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Svar på spørsmål ang planlagt avløpsanlegg i Hunnedalen
Hei
Gjesdal kommune er forurensningsmyndighet for utslipp opp til 2000 personekvivalenter til sjø
og vassdrag og opp til 10 000 personekvivalenter til sjø. Kommunen er pålagt å føre tilsyn og
kontroll av avløpsanlegg. Alle eiendommer med innlagt vann skal ha godkjent avløpsløsning.
Utslippstillatelse skal være gitt før vann legges inn.
For å ivareta kommunens pålagte myndighetsoppgaver innen avløpsområdet er det utarbeidet
en forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Denne forskriften
er lik for alle kommunene i Jærregionen. Forskriften ble i Gjesdal kommune politisk vedtatt i
2015. Som en del av samarbeidet mellom kommunene i Jærregionen er det sammensatt en
arbeidsgruppe som skal utarbeide tilsyns- og kontrollopplegg med tilhørende gebyr for dette.
Kommunens hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø er for tiden under revisjon. Som
et ledd til å bidra med å oppfylle Fylkesmannens mål om et regionalt ”løft” for vassdragene er
det er konkret tiltak i denne planen å gjennomføre systematisk kontroll av avløpsanlegg, med
eventuelle pålegg der det blir oppdaget mangler.
I områder med hyttebebyggelse med så stor utnyttelsesgrad som i Øvstabødalen/Hunnedalen
er det vanskelig og etablere forsvarlige separate avløpsløsninger. Det oppstår lett konflikt både
når det gjelder utilsiktet avrenninger og forurensning i grunnvannet. Forurensningsloven § 11
sier bla. at forurensningsspørsmålet om mulig skal søkes løst for et større område under et. Det
anses derfor som positivt at det nå er konkrete planer om bygging av et stort felles renseanlegg
for hytteområdet.
Gjesdal kommune har hatt et tett samarbeid med Eiendomspartner ang valg av renseanlegg og
renseløsning. Forutsatt at renseanlegget bygges etter de føringer som er gitt av IVAR/Gjesdal
kommune vil renseanlegget ved søknad bli overtatt til kommunal drift og eie.
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