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TILSYN PÅ PRIVATE (MINDRE) AVLØPSANLEGG 
Karlsøy kommune skal i løpet av våren 2019 starte opp med tilsyn med mindre avløpsanlegg. 
Dette gjelder både boliger med fast bosetning, fritidsboliger og virksomheter. Det skal ikke føres 
tilsyn med eiendommer som er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Eierrepresentant for anlegg som 
har hatt tilsyn, vil få et skriv fra kommunen med opplysninger om-, og resultatet av tilsynet.  
Alle bygninger med innlagt vann og privat avløpsløsning skal ha godkjent utslippstillatelse etter 
forurensningsforskriften kapittel 12. Det finnes i dag rundt 1700 slike anlegg i Karlsøy 
kommune. Mange av disse ble etablert for 30 - 40 år siden og tilfredsstiller ikke lenger dagens 
krav til rensing og utforming. Flere av disse anleggene trenger derfor oppgradering for å kunne 
tilfredsstille gjeldende utslippskrav. 
 

HVA ER TILSYN? 

Karlsøy kommune er pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsanlegg. 
Målet med kommunens tilsyn, er å få ryddet opp i avløpsanlegg som har mangler, slik at utslipp 
fra private avløp ikke skal gi unødig fare for liv og helse eller føre til uakseptabel forurensning av 
vassdrag og kystområder i kommunen. For å nå disse målene vil vi kartlegge alle mindre 
avløpsanlegg for å finne ut om de enkelte anleggene oppfyller dagens krav i iht. utslippstillatelse 
og forurensningsforskriften. Avløpsanlegg hvor det avdekkes mangler vil få pålegg om 
utbedring.  
Tilsyn med mindre avløpsanlegg vil i grove trekk gå ut på følgende: 

 Gjennomgang og systematisering av dokumentasjon og registreringer for hvert enkelt 
avløpsanlegg.  

 Utsending av spørreskjema dersom vi mangler opplysninger.   
 Årlig kontroll og oppfølging av tømmerapporter og servicerapporter.  
 Fysisk kontroll av hele anlegget ved tømming og/eller ved planlagt anleggskontroll.  

Kontrollen vil bli gjennomført med tre til fem års mellomrom, avhengig av anleggstype. 
(som hovedregel vil anleggskontroll bli varslet i forkant).  
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Anleggskontroll skal blant annet avdekke om: 
o anlegget fungerer som det skal 
o anleggseier bruker anlegget i samsvar med utslippstillatelsen 
o anlegget er bygget i samsvar med utslippstillatelsen 

 Vurdere tømmefrekvens og tilgjengelighet.  
 Prøvetaking av utslipp og kontroll av utslippspunkt.  
 Kontroll av synlig forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget.  
 Utarbeide tilsynsrapport.  
 Oppfølging av anlegg som ikke fungerer som de skal, med pålegg om retting. 

 

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 innen mindre avløpsanlegg ligger hos Drift- og 
utviklingsetaten, med Driftsavdelingen som ansvarlig for tilsynsordningen i Karlsøy kommune.  
Driftsavdelingen har allerede startet på arbeidet med å kartlegge private avløpsanlegg. Noen eiere 
av private avløpsanlegg vil i den forbindelse motta spørreskjema som skal fylles ut og sendes 
kommunen. Fra mai 2019 og utover sommerhalvåret vil kommunen sende ut varsler om-, og 
gjennomføre anleggskontroll.  
Kommunen sørger for at de som kontrollerer avløpsanleggene har den kompetansen som kreves, 
og at analyser av vannprøver sendes til akkreditert laboratorium.  
 

BÅDE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE OG TILSYN? 

(Gjelder kun anlegg med biologisk eller kjemisk minirenseanlegg) 
Drift- og vedlikeholdsavtale og tilsyn er to forskjellige ting. For å sikre at minirenseanlegg har 
tilstrekkelig funksjonalitet, forutsetter forurensningsforskriften at alle slike anlegg har skriftlig 
serviceavtale med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Jevnlig service på 
minirenseanlegget skal inkludere etterfylling av kjemikalier og ettersyn på at mekaniske og 
elektroniske komponenter på anleggene fungerer som de skal.  
Anleggseier betaler for service direkte til den han/hun har inngått serviceavtalen med.  
 

ÅRLIG GEBYR FOR TILSYN 

Kommunestyret i Karlsøy har vedtatt å innføre gebyr for tilsyn med private (mindre) 
avløpsanlegg fra og med 2019. Det årlige beløpet (2019) er på kr. 687,50. Gebyret skal betales 
for eiendommer med innlagt vann, og som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Dette er et 
årlig beløp som skal finansiere alt arbeid kommunen utfører for å hindre forurensning fra mindre 
private avløpsanlegg.  
Se egen info om gebyret på kommunens hjemmeside.  
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HVORFOR BETALER VI HVERT ÅR? 

Summen som betales i det årlige gebyret er en delsum basert på kostnadene det innebærer å drive 
med tilsyn. Størrelsen på gebyret settes slik at beløpet samlet ikke overstiger kommunens 
faktiske kostnader ved tilsynsordningen. Etter forurensningsloven § 52a, har ikke kommunen 
anledning til å tjene penger på tilsyn. Det føres derfor særskilt regnskap for tilsyn med private 
(mindre) avløpsanlegg. Dersom dette regnskapet ett år viser overskudd, må så må kommunen de 
neste årene sette ned tilsynsgebyret.  
Gebyrsatsene finnes i gjeldende gebyrregulativ for Karlsøy kommune. Dette vedtas årlig av 
kommunestyret. 
 

HVA SKJER NÅR MAN IKKE FÅR GODKJENT SITT AVLØPSANLEGG? 

Anleggskontroll vil bli planlagt og gjennomført etappevis med Ringvassøy som kontrollområde i 
2019. For Vannøy planlegges anleggskontroll gjennomført i 2020, og for Reinøy, Rebbenesøy og 
Karlsøya i 2021. Tilsynet vil være risikobasert og kontroll vil derfor bli prioritert i forhold til 
kommunens opplysninger om anlegget, vurdert forurensningsfare, utslippssted og bebyggelse. 
Eksempelvis vil kommunen prioritere å kontrollere avløpsanlegg uten-, eller med gammel 
slamavskiller foran anlegg med nyere slamavskiller.  
Når kommunen har kontrollert et avløpsanlegg, vil eier få et skriv fra kommunen med 
opplysninger om-, og resultat av kontrollen. Avløpsanlegg hvor det avdekkes mangler vil få 
pålegg om å søke ny utslippstillatelse og pålegg om utbedring. Dersom ikke manglene utgjør en 
akutt og alvorlig forurensningsfare, vil det bli gitt en romslig tidsfrist for utbedring: 

 6 måneder for å søke ny utslippstillatelse 
 1 år for å levere ferdigmelding på anlegget. (gjelder fra utslippstillatelse er gitt) 

Totalt vil det kunne gis en frist på ett og et halvt år på å utbedre mangler ved avløpsanlegget.  
Ved alvorlige mangler eller forurensningsfare, vil kommunen kunne gi kortere frist.  
Kommunen har som et langsiktig mål at alle eiendommer med innlagt vann skal ha avløp med 
godkjent renseløsning. 
 

ORIENTER DEG OM RENSEKRAV OG ULIKE -LØSNINGER FØR UTBEDRING  
Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med et nøytralt fagkyndig foretak (rådgiver), før du gjør 
utbedringer på avløpsanlegget ditt.  
Du kan også lese om valg av avløpsløsning og aktuelle renseløsninger på nettstedet til NIBIO. 
Kommunens byggesakskontor kan gi veiledning på søkeprosessen, krav til søknad og 
dokumentasjon, og gjennomføring av tiltaket.  
Som følge av tilsynet som nå starter opp, forventer kommunen at en god del avløpsanlegg vil få 
pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Det vil være viktig for eier av avløpsanlegg at 
han/hun ikke bruker penger og ressurser på utbedringer som kanskje ikke vil tilfredsstille 
myndighetenes krav til avløpsrensing. Et fagkyndig foretak vil kunne gi svar på hvilke 
utbedringer som bør gjøres for å få godkjent avløpsløsningen.  
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ANSVAR OG HJEMLER 
Etter forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal 
føre tilsyn med at 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).  
Forurensningsloven 
Forurensningsforskriften 
 

TRENGER DU MER INFORMASJON? 

Gå inn på infrastruktur – private avløp på kommunen hjemmeside: 
https://www.karlsoy.kommune.no/, eller ta kontakt med kommunens Driftsavdeling på e-post: 
postmottak@karlsøy.kommune.no eller telefon 777 46 000. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Karlsøy kommune 
 
Kristin Syltøy Hølleland      Bård M. Eilertsen 
Avdelingsleder       Avdelingsingeniør                                                                            
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