Sendt til alle registrerte eiere av små
avløpsanlegg

Infoskriv til faktura for tilsynsgebyr, oktober 2019

Gebyr for tilsyn av små avløpsanlegg i Modum kommune 2019
Du vil snart motta faktura for årsgebyr for tilsyn av avløpsanlegget på din eiendom. 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 2019 er 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. Mange eiendommer skal
tilknyttes kommunalt avløpsnett i løpet av 2019. Kommunen må sende oss kopi av søknad om
ferdigattest datert før 01. juli 2019 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 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
• Innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller enkelthus anlegg
Kommunesammenslåing 2020
Fra 2020 blir vi seks kommuner som samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg:
Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Drammen (tidligere Nedre Eiker, Drammen og Svelvik), Lier og
Holmestrand (tidligere Sande og Holmestrand). Krødsherad kommune ble med i samarbeidet i 2018,
og Holmestrand kommune ble med fra 2019. De andre kommunene har samarbeidet siden 2011.
Som følge av sammenslåing med Asker trer Røyken og Hurum kommuner ut av samarbeidet fra 2020.
Det blir fortsatt Ringerike Septikservice AS som foretar slamtømming
Som resultat av anbudskonkurranse gjennomført høsten 2018, var det Ringerike Septikservice som
fortsatte oppdraget med slamtømming i Modum. Hvis du trenger slamtømming tidligere enn oppsatt
plan, skal du altså ta kontakt med Ringerike Septikservice, tlf. 32 17 13 90 eller epost
mail@ringseptik.no.
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Mange gamle avløpsanlegg må skiftes ut
Vårt tilsynsarbeid viser at mange små avløpsanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. Dette skyldes
både at rensekravene har blitt strengere, og at vi forbruker mer vann enn for noen tiår siden.
Nasjonale myndigheter krever derfor at alle infiltrasjonsanlegg / spredegrøfter eldre enn 1985 må
skiftes ut. Gamle og dårlige små renseanlegg kan føre til lokal forurensning og smittefare.
Hvis det står vann i terrenget nær slamavskilleren din eller hvis du ser vanndammer som ikke fryser
om vinteren, kan dette være avløpsvann på avveie. Det er krav i forurensningsforskriften at renset
avløpsvann skal føres til grunnen, til elv med helårs vannføring eller til sjø minst 2 m under laveste
vannstand. Nyetablering eller utbedring av avløpsanlegg krever ny utslippstillatelse fra kommunen.

Dårlige renseresultater fra minirenseanlegg
Ved etablering av nye avløpsanlegg, er minirenseanlegg den vanligste anleggstypen. Dette er teknisk
avanserte anlegg som krever regelmessig serviceoppfølging. Vårt tilsynsarbeid viser dessverre at
renseresultatene for nye, godkjente minirenseanlegg ikke er gode nok (se figur under). Derfor krever
vi nå ekstra rensing med filtrering for anlegg hvor utløpet føres til bekk.
Tilsynskontoret er kommunens
forurensningsmyndighet overfor eiere av små
avløpsanlegg, men du som eier er også avhengig av
firma som prosjekterer og bygger avløpsanlegg,
servicepersonell og slamtømmefirma. Vi jobber for
å sikre at alle disse aktørene har solid kompetanse,
slik at avløpsanleggene skal rense som forutsatt.

Kan du tilknytte deg til kommunalt avløpsnett?
Ledninger til kommunalt avløpsnett har normalt fire ganger lengre levetid enn enkelthus
renseløsninger. Årsutgiftene er også normalt vesentlig rimeligere enn å ha et minirenseanlegg. Ny
teknologi som trykkavløp og styrt boring åpner muligheter for at flere kan tilknytte seg kommunalt
avløpsnett. Samarbeid mellom naboer kan være viktig for å holde kostnadene nede.
Vi bistår anleggseiere med å avklare hvilke løsninger som er aktuelle for sitt område. Vi gir også
innspill til private eller kommunale planer om utvidelse av avløpsnettet, slik at flest mulig får
mulighet til å tilknytte seg. Dette arbeidet finansieres også av tilsynsgebyret.

