Opprydding i spredt avløp
De fleste innbyggerne i Kristiansand er koblet mot kommunalt avløpsnett mens for enkelte bydeler
der avløpsnettet ikke er utbygd, er avløpsrensing håndtert av enkelthusholdninger. I Kristiansand er
det ca. 1500 mindre private avløpsrenseanlegg.
Det er planlagt å kartlegge tilstand på alle private avløpsanleggene i 2016-2019. I 2016 ble det
kartlagt 400 anlegg i Tveit, Ålefjær, Erkleiv og Justvik. Tilsynene er hjemlet i forurensningsforskriftens
kapittel 12-2 som sier at kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at
bestemmelsene- og vedtak etter lovverket overholdes.
Ut fra kartlegging som ble gjennomført i 2016 ser kommunen at bare en liten del av anleggene har
tilfredsstillende rensing. God kontroll med avløpsvann er viktig for å hindre sykdomsspredning og
overgjødsling. Gode avløpsløsninger sikrer godt drikkevann, unngår forurensning av
jordvanningsanlegg, og gir gode muligheter for rekreasjon som fiske og bading.
I etterkant av kartlegging skal det utarbeides en helhetlig plan for opprydding i spred avløp for sikre
tilfredsstillende rensing av avløpsvannet i kommunen. Områder med mange mindre avløpsanlegg
med stor potensial for forurensning av drikkevann, badevann eller en sårbar resipient skal prioriteres
i opprydningsprosessen.
Alle eiere av eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett og eiere av hytter med innlagt
vann må i fremtiden oppgradere sine private avløpsanlegg slik at de følger gjeldende forskrifter. De
som har investert i godkjente avløpsanlegg de siste ti årene kan i utgangspunktet regne med at
anleggene kan godkjennes videre som de er, eventuelt med mindre justeringer. For de fleste vil
kravet imidlertid innebære at det må installeres et komplett nytt avløpsanlegg inkludert utvendig
ledningsnett. Valg av anleggstype avhenger av de lokale forholdene. Det vises for øvrig til Lokal
forskrift for utslipp av avløpsvann i Kristiansand. Forskriften gir oversikt over godkjente
avløpsløsninger og krav som stilles.
For de som bor tett kan det være fordelaktig å gå sammen om felles renseanlegg eller felles
stikkledninger frem til offentlig ledningsnett, fremfor å installere et eget anlegg.
Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og
vesentlig endring av avløpsanlegg (rehabilitering) er søknadspliktig. Mindre endring (vedlikehold) er
ikke søknadspliktig men kommunen bør få inn en endringsmelding som følger dokumentasjonen på
anlegget. Er du i tvil om endringen er vesentlig eller ikke kan du kontakte kommunen. Krav til søknad
og behandling av søknad er gitt i §§ 12-3 til 12-5 i forurensningsforskriften.

