
Skjematisk oversikt for vann og avløp i hytte og fritidsbolig 
Vær oppmerksom på at definisjonen av innlagt vann er strengere enn hva folk flest tror.  

Se forklaring på hva som regnes som innlagt vann på https://www.rana.kommune.no   

 

 Hytte uten vann og 
avløp (VA) 

Liten enkel hytte med 
lav VA-standard *) 

Større/moderne hytte 
og/eller høyere VA-
standard 

Full VA-standard  
som bolig 

 Les definisjon for innlagt 
vann 

≤ 5 sengeplasser og 
< 90 brukerdøgn 

Dimensjoneres ut fra antall 
sengeplasser 

Dimensjoneres ut fra antall 
sengeplasser 

 

Søke om utslippstillatelse? Nei Ja Ja Ja 

Søke utslippstillatelse selv? - Ja 
Forenklet søknad 

Nei 
Fagkyndig, rørlegger 
eller entreprenør 

Nei 
Fagkyndig, rørlegger 
eller entreprenør 

Bygge avløpsanlegg selv? - Ja 
Anerkjent, prefabrikkert 
anlegg med slamfilter 
skal brukes  

Nei 
ADK1-sertifisert 
entreprenør / rørlegger 

Nei 
ADK1-sertifisert 
entreprenør / rørlegger 

Slamtømming  Bytte slamfilter selv Kommunal tømming Kommunal tømming 

Innlagt vann Nei Ja Ja Ja 

Utslipp Små mengder gråvann Gråvann **) Gråvann **) Gråvann + svartvann 

Gråvann 

Utslagsvask Ja - - - 

Vask kjøkken/bad Nei Ja Ja Ja 

Dusj/badekar Nei Ja Ja Ja 

Oppvaskmaskin Nei Nei Ja Ja 

Vaskemaskin Nei Nei Ja Ja 

Svartvann 

WC Nei Nei Nei Ja 

Utedo (vanligvis) Ja Ja Ja - 

Forbrenningsdo Ja Ja Ja - 

Biologisk do Ja Ja Ja - 

Urinal (uten skylling) Ja Ja Ja - 

Lavtspylende WC  
til tett tank 

Nei Nei Nei Unntaksvis 

Vakuumtoalett  
til tett tank / biotank 

Nei Nei Nei Unntaksvis 

*) Med «liten enkel hytte med lav VA-standard» mener vi klassiske små hytter for en liten familie. Hytta har 

begrenset standard og er ikke tilrettelagt for opphold over lang tid eller for mange gjester. Moderne hytter vil 

normal ikke kunne defineres i denne kategorien. 

**) Du kan slippe ut urenset gråvann til sjø, 2 meter under laveste lavvann. Dette gjelder ikke innenfor 

Straumkjeften eller i andre områder i sjø som er følsomme eller har brukerinteresser der det stilles strengere 

rensekrav. Ta kontakt for avklaring om hva som gjelder for din hytte. Utslippet er uansett søknadspliktig. 

 

For hytter i nedbørsfelt rundt drikkevannskilder tillater vi ikke innlagt vann og avløp. 

Hvilke tekniske løsninger som kan godkjennes varierer fra eiendom til eiendom og fra område til 

område. Naturgitte forutsetninger, brukerinteresser, sentralt regelverk og lokale hensyn legger 

føringer. Ta kontakt med kommunen og/eller en fagkyndig.  

https://www.rana.kommune.no/

