke tillatt. Alle priveter for øvrig i nedbørsfeltet skal utstyres med 
tette bøtter som skal stå på støpt underlag. Ved tømming skal innholdet enten føres ut 
av nedbørfeltet, eller graves ned på sted som er godkjent av kommunen i samråd med 
tilsynsmyndighet. Spillvannsavløp direkte til Glitre eller tilløpene er forbudt. For øvrig 
skal spillvann håndteres etter tillatelse gitt av kommunale myndigheter i forhold til 
forurensningsloven (jf. § 3). 

 
Kommentar:  
Hyttene er delt inn i kategori A og B avhengig av faren for forurensning fra avrenning 
dersom innholdet i toalettbøttene graves ned på eiendommen.  
 
Alle toalettløsninger i nedbørfeltet skal være helt tette, det gjelder både for urin og avføring, 
og stå på et plant, tett underlag. Toalettløsninger med vannspyling tillates ikke. 
Forbrenningstoalett er en godkjent løsning for hytter innenfor både kategori A og B, så fremt 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/I/Innlagt-vann/


denne brukes både til urin og avføring. Avfall fra forbrenningstoalett er restavfall og tas med 
ut fra nedbørfeltet og deponeres som vanlig restavfall. 

 

Hytter innenfor kategori A:  
Hytter som ligger ved Glitre (Damhagan, Glitreplassen og Bordvika) samt hytter som ligger 
nærmere enn 100 m fra Jøssjø, Svartjernvann, Vesle og Store Vindsjø, Åsvanna, Sandungen 
eller Store Dypingen.  

For disse hyttene har kommunen og tilsynsmyndighet (Mattilsynet) vurdert at faren for 
forurensning som følge av avrenning er tilstede. Det vil derfor ikke bli godkjent å grave ned 
innholdet i toalettbøtten på egen eiendom for disse hyttene.  

Konsekvens:  
Eierne av disse hyttene har ansvar for å dokumentere at innholdet i toalettbøttene er ført ut av 
nedbørfeltet, eller at det har vært foretatt nødvendig slamtømming. Dokumentasjonen sendes 
inn til Tilsynet for små avløpsanlegg. 

Som dokumentasjon godtas rapport fra slamtømmefirma eller bekreftelse fra godkjent 
avfallsmottak. Dersom slamtømmefirmaet som kommunen har avtale med benyttes, 
dokumenterer de automatisk til Tilsynet for små avløpsanlegg, og faktura for slamtømmingen 
sendes fra tilsynskontoret1. Dersom annet slamtømmefirma eller mottak benyttes, er eier selv 
ansvarlig for at det blir sendt inn dokumentasjon.  

Dersom innholdet fra toalettbøttene graves ned utenfor nedbørfeltet, må eier sende inn 
dokumentasjon (f.eks. epost) med stedfesting av deponiplassen ved å oppgi gårds og bruks 
nummer samt relevant bildedokumentasjon og kartfesting av stedet. 

Hytter innenfor kategori B: 
Hytter som ikke faller inn under kategori A.  

For disse hyttene i nedbørfeltet vurderer kommunen og tilsynsmyndighet (Mattilsynet) at 
innholdet fra tette toalettbøtter kan graves ned innenfor egen eiendomsgrense uten nærmere 
godkjenning. Eier må selv sørge for at dette skjer så langt fra vann/bekk/myr og 
drikkevannsbrønn som mulig.  

Alternativt kan alle løsninger beskrevet for hytter i kategori A også benyttes. 
 
 
§ 5. Avfall og slam 

Deponering av slam og avfall er forbudt. Deponering av hygienisert toalettjord fra 
hyttene tillates etter retningslinjer fastsatt av kommunen i samråd med 
tilsynsmyndighetene. 

 
Kommentar:  
Ingen jord fra godkjente toalettløsninger ansees som hygienisert nok til å deponeres rett på 
bakken innenfor nedbørfeltet. Det vil si at alt innhold fra toalettløsninger skal behandles som 
omtalt under § 4.  

 
1 Se mer informasjon på nettsidene til Tilsynet for små avløpsanlegg: https://www.lier.kommune.no/teknisk-
og-eiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/slamtomming/  

https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/slamtomming/
https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/slamtomming/


 

 

Tips om praktiske toalett løsninger:  
1. Forbrenningstoalett: er en godkjent løsning som ikke krever dokumentert slamtømming 

uansett om hytta faller inn under kategori A eller B. Denne skal da brukes både til urin og 
avføring. Avfall fra denne er restavfall og tas med ut fra nedbørfeltet og deponeres som 
vanlig restavfall.   
 

2. Vakuum toalett eller andre toalettløsninger med vannspyling til tett tank vil ikke 
godkjennes innenfor nedbørfeltet.   
 

3. Tett bøtte (tank) beregnet for slamsugebil bør ha tilstrekkelig volum, slik at 
slamsugebilen ikke må reise mange ganger i året eller rykke ut på årstid hvor det er 
vanskelig føre og fremkommelighet. Det anbefales lufting over tak. Bøtta må plasseres 
maks 25 m fra kjørbar vei og bunnen av bøtta/tanken skal ligge maksimalt 5 meter lavere 
enn veien. Dersom tanken er plassert lengre unna enn dette må det påregnes ekstra 
kostnader ved slamtømming. Det er viktig å tenke på at slangen fra slamsugebilen skal ha 
enkel tilgang til bøtta.  
 

4. Det finnes også tette toalettbøtter beregnet for å bære ut til vei. Disse kan være 
hensiktsmessig for tømming fra slamsugebil eller for deponering utenfor nedbørfeltet 
(hytter kategori A) eller for å graves ned på egen eiendom (hytter kategori B). Her 
anbefales flere mindre bøtter / kamre med håndtak og lokk. Det vil bidra til en viss 
fordamping/kompostering mens bøtta står ubrukt, men før den må tømmes.   


