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Årsgebyr for tilsyn av små avløpsanlegg 2022 

Dette brevet sendes til alle som er registrert med små avløpsanlegg. Du vil snart motta faktura for 

årsgebyr for tilsyn av avløpsanlegget på din eiendom. Det vil framgå av fakturaen hvilket / hvilke 

gårds- og bruksnummer fakturaen gjelder. Kommunestyret har bestemt at alle som har innlagt vann 

og privat avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer, skal betale årlig gebyr for tilsyn av 

anlegget. Gebyret i 2022 er på kr 558,- per anlegg. Gebyrregulativet finnes på våre nettsider. 

Gebyret sendes til alle eiere av anlegg som var registrert i drift per 01.juli 2022. Mange eiendommer 

skal tilknyttes kommunalt avløpsnett i løpet av 2022. Kommunen må sende oss kopi av søknad om 

ferdigattest datert før 01. juli 2022 hvis du skal slippe å betale tilsynsgebyr. 
 

Hva brukes pengene fra 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, bla.: 

 Kontroll av avløpsanlegg ved tømming 

 Prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg 

 Kontroll av utslippssted 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 

 Innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkelthus anlegg 
 

Tømmefirmaet ønsker å kunne kontakte deg på telefon 

Tømmefirmaet kommunen har avtale med ønsker å varsle slamtømming på SMS. Det er også praktisk 

for dem å kunne ringe deg hvis de har spørsmål i forbindelse med arbeid hos deg. Vi oppfordrer deg 

til å sende oss telefonnummer til den som kan kontaktes på epost tilsynet@lier.kommune.no. Husk å 

skrive hvilken eiendom og kommune det gjelder og navnet på kontaktpersonen. Dersom du allerede 

får SMS-varsling til rett telefonnummer, trenger du ikke gjøre noe. Hvis vi ikke har noe 

telefonnummer eller epost til deg, vil du fortsatt få varsel om slamtømming per brev. 
 

Mer info 

På våre internettsider finner du ytterligere informasjon: http://www.lier.kommune.no/teknisk-og-

eiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/. 
 

Med hilsen 

Tilsynet for små avløpsanlegg

Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier,                  postmottak@lier.kommune.no / tilsynet@lier.kommune.no 

Org nr: 857 566 122 / Bankgiro: 8150 16 36800              Tlf: 32 22 79 10, telefontid kl. 1200 – 1500 hver dag 

mailto:tilsynet@lier.kommune.no
mailto:postmottak@lier.kommune.no


 

 

Sparetips til eiere av små avløpsanlegg 

God avløpsrensing er viktig for å sikre god vannkvalitet i bekker og vann i ditt nærmiljø, så vel som i 

Oslofjorden. Dette koster mye penger, men vi kan gi deg noen tips for å unngå uforutsette utgifter.  
 

Unngå faktura for ekstraarbeid ved slamtømming 

Slamtømming er selvkostregnskap, slik at gebyret du betaler akkurat skal dekke kostnadene. Heldigvis har 

gebyrsatsene økt saktere enn den generelle prisveksten de siste årene. Dersom tømmefirmaet må bruke 

lenger tid enn normalt på din eiendom, vil du få faktura for dette. 

 Kun bæsj, tiss og dopapir skal i do. Pass på at våtservietter, q-tips, 

kondomer, matrester, fett og lignende havner i søpla og ikke i do. Sett 

rist på sluk i dusj og vask, så ikke hår og lo tetter igjen pumper og 

avløpsrør. Oppspyling av tette rør faktureres som ekstraarbeid. Store 

mengder søppel i anlegget kan ikke leveres til kommunens 

septikmottak. Det koster mange tusen kroner å få levert slikt 

smittefarlig avfall på godkjent mottak. Se www.doguiden.no  

 Pass på at det ikke dannes gressmatte som skjuler tanklokket ditt, og hold vegetasjonen rundt tanken 

nede. Merk gjerne anlegget med en refleksvest e.l. før tømming. Slik unngår du at slamtømmer må 

bruke unødvendig tid på å lete etter eller grave fram tanklokket ditt.  

 Hvis veien er stengt med bom eller det er andre grunner til at tømmefirmaet ikke kan komme fram til 

eiendommen, må du ta kontakt med tømmefirmaet når du får varsel om slamtømming. Da kan du 

avtale nytt tidspunkt for tømming, og unngå faktura for tømmefirmaets bomtur. 
 

Unngå utrykning fra servicefirma 

Minirenseanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg har krav om jevnlige servicebesøk, med bl.a. 

etterfylling av kjemikalier. Pumper i infiltrasjonsanlegg skal også ha serviceavtale.  

 Ikke ta ut strømmen til anlegget, heller ikke når du er bortreist. Pumper og alarmer trenger jevn 

strømtilførsel for å virke. Hvis strømtilførselen brytes, vil anlegget ikke klare rensekravene, og det vil 

påløpe utgifter til ekstra slamtømming og serviceteknikers re-start av anlegget. 

 Feil på avløpsanlegget bør utbedres så raskt som mulig, før det påløper kostnader til mer omfattende 

reparasjoner, tilbakeslag av kloakk inn i huset eller opprydding av forurensning rundt anlegget. Ta 

umiddelbart kontakt med servicetekniker dersom det går en alarm i anlegget ditt. Ved behov for 

ekstra slamtømming skal du ta kontakt med firmaet som har avtale i kommunen. Dato for neste 

planlagte slamtømming vil da forskyves fram i tid. 

 Riktig bruk av anlegget bidrar til at rensekravene overholdes, og du unngår driftsproblemer og 

ekstrautgifter for utrykning fra servicetekniker. Sterke kjemikalier ødelegger biologisk rensetrinn i 

anlegget. Lever dette på miljøstasjonen, så unngår du også dårlig lukt. Bruk fosfatfrie vaskemidler til 

oppvaskmaskinen. Unngå kjemiske avløpsåpnere, og ikke bruk antibakterielle såpeprodukter. Ikke 

tilfør anlegget større vannmengder enn det er bygget for. Reparer kraner og toalettsisterner som 

lekker, og bruk vannbesparende toalett og dusj. 
 

Planlegg nytt avløpsanlegg sammen med gode naboer 

 Tar kontakt med oss før du gjør mindre utbedringer av avløpsanlegget ditt. Mange avløpsanlegg vil 

snart få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Gjør du en mindre utbedring nå, kan dette 

være bortkastede penger dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste framtid, eller det 

planlegges felles avløpsanlegg i ditt område. Du finner nyttig info på nettsidene våre. 

 Avløpsanlegg trenger jevne tilførsler for å rense godt. Avløpsanlegg for flere hus har jevnere tilførsler 

enn enkelthusanlegg, og har derfor også bedre renseresultater. Både etableringskostnader og 

driftsutgifter blir lavere per husstand jo større renseanlegget er. 

http://www.doguiden.no/

