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Tilsynet for små avløpsanlegg



Hvordan ble samarbeidet etablert?
• 4 kommuner med felles vannverk: 

Glitrevannverket IKS

• Felles hovedplan vann 2004: små 
avløpsanlegg = risiko

• Vokste til prosjektsamarbeid 9 kommuner: 
felles hovedplan vann og avløp 2009 

• Prosjektorganisering med 14 arbeidsgrupper, 
ca. 50 involverte fra kommunene og 8 egne 
ansatte

• https://www.godtvann.no/

• Vertskommune håndterer avløp fra spredt 
bebyggelse (Administrativt vertskommune-
samarbeid jf. kommuneloven § 20-2) 

• Oppstart i 2011



Om Tilsynskontoret
• Vertskommunesamarbeid Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, 

Drammen, Holmestrand, Hole og Lier 

• Seks fast ansatte, Lier kommune er vertskommune 
http://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/tilsyn-smaa-
avlopsanlegg/

• Forurensningsforskriftens kapittel 12 (avløpsanlegg som betjener 
< 50 personer) – ca. 10 000 anlegg

• Behandler søknad om utslippstillatelse

• Slamtømmeordning

• Tilsynsordning – forbedring gjennom områdevise løsninger

• Tett samarbeid med VA (pålegg om tilknytning) og Byggesak (også 
byggesaksbehandling av avløpsanlegget).

• Politiske saker: Forskrifter, prinsipielle spørsmål, årsrapport (vår) 
og gebyrregulativ (høst)



Mange fordeler ved samarbeid …
• Større fagmiljø, spisskompetanse og kontinuitet

• Enklere å rekruttere ansatte

• Likebehandling i nabokommunene

• Utvikle gode systemer (forskrifter,                                          

anleggsregistre, fakturering, informasjon mm.)

• Blir hørt i nasjonale prosjekter

• Slipper å være myndighet for venner og kjente

Viktig å kommunisere godt med 

• Relevante etater i samarbeidskommunene

• Politikere



Hvordan finansieres arbeidet?
• Lokal gebyrforskrift, hjemmel:

o Forurensningsloven § 52 a

o Forurensningsforskriften § 11-4

• Finansieres 100% ved gebyr, årlig budsjettvedtak for gebyrsatser

o Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelse (pr. sak)

o Tilsynsgebyr (årlig)

o Tømmegebyr (etter tømming)

• Separate selvkostregnskap (7*3 = 21 stk.)

• Fordelingsnøkkel for felleskostnader:  
o Antall anlegg, med et fastledd i bunnen

• Budsjett:  ca. 4 mill. tilsyn 
ca. 0,6 mill. søknader
ca. 16 mill. slamtømming



Hvilke planer må kommunen ha?

• Hvilke løsninger skal være hvor?
 spesielle løsninger for hytter?

 spesielle hensyn ved drikkevannskilder?

• Mulighet for å tilknytte fritidsboliger?

• Oppryddingsplaner

• Organisering og framdriftsplan

• Integrert i andre planer (areal-, vassdrag-, 
helse og miljø-)

• God veiledning på egne nettsider



Skaper forventninger om kommunalt avløp

• Lokalt politisk handlingsrom
• Utvidelse av avløpsnettet?
• Kommunalt eierskap til grendeanlegg?
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Hva med de som ikke vil?
• Ja, det er dyrt! 

• Lokalpolitikere er ombudsmenn

• Må prosjektere og kostnadsberegne løsningen før man evt. snakker om 
utsettelse (f.eks. på grunn av økonomi eller helse) – lage framdriftsplan

• Kan finnes økonomisk hjelp via NAV (startlån, bostøtte, tilskudd)

• Kanskje f.eks. psykisk helse eller politiet kan bistå ift. sine «kjenninger»?

• Kommunen er myndighet, men inviterer til samarbeid

• Lang prosess, fellesmøter og dialog, få konflikter

• Fellesløsninger oftest rimeligere og bedre for miljøet, men kan være 
vanskelig å få naboer til å samarbeide

• Klargjøre rollen som myndighet, satt til å forvalte et regelverk,             
«ikke ta det personlig»



Dårlige renseresultater - behov for samarbeid

Ser tendenser 
til ulik 
oppfølging fra 
servicetekniker 
og andre …

… avhengig av 
hvor mye 
kommunen 
følger opp



Vanlige tilsynsaktiviteter
• Kontroll av avløpsanlegget ved 

tømming 

• Prøvetaking av utslipp fra 
minirenseanlegg og gråvannsanlegg

• Kontroll av utslippspunkt og oppstuving 
i infiltrasjonsarealer via peilerør 

• Vannprøver fra lokale vannkilder og 
vassdrag og sporing av 
forurensningskilder 

• Oppfølging av anlegg med feil og 
mangler

• Rapportering til nasjonale myndigheter 

• Innspill til kommunale eller private 
oppryddingsplaner med felles eller 
enkelthus anlegg 



Oppbygging av kompetanse for å gjøre tilsyn

• Bil, utstyr og HMS-rutiner 

• Mange ulike leverandører, anleggene ser 
forskjellig ut

• Lurt å kjenne anlegget ved dialog med 
leverandøren

• Bidra til å forbedre leverandørens      
rutiner for prøvetaking?

• Hvor mye arbeid skal vi legge i å 
diagnostisere anlegg?




