
HAUKLIEN BENJAMIN
ONSUMVEGEN 66 2625 FÅBERG
2625 FÅBERG

Refnr. Saksnr. Saksbehandler Dato

GHJX6157 20224013 Rasmus Kierudsen Lillehammer, 25.05.2022

Tilsynsrapport
Lillehammer kommune gjennomførte tilsyn 19.05.2022 på eiendom 122/44, Onsumvegen 66, 2625 FÅBERG. Denne rapporten oppsummerer
tilsynet og påpeker 0 avvik og 0 anmerkning(er) som dere må følge opp. 

Type:               Generelt tilsyn avløpsanlegg

Gnr:                 122/44

Adresse:          Onsumvegen 66, 2625 FÅBERG

Til stede ved tilsynet

Ansvarlig: HAUKLIEN BENJAMIN

Lillehammer kommune: Rasmus Kierudsen

Nye retningslinjer og tiltaksplan

Det gjøres oppmerksom på ny innsatsplan for spredt bebyggelse for Lillehammer kommune. Denne innsatsplanen har bl.a. krav om at anlegg
eldre enn 30 år må fornys. Dere kan lese mer om innsatsplan og administrative retningslinjer her:
https://www.lillehammer.kommune.no/utbedring-av-private-avloepsanlegg.6370931- 172351.html

Generelle merknader til tilsynet

Eier hadde akkurat skiftet pumpe på støt belaster gråvann.

 

Avvik som må rettes

Ingen avvik registrert.

 

Anmerkninger

Ingen anmerkning registrert.

  

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i samsvar med lov eller forskrift.

Anmerkninger: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for
avvik.

Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold.

Ansvar og hjemler



Etter forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn 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). Kapitelet gir også forurensningsmyndigheten hjemmel til å føre tilsyn med
mulige kilder til forurensning (§ 49/§ 50). Tilsyn og adgang til anlegg for kontroll og prøvetaking er også hjemlet i lokal forskrift fra mindre
avløpsanlegg (§ 9).

Har dere spørsmål?

Dersom dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med Rasmus Kierudsen på telefon 91169943 eller på e-post til
rasmus.kierudsen@lillehammer.kommune.no.

Med vennlig hilsen

Rasmus Kierudsen
Saksbehandler
Lillehammer kommune

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur


