AKSJON JÆRVASSDRAG
Miljøprosjekt: Har til nå omfattet 8 kommuner på Jæren.
Spleiselag: Spleiselag mellom staten,
fylkeskommunen, kommunene og landbruket.
Hovedmål: Redusere overgjødslingen og bedre
miljøkvaliteten i tilknytning til vassdragene.
Mer info: AJV-sekretariatet, Rogaland
fylkeskommune, Boks 130, Stavanger.
Tlf: 51 51 66 00

UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
Felles forskrift
Kommunene i Aksjon Jærvassdrag (AJV), Randaberg, Stavanger,
Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, har utarbeidet felles
lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe
(personekvivalenter) fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende.

Internett: www.ajv.no
Forskriften trår i kraft 1. januar 2010 og gjelder for alle de nevnte
kommunene på Jæren.
AJV Avløpsgruppe:
Opprettet i 2006.
Representanter fra alle kommunene, AJV og fylkesmannen
Rapporterer til AJVs prosjekt- og styringsgruppe.

Den lokale avløpsforskriften for Jæren erstatter §§ 12-7 til 12-13 i
forurensningsforskriften samt eksisterende lokale
avløpsforskrifter.

Samordning mellom kommunene på Jæren
Utarbeidelse av felles avløpsforskrift har gitt kommunene på Jæren mulighet til å
samordne krav til rensing før utslipp til felles resipienter, få like krav til godkjenning
og dokumentasjon av ulike anleggstyper, og lik søknadsbehandling.
Utslippssøknad
Den lokale forskriften stiller også noen krav til dokumentasjon som skal følge
søknaden. Dette gjelder blant annet krav til nabovarsel, jordprøver og renseresultat.
Nytt felles skjema for søknad om utslippstillatelse skal benyttes fra 01.01.2010.
Skjemaet er tilgjengelig hos kommunen og på AJVs hjemmesider.
Fullstendige søknader skal behandles innen 6 uker, med mindre annen
saksbehandlingstid blir oppgitt. Dersom tilbakemelding med tillatelse, utsatt
behandlingstid eller mangler med søknad ikke er gitt innen 6 uker, anses tillatelse for
å være gitt.
Ufullstendige søknader vil bli sendt i retur. Ta kontakt med kommunen for
avklaringer i forkant av søknadsprosessen.
Rensekrav:
Rensekravene i de forskjellige områdene er oppgitt som renseklasser med tilhørende
krav til renseeffekt.
RenseKrav til renseeffekt (%)
klasse
Total fosfor(P) BOF5 Suspendert stoff(SS)
90
90
a+
90
90
a
90
70
b
60
70
c
20 (eller < 180 mg
d
SS/l i utslipp)

Krav til renseeffekt
(antall/100ml)
Bakterier (TKB)
< 1000
-

Renseklassene i avløpsforskriften for Jæren samsvarer med renseklasser på
myndighetenes veiledningssider www.avlop.no. På denne hjemmesiden er det
oversikt over anleggstyper som tilfredsstiller rensekravet for de forskjellige
renseklassene.
Prefabrikkerte renseanlegg må ha godkjent sertifikat på renseeffekt i henhold til
kravet i den aktuelle renseklassen. For plassbygde anlegg stilles det krav til
kompetanse og bygging i henhold til VA-Miljøblad.

Soneinndeling:
Kommune Område
Randaberg Sone 1: Ferskvann/kanal og sjø med brukerinteresser
Sone 2: Følsomt sjøområde/kanal
Sone 3: Områder med krav om fellesanlegg
Stavanger Sone 1: Tasta
Sone 2: Nordre og Søre Sunde
Sone 3: Ullandhaug
Sone 4: Hinna og Jåtten
Sone 5: Austre Åmøy, Ormøy, Roaldsøy, Vassøy, Hellesøy,
Steinsøy, Steinsøyholmen, Kalvøy, Lindøy og Tunsøy
Sola
Sone 1: Skas-Heigre kanalen og Harvelandsvatnet
Sone 2: Hafrsfjord
Sone 3: Nordsjøen
Sandnes
Sone 1: Figgjoelva nedre del (fra Gjesdalgrense til utløp)
Sone 2: Resterende ferskvannsresipienter samt sjøområdene
Indre Gandsfjord, Riskafjorden og Hølefjorden
Sone 3: Beskyttede bukter i sjø (bukter nord på Usken,
Lauvåsvågen, Store og Lille Viervågen, Lådervik, Breivik,
Dreggjavika, Trodalsvågen og Selvikvågen)
Sone 4: God sjøresipient
Gjesdal
Sone 1: Alle ferskvannsresipienter
Sone 2: Sjøresipienter
Klepp
Sone 1: Figgjoelva nedre del (fra Gjesdalgrense til utløp)
Sone 2: Resterende ferskvannsresipienter
Sone 3: Sjøresipienter
Time
Sone 1: Alle ferskvannsresipienter
Hå
Sone 1: Alle ferskvannsresipienter
Sone 2: Sjøresipienter

Renseklasse
a+
a
a
a
a
a
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d
a
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a
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d
a
d
a+
a
d
a
a
d

Kart
For kommuner med flere enn to soner, sjø- og ferskvann, er det laget kart som viser
soneinndeling med renseklasser. De kommunevise kartene er vedlagt forskriften.
Mer informasjon
Forskrift med søknadspapirer er tilgjengelig på hjemmesiden til Aksjon Jærvassdrag,
www.ajv.no, og på den enkelte kommunes hjemmesider. Forskrift med kart finnes
også på www.lovdata.no .Ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.

