TILSYN PÅ MINDRE AVLØPSANLEGG
Fra 2019 er det innført gebyr for tilsyn på mindre avløpsanlegg i Rauma
kommune. Gebyret er for 2019 kr 353,- og belastes anleggseier.

KOMMUNENS ROLLE
Kommunen er lokal forurensningsmyndighet etter
forurensningsforskriftens kapittel 12 om mindre avløpsanlegg, og skal føre
tilsyn med at bestemmelser og vedtak i dette kapittelet følges. Ansvaret
for kommunens oppgaver i forbindelse med godkjenning og tilsyn med
avløp i spredt bebyggelse ligger hos avdeling Forvaltning.
Alle eiendommer i spredt bebyggelse med innlagt vann skal ha godkjent
utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 og lokal
forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Dersom eiendommen er
tilknyttet kommunalt avløpsnett skal du ikke ha dette gebyret.
Generelt er mindre renseanlegg enkle i drift og krever lite tilsyn og
vedlikehold i forhold til den viktige jobben anleggene utfører. Men det er
også slik at uten tilsyn, virker ikke renseanleggene som forutsatt.

HVA ER TILSYN?
Tilsynet skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller
helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. Dette er
nødvendig for å oppnå kommunens vedtatte miljømål.
Tilsynet utføres ved årlig oppfølging av servicerapporter og
tømmerrapporter, og ved vannkvalitetsovervåking av vannforekomster i
samt en funksjonskontroll.
Alle anleggseiere som har fått tilsyn vil få et skriv fra kommunen med
opplysninger om tilsynet og resultat av vannprøven, kopi av resultatet
sendes også til foretaket som er ansvarlig for service.

BÅDE SERVICEAVTALE OG TILSYN?
Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle
godkjente renseanlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell
jevnlig skal ha service på anlegget. Det inkluderer etterfylling av
kjemikalier og ettersyn på at elektroniske enheter på anleggene fungerer
som de skal. Dette betales direkte til de dere har underskrevet
serviceavtalen med.
Rauma kommune er pålagt å føre tilsyn etter kapittel 12 i
forurensningsforskriften. Dette er et ledd i å kontrollere at renseanleggene
renser slik de skal, at servicepersonell gjør jobben sin, at anleggseiere

bruker anleggene slik det er anbefalt og ved første gangs tilsyn, at
anlegget er bygget i henhold til tillatelsen.

HVORFOR BETALER VI HVERT ÅR?
Summen som betales i det årlige gebyret er en delsum, basert på
kostnadene det innebærer å drive med tilsyn, jamfør forurensningsloven §
52a. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tilsyn, da tilsyn
er et selvkostområde. Om vi ett år går i overskudd, må vi de neste årene
sette ned tilsynsavgiften. Dette regnskapet ettersees og justeres hvert år.
Gebyrsatsene står i gjeldende gebyrregulativ for Rauma.

HVA BETALER VI FOR?
Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført
inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre
forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:
• besøk på anlegget med prøvetaking og analyse av vannprøver og
kontroll av utslippspunkt
• rapportering til nasjonale myndigheter
• kartlegging av eiendommer uten godkjent avløpsanlegg
• oppfølging av eiendommer uten godkjent avløpsanlegg
• kontroll av avløpsanlegget ved tømming
• oppfølging av servicerapporter
• analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag
• rapportering til nasjonale myndigheter
• oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal
• innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner med felles eller
enkle anlegg

HVA MED DE SOM IKKE HAR GODKJENT RENSEANLEGG?
Fra 03.01.2019 trer lokal gebyrforskrift i kraft. Det betyr at alle med
godkjent avløpsanlegg skal betale tilsynsavgift. Kommunen jobber
kontinuerlig med opprydding i de områdene og de eiendommene som ikke
har godkjente avløpsløsninger. Det er et mål at alle eiendommer med
innlagt vann skal ha godkjent renseløsning.

ANSVAR OG HJEMLER
Etter forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal
forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn bestemmelser og vedtak gitt i
medhold av kapittelet følges. Forurensingslovens kapittel 7 om avløp
pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til
forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48). Kapitlet gir
også forurensningsmyndigheten hjemmel til å føre tilsyn med mulige
kilder til forurensning (§ 49/§ 50). Tilsyn og adgang til anlegg for kontroll

og prøvetaking er også hjemlet i lokal forskrift fra mindre avløpsanlegg (§
9).
Forurensningsloven
Forurensningsforskriften
Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter
forurensningsregelverket, Rauma kommune, Møre og Romsdal:
https://innsyn.onacos.no/rauma/wfdocument.ashx?journalpostid=201801
6913&dokid=345800&versjon=1&variant=A&

