
Hvem kan hjelpe meg med mitt private 
avløpsanlegg? 
For utfyllende informasjon om de ulike renselønsingene, se 
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger 

Eier må få hjelp fra fagkyndig til å prosjektere private avløpsanleg og sende inn søknad om 

utslippstillatelse. Prosjektering og søknad av private avløpsanlegg kan ta noe tid og det 

anbefales derfor å starte en prosess med fagkyndig tidligst mulig. Søknad om 

utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.  

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle 

nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. Firmaet skal etablere den renseløsningen 

som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og 

økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent.  Anleggseier står fritt til selv å 

velge fagkyndig firma. Det anbefales å innhente tilbud fra flere fagkyndige firmaer.  

Narvik Vann får ofte spørsmål knyttet opp til hvem som kan bidra med å utbedre/etablere 

private avløpsanlegg og søke om utslippstillatelse. Listen under viser foretak som har 

dokumentert tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse ovenfor oss: 

 Minimum 3 dagers kurs om mindre avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering 
av flere relevante anleggstyper. 

 Praktisk erfaring med grunnundersøkelser. 
 Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad. 
 Relevante referanseprosjekter. 
 Skal kunne stå ansvarlig for prosjektet i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak 

(byggesøknaden) i den kommunen som anlegget skal oppføres i. 

Oversikt over disse finnes vedlagt i neste punkt.  



FAGKYNDIGE 

Det finnes også firmaer med nødvendig kompetanse som ikke regnes som nøytrale. Dette 

kan være fordi de forhandler en bestemt type anlegg, eller har eierinteresser hvor enkelte 

anlegg prioriteres.  Slike firmaer kan eier også anvende for søknader, utbedringer og for 

prosjektering av anlegg.  

 

ANDRE FAGKYNDIGE 

 

De ovennevnte listene er ikke utfyllende. Hvis det ønskes å benytte andre fagkyndige enn de 

som er nevnt ovenfor, må det dokumenteres kompetanse sammen med søknaden som 

sendes inn.  

Dersom ditt firma ønsker å stå på en av listene må det tas kontakt med Narvik Vann.  


