Sendt til alle registrerte eiere
av små avløpsanlegg

Infoskriv til faktura for tilsynsgebyr, oktober 2021

Årsgebyr for tilsyn av små avløpsanlegg 2021
Dette brevet sendes til alle som er registrert med eget avløpsanlegg i din kommune. 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 2021 er på kr 542,- per anlegg. Gebyrregulativet finnes på
våre nettsider.
Gebyret sendes til alle eiere av anlegg som var registrert i drift per 01.juli 2021. Mange eiendommer
skal tilknyttes kommunalt avløpsnett i løpet av 2021. Kommunen må sende oss kopi av søknad om
ferdigattest datert før 01. juli 2021 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
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: http://www.lier.kommune.no/teknisk-ogeiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/.
Med hilsen
Tilsynet for små avløpsanlegg

Vi trenger hjelp fra deg for å hindre forurensing fra små avløpsanlegg!
Ingen avløpsanlegg vil fungere over tid hvis de ikke brukes riktig og får riktig tilsyn og oppfølging.

Bruk anlegget riktig, vis do-vett!
Pass på at avløpsanlegget ikke tilføres
andre ting enn det er dimensjonert
for. Noen av verstingene for
renseanlegget ditt er bind, bleier,
bomull, q-tips, kondomer, kluter,
matrester, plast, tamponger,
tobakkrester og snus, tørkepapir og
våtservietter. Alt dette skal du kaste i
søplebøtta. Sett også rist på sluk i
dusj og vask, så det ikke tilføres hår
o.l. som kan tette igjen pumper og
avløpsrør.
Det er også viktig at matoljer, baconfett og lignende ikke helles i vask eller toalett. Fett setter seg fast
i ledningsnettet og medfører rotteplage, kloakkstopp og tette rør. Stekepanner og oljerester skal
tørkes av med tørkepapir som kastes i restavfallet. Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje
(f.eks. brusflaske) før du kaster i restavfallet.
Farlig avfall som f. eks maling / beis, bil- og båtpleiemidler, white spirit, olje og andre kjemikalier skal
leveres på miljøstasjonen, og må aldri tømmes i vasken eller toalettet. Slike kjemikalier ødelegger
biologisk rensetrinn i anlegget. Da kan ikke anlegget rense som forutsatt, og det er også vanlig at det
kommer dårlig lukt fra anlegget.
Pass på at anlegget er tilgjengelig for slamtømming, service og tilsynsbesøk
Vi skjønner godt ønsket om å skjule kummer og peilerør i hagen,
men husk at både slamtømmer, servicetekniker og
tilsynspersonell skal ha enkel tilgang til anlegget. Kanskje trær
og busker trenger en klipp etter sommeren? Sørg også for at
veien er framkommelig for stor lastebil.
Minirenseanlegg og prefabrikkerte gråvannsanlegg har krav om
jevnlige servicebesøk fra kompetent firma. Alle pumper i
infiltrasjonsanlegg skal også ha serviceavtale. Sørg for at
styreskap og viktige dokumenter er tilgjengelig for
servicetekniker og tilsynspersonell.

Vakkert, men ikke enkelt
tilgjengelig for tilsyn

Alle kummer må ha sikret lokk slik at barn eller dyr ikke får tilgang til anlegget. Lokket må likevel
enkelt kunne fjernes ved slamtømming, service og tilsynsbesøk. Hvis veien er stengt med bom eller
det er andre grunner til at tømmefirmaet ikke kan komme fram, 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.
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