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Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Gebyrregulativ og
prisliste for 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Prisliste for Tilsynet for små avløpsanlegg vedtas. Det foreslås ikke endringer i teksten i
regulativet.

Rådmannens saksutredning:
Bakgrunn
De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande
og Svelvik har samarbeidet om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg siden 2011. Dette
arbeidet er pålagt kommunene gjennom forurensningsforskriftens kapittel 12. Lier kommune
er vertskommune for samarbeidet.
Som følge av kommunesammenslåinger planlegger Røyken og Hurum kommuner å tre ut av
samarbeidet i løpet av 2019. Krødsherad kommune ble med i samarbeidet i 2018, og
Holmestrand kommune forbereder å legge fram politisk sak om å bli med i samarbeidet.
Saken behandles politisk i oktober 2018.
Tilsynets arbeid omfatter alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet. Dette kan
gjelde helårsboliger, fritidsboliger, næringsbygg og landbruksbygg med innlagt vann.
Tilsynets oppgave er:







Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for
at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.
Gi veiledning til anleggseiere.
Administrasjon av slamtømmeordning.
Kartlegge forurensning fra små avløpsanlegg.
Gi bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg.

Likelydende gebyrregulativ og prisliste

Det er likelydende prinsippvedtak i alle samarbeidskommunene om selvkostfinansiering av
arbeidet. Eiendommer som betaler disse gebyrene, betaler ikke kommunal kloakkavgift. Det
er ønskelig med samme størrelse på gebyrene i alle samarbeidskommunene. Dette innebærer
vesentlige effektiviseringsgevinster ved fakturering, og er lett å forstå for anleggseierne. Det
føres imidlertid separate selvkostregnskap for hver av kommunene. Hvis regnskapene viser at
fond bygger seg opp over tid hos enkelte kommuner, godskrives dette kundene i den
respektive kommunen.
Siden gebyrene har ulike hjemler og dekker ulike selvkostregimer, kan ikke ett gebyr brukes til å
kryss-subsidiere et annet selvkostregime. Tilsynskontorets personell fører timelister hvor
selvkostregime framkommer, dvs. kommune og type arbeid (slamtømming, tilsyn eller behandling
av utslippssøknader). Gebyrsatsen er beregnet ut fra dette, som gjennomsnittlig kostnad til
personell og andre kjøpte tjenester (f.eks. septikmottak, slamtømmefirma, analyse av vannprøver).
Prisendringer 2019
De foreslåtte satsene er oppgitt i vedlegg 1 (prisliste).
Tilsynskontoret foreslår å justere satsene for timeprisen til Tilsynskontorets personell med
kommunal deflator for 2019 (2,8 %). Det samme forslås for beløpsgrensen for overføring av
utestående beløp.
Tilsynskontoret har gjennomført ny anbudskonkurranse for tømming og transport av slam
høsten 2018, slik at nye avtaler vil gjelde fra 01.01.2019. Det er noen endringer i
tømmefirmaenes enhetspriser. Tilsynskontoret ønsker imidlertid å høste erfaring med hvordan
dette påvirker selvkostregnskapene i 2019, før man vurderer justering av gebyrsatsene. Det
foreslås derfor å holde alle gebyrsatsene for slamtømming på samme nivå som i 2018.
Selvkostregnskapene for tilsyn av avløpsanlegg viser en sunn økonomi, og Tilsynskontoret
ser det ikke nødvendig å øke gebyrsatsen for tilsynsgebyret.
Gebyrsatsen for utslippstillatelser foreslås økt med 5,0 %, jamfør prognoser i
selvkostregnskapet. Vi ser at gjennomsnittlig tidsforbruk for behandling av søknad om
utslippstillatelse har gått noe opp sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes bl.a. mer
kompliserte søknader og flere mangelfulle søknader fra firmaer med manglende kompetanse
og erfaring. Tilsynskontoret fortsetter arbeidet for å bedre faglig kvalitet på søknadene som
sendes inn, og har en god og tett dialog med de aktuelle firmaene. Det oppfattes positivt at
nye firmaer ønsker å bygge opp sin kompetanse, da det er behov for flere i dette markedet.
Endringer i regulativet (tekstdelen)
Tilsynet foreslår ingen endringer i teksten til gebyrregulativet (vedlegg 2). Logo og oversikt
over politiske vedtak av regulativet er endret slik at Krødsherad også er med i oversikten.
Vedlegg:
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Prisliste 2019
Gebyrregulativ (ikke endret siden 2015)

