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TILSYNSORDNING FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG
Du vil snart få besøk av representanter fra Driftsassistansen i Østfold som har fått i oppdrag
av Spydeberg kommune å føre tilsyn med ditt renseanlegg. Vi vil gjerne informere litt om
tiltaket:
Spydeberg kommune inngår i Morsa-samarbeidet som ble opprettet med tanke på å forbedre
vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Deler av Spydeberg drenerer til dette vassdraget.
Når det gjelder avløpsvann til vassdraget har det som følge av Morsasamarbeidet blitt
oppgradert nærmere 1800 dårlig fungerende avløpsanlegg de senere årene. De fleste av disse
har blitt oppgradert til minirenseanlegg. I 2006 og 2008 ble det utført undersøkelser av
renseevnen til en del nye anlegg. Dessverre ble resultatene dårligere enn forventet, særlig når
det gjaldt fosfor. Resultatene tyder på at anleggene kan levere gode resultater hvis eieren
følger råd fra leverandøren og hvis leverandøren drifter og vedlikeholder anlegget på en god
måte. I tillegg kan feil installasjon av anlegget (for eksempel feilkobling/innlekking av
regnvann inn i anlegget) spille en rolle.
Kommunen er tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg og plikter (etter forurensningsforskriften) å føre tilsyn med anleggene. Kommunen kan kreve tilsynskostnadene dekket med
hjemmel i forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann i
Spydeberg kommune. Gebyrinntektene skal ikke overstige de kostnadene kommunen har med
ordningen.
Morsasamarbeidet har utviklet et tilsynsopplegg for separate avløpsanlegg i Morsaområdet.
Kommunestyret i Spydeberg har vedtatt at ordningen skal gjelde anlegg i hele kommunen,
ikke bare de som ligger i nedslagsfeltet til Vansjø-Hobølvassdraget. Kommunen plikter å føre
tilsyn med samtlige mindre avløpsanlegg innenfor kommunegrensene. Opplegget ble
igangsatt i Hobøl og Enebakk kommuner i fjor, og vil starte opp i Spydeberg i juni 2011.
Boliganleggene skal i følge forskriften testes hvert annet år og anlegg på fritidsbolig hvert 4.
år. For dette vil det bli krevet inn et årlig tilsynsgebyr per anlegg. Per 2011 ligger dette
gebyret på kr 810 for boliger og kr 440 for fritidsbolig. Faktura sendes ut etter at tilsynet er
gjennomført. Dersom flere husstander deler et anlegg, gjelder gebyret per anlegg og beløpet
deles mellom de som er tilknyttet anlegget.
I tilsynet blir det tatt prøve av det rensede avløpsvannet som blir analysert for fosfor og
organisk stoff. I tillegg blir det gjennomført en funksjonskontroll der anlegget blir inspisert.
Undersøkelsen blir gjennomført av kompetent personell fra Driftsassistansen i Østfold. Vi
presiserer at denne undersøkelsen er forskjellig fra den kontrollen som utføres av det ordinære
drifts- og servicepersonellet. De gjennomfører måling av ulike driftsparametre på stedet, og
måler ikke om anlegget oppfyller rensekravene for total mengde fosfor og organisk stoff.

Husk at anlegg og servicejournal bør være tilgjengelig for dem som skal utføre tilsynet.
Vi håper tilsynet viser at anleggene fungerer godt og håper på forståelse for tiltaket som er
igangsatt av hensyn til miljøet rundt oss.
Informasjon om avløpsanlegg og eiers ansvar
Etter at anlegget er satt i drift, er det tre parter som må bidra for at anlegget skal fungere godt:
anleggseier, kommunen som tilsynsmyndighet og drifts- og servicepersonell. Vedlagt finner
du et infohefte og brosjyre om hvordan anleggene fungerer og hvilket ansvar som ligger på
deg som anleggseier. Det følger med to huskelapper som kan henges på bad og vaskerom.
Kommunen vil invitere til informasjonsmøte til høsten.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Vennlig hilsen

Synne Lømo
Miljø- og avløpsrådgiver
Tlf 69 83 35 57
E-post: synne.lomo@spydeberg.kommune.no
Vedlegg:
Infomateriell til eiere av avløpsrenseanlegg

