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Vi fakturerer ikke tilsynsgebyr for små avløpsanlegg i 2018
Årsgebyret for tilsyn av små avløpsanlegg er et selvkostregime hvor et eventuelt
overskudd skal tilbakeføres til anleggseierne. På grunn av overskudd tidligere år vil vi
ikke fakturere tilsynsgebyr i 2018 for din eiendom. Neste tilsynsgebyr blir fakturert i
september 2019.

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 2018 på kr 526,- per anlegg. Gebyrregulativet finnes på våre nettsider.
Gebyret sendes til alle eiere av anlegg som var registrert i drift per 01. juli. Eiere av eiendommer
som ble tilknyttet kommunalt avløpsnett før 01. juli 2018 må sende oss kopi av søknad om
ferdigattest for å slippe å betale tilsynsgebyr.

Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?
Gebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år, du vil altså få
faktura selv om det ikke er gjennomført slamtømming eller annet tilsynsbesøk hos deg i år.
Gebyret 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 og sporing av forurensningskilder
Oppfølging av anlegg med feil og mangler for å hindre forurensning og smittefare
Rapportering til nasjonale myndigheter, bland annet til www.vann-nett.no
Innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkelthus anlegg

Planlegger du utbedringer på anlegget ditt?
Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss før du gjør utbedringer av avløpsanlegget ditt.
Mange avløpsanlegg vil snart 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.
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Stopp rotta!

Dessverre har mange problemer med at
stearin og våtservietter tetter avløpet,
slik at kloakken kommer opp av sluk inne
i boligen. Men visste du at matrester og
fett som havner i avløpet også er
festmåltid for rottene? La stekefett stå
til det blir kaldt og hardt, så kan du kaste
det i matavfallet. Flytende fett,
supperester og kaffegrut kan du helle i en gammel plastflaske, som du kaster i restavfallet. Se
også www.doguiden.no

Gamle og dårlige avløpsanlegg gir forurensning i mange vassdrag

På nettsiden www.vann-nett.no finner du myndighetenes informasjon om miljøtilstand og tiltak
for å bedre vannkvaliteten i alle bekker, elver og innsjøer i Norge. Oppgradering av eldre
avløpsanlegg som ikke klarer dagens rensekrav kommer som nummer fire på listen over
nødvendige miljøtiltak, etter vannføringsreguleringer, langtransportert forurensning og
forurensning fra landbruket. På nettsidene våre finner du dagens krav til ulike typer
avløpsanlegg, og informasjon om framgangsmåte når du planlegger utbedringer.

Har du husket å registrere brønnen din?

Alle brønner skal nå registreres i Mattilsynets
register. Slik kan myndighetene ta hensyn til
brønneiers interesse i reguleringsplaner og
byggesaker. Ved forurensningssituasjoner i
området vil det også gjøre det enklere for
myndighetene å komme i kontakt med deg. Mer
informasjon, og lenke til registreringsskjema,
finnes på mattilsynet.no. Plikten gjelder alle
brønner som forsyner to hus eller flere med
drikkevann. Kommunen oppfordrer også de som
har brønner som forsyner kun et hus til å registre
brønnen sin.

