Til alle eiere av små avløpsanlegg i Drammensregionen

Infoskriv sendt sammen med
faktura for tilsynsgebyr, september 2016

Gebyr for tilsyn av små avløpsanlegg
Kommunestyret har bestemt at alle som har innlagt vann og privat septiktank eller
avløpsrenseanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale et årlig gebyr for tilsyn
av anlegget. Gebyret er i 2016 på kr 500,- per anlegg. Tidligere år har gebyret vært på kr
750,-, men på grunn av overskudd i selvkostregnskapet ble det ikke fakturert tilsynsgebyr i
2015. Gebyrregulativet finnes på våre nettsider.
Gebyret sendes til alle eiere av anlegg som var registrert i drift per 01.07. Eiendommer som
tilknyttes felles renseanlegg for mer enn 50 personer, får fritak for tilsynsgebyret dersom
kommunen har sendt oss kopi av søknad om ferdigattest datert før 01.07.2016.
Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?
Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år og finansierer
alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:








kontroll av avløpsanlegget ved tømming
prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg
kontroll av utslippspunkt og oppstuving i infiltrasjonsarealer via peilerør
analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag
rapportering til nasjonale myndigheter
oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal
innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkelthus anlegg

Ønsker du autogiro på fakturaene for tilsynsgebyr og slamtømmegebyr?
Ta kontakt med banken din, så ordner banken og kommunens økonomiavdeling det
praktiske for deg.
Planlegger du utbedringer på anlegget ditt?
Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss før du gjør arbeid på avløpsanlegget ditt. Mange
avløpsanlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Hvis du gjør
en mindre utbedring nå, kan dette være bortkastede penger dersom vi krever andre typer
utbedringer i nærmeste framtid, eller dersom det planlegges felles avløpsanlegg i ditt
område. Kontaktinfo til fagkyndige firmaer finnes på våre nettsider.
Mer info
På våre internettsider finner du ytterligere informasjon: www.godtvann.no. Velg Tilsynet for
små avløpsanlegg nederst i venstremeny.

Rådhuset

Postboks 205, 3401 Lier
Tlf: 32 22 01 00 / Fax: 32 22 01 01

postmottak@lier.kommune.no / www.godtvann.no
Org nr: 857 566 122 / Bankgiro: 8150 16 36800

Resultater fra tilsyn på infiltrasjonsanlegg
Den vanligste typen avløpsanlegg i vårt område er infiltrasjonsanlegg eller beslektede typer
renseanlegg, for eksempel slamavskillere, spredegrøfter, eller sandfilteranlegg.
De vanligste feilene ved denne typen anlegg er:


Slamavskilleren er for liten, dvs. mindre enn 4 m3 for én husstand.



Inn- og utløp er ikke dykket. Dermed vil slam føres ut i infiltrasjonsgrøftene og tette igjen
disse.



Fordelingskum eller pumpekum mangler, noe som bidrar til at
grøftene tettes raskere.

I sommer har det vært mye regn, og vi har fått svært mange
meldinger om infiltrasjonsgrøfter som ikke tar unna vannet.
Vannstand som står høyere enn utløpet i slamavskilleren eller i
peilerør er et tydelig tegn på gjentetting av grøftene.
Konsekvensen kan bli at avløpsvann kommer opp av sluk inne i
huset. Vannutslag nær slike grøfter må regnes som forurenset og
kan være smittefarlig.

Resultater fra tilsyn på minirenseanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg
Vi tar prøver av renset vann fra slike anlegg annet hvert år.
Resultatene viser at renseeffekten på minirenseanlegg varierer,
selv om anlegget er typegodkjent og sertifisert gjennom SINTEF.
Årsakene til at minirenseanlegg kan rense dårlig er svært
sammensatte, bl.a. overbelastning / monteringsfeil, manglende
slamtømming, feil bruk av anlegget eller mangelfull service og
oppfølging. Det er rensetrinnene for fosfor og smittestoffer som
har størst problemer.
Gråvannsanlegg renser ikke toalettavløp, kun vann fra vask, dusj
osv. For disse anleggene har vi færre prøver, men renseresultatene virker bedre. Det er likevel en del anlegg som trenger
utbedringer.
Anlegg som ikke fungerer slik de skal får fortløpende oppfølging
fra oss, og vi samarbeider tett med leverandørenes servicemenn.
På våre nettsider finner du gode råd til den som skal kjøpe nytt
anlegg, og renseresultater for de ulike anleggstypene.

Resultater fra tilsyn på tette avløpstanker
Mange tette avløpstanker mangler alarm for høyt vannivå. Dette
kan føre til at de renner over, og at det i tillegg må betales
utrykningstillegg til tømmefirmaet. Slamtømmers kontroll av
tanken avdekker også at folk bruker lensepumpe eller monterer
utløp på tanken. Dette er selvfølgelig ulovlig, og kan straffes med
bøter etter forurensingsloven § 79. Tilsynsgebyret brukes også til
oppfølging av slike saker.
Tanker med lekkasjer vil fylles ekstra fort i perioder med mye vått
vær. Det samme skjer hvis man har kraner eller toalett som
lekker inne i huset. Tette avløpstanker passer kun for
eiendommer med svært lavt vannforbruk.
Med hilsen
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Renseresultater fosfor
366 minirenseanlegg
Greier
rensekravet
Undersøkelse
nødvendig
Tiltak
nødvendig

Renseresultater fosfor
16 gråvannsanlegg
Greier
rensekravet
Undersøkelse
nødvendig
Tiltak
nødvendig

