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Rensing av gråvann – Litt ekstra veiledning til søknadsskjemaet 
 
Noen spørsmål i søknadsskjemaet blir ofte ikke besvart korrekt. Her er litt veiledning rundt disse. 
 
 
Under avsnittet «Rensegrad»: 
 

 
 
Ta gjerne med litt mer informasjon her. Du må selv formulere slik du mener er riktig/best. 
 
Forslag til svar: 
«Egnet tilført sand med kornstørrelse XX.» 
«Stedlige morenemasser med god hydraulisk kapasitet.» 
 
 
Vedlegg b (og e): 
«Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg inkl. ledningsnett»: 
(Til opplysning henviser vi i nytt skjema fra 30.06.2021 isteden til lokal forskrift § 11, fordi den 
erstatter § 12-10 i nasjonal forskrift.) 
 
Dette er ofte mangelfullt. Det behøver ikke stå så mye, og hva som er relevant innhold vurderer du 
selv. Fordi vi ikke krever dokumentasjon/testresultater for gråvannsanlegg, så holder det med en 
begrunnet vurdering, men den må være med.  
 
Mest mulig bør avklares før søknad, og ikke utsettes til søknad om ferdigattest. Befaring og 
prøvegraving avklarer det meste. (Også for gråvann kan det være nødvendig å teste litt usikre 
stedlige masser.) 
 
Informasjon som bør opplyses om gråvannsinfiltrasjonen i vedlegg b: 
 

Lengde og/eller areal filtergrøft X meter / XX m2 
Eventuelt antall/type rør:   
Rensing: F.eks.: «Slamavskiller og filter i kontrollerte stedlige 

masser (type jord, sand e.l.), og vurdert som godt 
egnet.» 

Begrunnelse / vurdering: F.eks.: «Dette skal gi tilstrekkelig rensegrad. 
Lokaliteten er tørr/fuktig/myrlendt/morene, og 
skråner lett sørvestover. Bakken heller i retning sør 
mot et myrdrag, som vi vurderer ikke vil bli påvirket 
av infiltrasjonen.» 

 
Kan tas med, om ikke opplyst i målsatt kart: 

Avstand enden av grøft til naboeiendom X m 
... til nærmeste bekk/vannforekomst X m 
... til nærmeste drikkevannsbrønn-/kilde X m 
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Du formulerer selv slik du mener er riktig/best. Kanskje skal f.eks. mer av ledningsnettet beskrives. 
Kanskje er noe av dette unødvendig. Men for å få bedre søknader bør det være litt mer utfyllende. 
 
Istedenfor tabell/punktliste, kan det skrives som tekst, f.eks. slik: 
 
«Infiltrasjon av gråvann i grøft på X meter med ett rør (evt.: type/omkrets XXX) og filterareal minst XX 
m2 i stedlige masser (jord, sand e.l., type) som vi har vurdert / vurderer / har testet og er egnet til 
dette. Det etableres X m3 slamavskiller i forkant, X meter fra hytta. Dette skal gi tilstrekkelig 
rensegrad. Lokaliteten er tørr/fuktig/myrlendt/morene, og skråner lett sørvestover. Bakken heller i 
retning sør mot et myrdrag, som vi vurderer ikke vil bli påvirket av infiltrasjonen.  
(I målsatt kart og/eller tekst:) Enden av grøften vil være mer enn X meter fra naboeiendom, mer enn 
XX meter fra nærmeste bekk/vannforekomst, men mindre enn XX meter fra drikkevannsbrønn.» 
 
Dersom det er drikkevann i nærheten, bør det også legges til mer under vedlegg e, f.eks.: 
 
«Det er registrert én drikkevannskilde/brønn i området, ca. 80 meter unna, men både terrengets 
helling og  sprekkformasjoner i grunnfjellet tilsier at det ikke blir berørt. Det forventes ikke etablering 
av flere nye drikkevannsbrønner i området som potensielt kan bli berørt (ELLER beskrivelse f.eks.: på 
myra nedenfor skråningen, eller i retning der sprekkformasjonene kan lede vann i retning vest.)» 


