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Støtteordninger ved pålegg om 
oppgradering av private avløpsanlegg

• Hvorfor gi støtte?
• Juridiske forhold
• Støtteordninger i Sandnes og på Jæren
• Jæren vannområdes støtteordning
• Sanering til Figgjoelva i Sandnes kommune
• Framtiden



Hvorfor støtte til private avløpstiltak?
• Utslipp fra private renseanlegg 

er nr 4 på påvirkninger til elv og 
innsjø i Norge

• Sanering av privat avløp er et 
viktig tiltak i alle 
forvaltningsplaner for vann

• Medfører store utgifter for 
private anleggseiere

• Tilskudd reduserer saker med 
uforholdsmessig stor kostnad

• Krevende saneringsarbeid for 
kommunene - tilskudd er også 
viktig for gjennomføring og 
fremdrift av arbeidet



Finansiering av støtte til privat avløp
• Forurenser betaler. Eiere av 

private renseanlegg må selv 
dekke hele kostnaden med en 
oppgradering

• Kommunene kan opprette 
støtteordninger

• Støtte til utbedring av private 
avløpsanlegg kan ikke 
finansieres via avløpsgebyrer



Erfaring med sanering av private 
avløpsanlegg i Sandnes
• Lite systematisk sanering av private 

avløpsrenseanlegg
• På slutten av 90-tallet, bl.a. felles 

prosjekt med nabokommuner for 
sanering av avløp til Hafrsfjord

• Sandnes opprettet den gang tilskudd 
på 10% av anleggsutgiftene per 
anlegg til de som fikk pålegg, 
begrenset oppad til kr 7.500,-

• Ellers krav til avløp ved byggetiltak



Andre kommunale støtteordninger til 
avløpssanering på Sandnes og Jæren
• Tilknytning og separering, finansieres 

via avløpsgebyrer
• Sandnes: Opp til 60% av 

anleggskostnad, kostnader over 
100.000,- vurderes særskilt

• Andre kommuner: Tilsvarende 
engangsbeløp, eller dekker deler av 
anleggskostnader ved kommunale 
anlegg eller dugnadsprosjekter



Tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen
• Jæren vannområde gir tilskudd til 

kommuner som oppretter støtteordninger 
for sanering av privat avløp i henhold til 
forvaltningsplan for vann

• Tilsvarende beløp som kommunen 
bevilger til støtteordningen

• Gulrot for kommunene å starte sanering iht
forvaltningsplan for vann

• Lettere for kommunene å etablere en 
kommunal støtteordning

• Støtteordning letter gjennomføring for 
kommunen



Sanering av avløp til Figgjoelva
• Vannforvaltningsplan Figgjo
• 355 private avløpsanlegg skal 

saneres innen 2015
• 143 skal utbedre privat 

renseanlegg
• Utrede ny kommunal 

tilskuddsordning før pålegg



Ny støtteordning i Sandnes
• Sanering av private renseanlegg i 

nedslagsfeltet til Figgjoelva
• Engangstilskudd, 20% opp til kr 

20.000,-
• Finansiert via skattemidler
• Satt av i økonomiplan 2013 -

2015
• Forutsetter 50% delfinansiering

via miljøtiltaksmidler fra Rogaland 
fylkeskommune



Kostnader med ny tilskuddsordning



Fremtiden?

• Statlig engasjement og 
støtteordning

• Prioritering av arbeid 
med private utslipp

• Se til Sverige?
• Utskiftningstakt og 

engangstilskudd


