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DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM Å SØKE UTSLIPPSTILLATELSE
EIENDOMMEN GNR/BNR 26/12
Vi sendte dere et forhåndsvarsel 28. februar i år, om at kommunen vurderte å fatte vedtak om å søke
ny utslippstillatelse. Fristen for å gi tilbakemelding på varselet var satt til 28. mars i år. Vi har ikke hørt
fra dere etter utsending av forhåndsvarselet.
Som vi informerte om i forhåndsvarselet, kommer det nå et formelt vedtak som pålegger dere å søke
om utslippstillatelse for å etablere et nytt, godkjent avløpsanlegg. Dersom dere er uenig i hele, eller
deler av vedtaket, er det anledning til å klage.
Søknad om utslippstillatelse skal fylles ut i samarbeid med et firma som har kompetanse på
prosjektering og bygging av små avløpsanlegg, og som kan vurdere hvilken type avløpsløsning som
egner seg best. Se gjerne kommunens hjemmeside for informasjon om etablering av nytt avløpsanlegg.
Formelt vedtak: Som eier av eiendom gnr/bnr 26/12 pålegges dere å søke om utslippstillatelse,
for deretter å etablere et nytt, godkjent avløpsanlegg. Det nye anlegget skal fortrinnsvis være et
nytt infiltrasjonsanlegg. Dersom grunnforholdene tilsier at infiltrasjonsanlegg ikke kan
etableres, kan annen renseløsning vurderes.
Frist for innsending av komplett søknad settes til: 1.10.2019
Frist for ferdigstillelse av nytt anlegg/ søknad om ferdigattest: 1.10.2020
Det nye avløpsanlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til forurensningsforskriften, kommunens
retningslinjer, samt etter relevant V/A miljøblad.
Vi har behandlet saken som saksnr 64/19 etter delegert myndighet fra Plan og miljøutvalget.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningslovens §§ 7 og 18. Vedtaket er varslet.
Eventuell eksisterende utslippstillatelse trekkes tilbake.
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra den dag meldingen om vedtaket kom fram til deg.
Begrunnelse for vedtaket: Kommunen mener det er sannsynlig at utslippet fra eiendom gnr/bnr
26/12 ikke overholder dagens krav til rensing, som er rensing av minimum 90 % organisk stoff og 90
% fosfor.
Som informert om i forhåndsvarselet, er eiendommen registrert med et sandfilteranlegg av eldre dato
(ca. 1992). Anlegget skal ha blitt rehabilitert uten søknad først på 2000-tallet. Som vi også informerte
om i forhåndsvarselet er sandfilter som renseløsning, en rensemetode som i dag anses som best egnet
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for rensing av kun gråvann (utslipp fra dusj, vask, etc.), og ikke for totalavløp (gråvann + wc).
Sandfilteranlegg er spesielt dårlig på rensing av fosfor. Etter som rensekravene i dag sier at utslipp av
sanitært avløpsvann skal renses minimum 90 % av både fosfor og biologisk stoff, er sandfilteranlegg å
regne som en gammeldags rensemetode for totalavløp. Av den grunn tillates det ikke etablering av nye
sandfilteranlegg for totalavløp.
Alle eiendommer med innlagt vann er pålagt å ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen, og ha et
godkjent avløpsanlegg som renser utslippet fra eiendommen. Det kreves i dag at utslippet skal renses
minimum 90 % (fosfor og biologisk stoff) før det går til terreng eller bekk.
Den godkjente utslippstillatelsen på eiendommen er mer enn 25 år gammel. Sanden i sandfilteranlegg
skal normalt skiftes ut hvert 10. år. Så, selv om anlegget skal ha blitt rehabilitert etter 1992, er det
likevel sannsynlig at renseevnen nå har avtatt, slik at anlegget ikke lenger renser godt nok.
Eiendommens avløpsanlegg vurderes derfor til å være modent for utskifting.
Varsel om tvangsmulkt:
Det varsles om mulig tvangsmulktvedtak for å sikre at fristene i vedtaket blir overholdt.
Kommunen kan fatte vedtak om tvangsmulkt dersom fristen for å sende inn søknad, og / eller fristen
for å etablere nytt avløpsanlegg ikke overholdes.
Dersom det blir vanskelig å gjennomføre det pålagte tiltaket innen fristen kan det søkes om utsettelse
til kommunen. Søknaden må være skriftlig, og må være innkommet til kommunen i god tid før fristen utløper. Den
ansvarlige må i søknaden beskrive hvorfor fristen ikke kan overholdes. Dersom kommunen vurderer
det dit hen at det ikke gis en utsettelse, vil den opprinnelige fristen fortsatt gjelde.
Dersom det gis tvangsmulkt, vil den i første omgang bli gitt som et engangsgebyr på kr. 5.000,-,
deretter som løpende, månedlig gebyr på kr. 3.000,- per påbegynt måned, og inntil kommunens krav er
oppfylt. Eventuell tvangsmulkt kreves inn av Statens Innkrevingssentral.
Varsel om eventuelt tvangsmulktvedtak varsles i henhold til forvaltningslovens § 16 (forhåndsvarsling).
Et eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli hjemlet i forurensningslovens § 73. (tvangsmulkt ved forhold i
strid med loven). Dere har anledning til å gi tilbakemelding på varselet.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.
Med hilsen
Teknisk kontor
Bente Solem
avd.ingeniør
Direkte innvalg: 72867244 /93086709

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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