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Til: Einar Jørstad Dato: 19.11.2018 
  
Fra: Asbjørn Unhjem 
  
Kopi:  
  

 
 

Spørsmål i forbindelse med HP – 
differensiering av kloakkavgift 

 
Spørsmål fra Ninnie Bjørnland:  

 
Fastsetting av kommunale avgifter er regulert i: 

• Forurensningsforskriften 
• Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Lier, Røyken og Hurum kommuner, Buskerud 

(ikrafttredelse 01.07.2018) 
• Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig 

avløpsnett, Lier kommune, Buskerud (Fastsatt av Lier kommunestyre 08.mai 2018 
med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 15A-4.) 

 
Forurensningsforskriften §16-5, andre og fjerde ledd, sier at det kan fastsettes ulike 
gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av 
dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige, samt at det kan fastsettes 
ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt 
avløpsvann.  
 
 
I den lokale forskriften for vann- og avløpsgebyr er det i §4-3 skrevet at for 
næringsvirksomhet der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp 
og påvirker kostnadene ved drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det 
beregnes et tillegg eller fradrag til avløpsgebyret. Tilleggets/fradragets størrelse fastsettes ved 
avtale, eller av kommunen hvis avtale ikke kommer i stand. 
 

I temamøter om avløp 27.09 kom det frem at kommunens utgifter med håndtering av 
avløpsvann fra industrien er høyere enn det de er for avløpsvann fra husholdningene. Ber om 
svar på hvordan prisene på avløpsvann kan differensieres slik at de gjenspeiler faktiske 
kostnader kommunen har med hhv husholdningsavløpsvann og industri/næringsavløpsvann.  
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Lier kommune 

I den lokale forskriften for påslipp, §3-3, er det satt konkrete krav til avløpsvannets 
beskaffenhet.  
 
Når det gjelder kravene til avløpsvannets beskaffenhet, har alle kommunene i GVD-
samarbeidet (Godt Vann Drammensregioenen) satt de samme grenseverdiene. Utskillere som 
drives riktig og med riktig kjemikaliebruk vil normalt klare disse kravene. Ved overstigelse 
vil forurensningsmyndighet kreve tiltak. Tiltakene kan f.eks. være å oppgradere eller etablere 
nye rensetrinn for den aktuelle parameteren, endre kjemikaliebruken eller betale tilleggsgebyr 
til kommunen for at kommunen renser påslippet i sitt renseanlegg. 

Hensikten med den kommunale forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller 
konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense. Kravene skal 
sikre at: 
1. avløpsanlegget kan overholde utslippskrav, 
2. avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades, 
3. driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres, 
4. avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte,  
5. helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget beskyttes. 

Ved dette unngås skader som kan føre til komplikasjoner og merutgifter i videre behandling 
av avløpsvannet i de kommunale renseanleggene og fare for forurensning av natur- og 
vannmiljø.  
 
Viva IKS arbeider med kartlegging av innholdet i avløpsvannet fra bedrifter. Det skal videre 
arbeides med å utarbeide nye påslippsavtaler for bedrifter med avvikende sammensetning i 
forhold til husholdningsavløp. Som nevnt i den lokale forskriften for påslipp er det først og 
fremst ønskelig at det blir etablert rensetrinn for å rette på klanderverdige forhold. Dersom 
dette ikke lar seg ordne vil det være aktuelt å betale tilleggsgebyr til kommunen for at 
kommunen renser påslippet.  
 
«Forskrift for vann- og kloakgebyrer» og «Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og 
industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Lier kommune» er nye forskrifter som trådte i 
kraft 1. juli 20018. Forskriftene er nye og det er foreløpig liten erfaring med praktiseringen.  
 
 
Det er svært få kommuner som har innført fast tilleggsgebyr for avvikende sammensetning av 
avløpsvannet. En mulig modell for slik tilleggsgebyr er vist i vedlegget.  
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