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Retningslinjer for bygninger uten innlagt vann, Hamar kommune 
 

1. Virkeområde 

Retningslinjene er veiledende for bygninger uten innlagt vann.  

For bygninger med innlagt vann gjelder FOR-2012-03-07-254 Forskrift om utslipp fra mindre 

avløpsanlegg, Hamar og Stange kommuner, Hedmark.  

 

2. Definisjoner 

Hamar og Stange kommuner har definert innlagt vann i lokal forskrift: 

«Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, borehull, cisterneanlegg eller lignende som 

gjennom ledning eller slange er ført innendørs. 

Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller 

lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. 

Beholdere inntil 25 l går ikke inn under denne definisjonen. Flere slike beholdere i serie/sammenkoblet 

er ikke tillatt.» 

 

Dette innebærer at man har en enkel sanitær standard med lavt vannforbruk. 

 

3. Krav til toalettløsning 

Følgende toalettløsninger tillattes:  

 Biologisk toalett. Skal være svanemerket. 
o Ferdig kompostert avfall fra biologiske toaletter kan benyttes som 

jordforbedringsmiddel på egen tomt, når dette ikke utgjør en forurensingsrisiko, eller 
fraktes til godkjent avfallsplass. Eventuell overskuddsvæske fra biologiske toaletter 
skal ledes tilbake til kompostbeholderen. Om nødvendig skal ekstern 
kompostbeholder benyttes. 

 Forbrenningstoalett. 

 Utedo  

o Er som hovedregel akseptert. 

 Urinal eller seperasjonstoalett er kun tillatt når alt avløpsvann føres til tett tank. Slik tett tank 

er ikke tillatt uten utslippstillatelse.  

 
I situasjoner hvor toalettløsningen er til sjenanse, eller skaper forurensingsmessige problemer, kan 
kommunen likevel forby slike løsninger gjennom enkeltvedtak. 
 

Følgende toalettløsninger tillates ikke: 

 Dobøtter 

 Kjemikalietoaletter 

 

4. Krav til utslippstillatelse 

Bygninger uten innlagt vann og som ikke har vannklosett har som hovedregel ikke krav til rensing, og 

trenger i utgangspunktet ikke søke om utslippstillatelse. Disse bygningene kan kun ha en vanntank på 

maksimalt 25 liter i bygningen, og alt vann skal bæres inn. 

Hvis utslippet fra bygningen likevel utgjør ulempe eller skade som regnes som forurensning, 

kan kommunen kreve søknad om utslippstillatelse. 


