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Orientering om avløpssak i Faukerudveien i Marker kommune 
 
Det vises til henvendelse om orientering i kontrollutvalget i Marker kommune om ovennevnte 
sak. Vi oppfatter at det er ønskelig med en redegjørelse knyttet til to forhold 
 

- Generelt om samarbeidet mellom Miljørettet Helsevern og Marker kommune  
- Spesielt om en konkret sak knyttet til avløp i Faukerudveien 242 

 
Samarbeidet mellom Miljørettet Helsevern og Marker kommune 
 
Ansvar er regulert i Forskrift om Miljørettet Helsevern. Forskriftens formål er:  

- å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,  
- å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og 

sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innvirkning på helsen.  
 

Marker kommune har tjenester knyttet til Miljørettet Helsevern gjennom en 
vertskommuneavtale med Indre Østfold kommune. MHV bistår kommunen i de saker der vi 
har behov for assistanse og der det er et lovmessig krav om at saker skal underlegges slik 
vurdering. MVH er et rådgivende organ, og det er Marker kommune som fatter selve 
vedtaket. 
 
I hovedsak er det slik at rådene som MHV gir blir nedfelt i vedtak i kommunen, men det kan 
også være at kommunen fatter annet vedtak enn det som ligger i anbefalingen fra MHV. Et 
nyere eksempel på sistnevnte er en tilsyns- og godkjenningssak i en privat barnehage, der 
kommunen ikke fulgte rådet som ble gitt, men gjorde en annen og selvstendig vurdering. I de 
fleste saker vil vi være enige om innholdet i vedtaket som fattes. 
 
I avløpssaker skal MHV gjøre en vurdering knyttet til de miljømessige konsekvensene som er 
knyttet til den aktuelle sak. Det foretas en vurdering i kommune om hvilke sakes som skal 
oversendes MHV, da det ikke er kapasitet for å gjøre en vurdering av alle saker. Saker som 
oppfattes som kurante blir derfor kun vurdert av kommunen selv, mens større saker eller 
saker av mer kompleks natur blir oversendt MHV. Dette har vært en praksis gjennom mange 
år, og som i hovedsak har fungert fint. Den aktuelle saken viser imidlertid at det kan finnes 
tilfeller som kommunen oppfattes som kurante, men som likevel ikke er det. Vi gjøre en 
fortløpende vurdering av vår praksis på området. 
    
Avløp i Faukerudveien 242 
 
Saken er knyttet til et område med tre hytter nord i Marker, i et LNF-området med 
byggeforbud. To av eiendommene er av eldre dato, mens en er opprettet i senere tid. To av 
eiendommen har utslippstillatelse, og den aktuelle saken er knyttet til den tredje og 
søknaden om utslipp fra denne. 
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Kort oppsummert: 

- Det ble søkt utslippstillatelse fra eiendommen Faukerudveien 242, med en prosjektert 
løsning – tillatelse ble gitt 

- Kommunen ba senere om omlegging av omsøkt avløpstrase, ikke gjennomført 
- Anlegget ble tatt i bruk før renseanlegget ble igangsatt 
- Nabo på Faukerudveien 244 fikk sitt drikkevann forurenset, sannsynligvis  som følge 

av utslippet 
- Marker kommune opphevet utslippstillatelsen og vedtok avløpet plombert, på 

bakgrunn av det vi mente var en sannsynlig årssakssammenheng 
- Marker kommune har bekostet og gjennomført vurderinger av vann og avløpsforhold i 

området (vedlagte rapporter) 

- Marker kommune har gjennomført tiltak for å gi Faukerudveien 244 drikkevann av 
akseptabel kvalitet – UV-behandling og vannprøver over tid 

- Marker kommune bestilte ny prosjektering og flytting av etablert utslipp 
  
Kommunens vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen ble påklaget av advokatfirmaet 
Kvale på vegne av ansvarlig prosjekterende, Granli Rør as, som hevdet at vedtaket var fattet 
på feil grunnlag. Vedtaket ble fattet på grunnlag av rapporter vi fikk utarbeidet om 
grunnforhold, plassering av vann og avløp, samt vurderinger gjort av MHV. 
 
Denne klagen er ikke behandlet, da vi ønsket å gjøre et forsøk på å finne en løsning i 
minnelighet, og at denne kunne komme i stand raskt. Kommunen tok ansvar for å 
prosjektere nytt renseanlegg, slik at det kunne gis tillatelse.  
 
Rapportene som er utarbeidet for området anbefaler primært at det etableres fellesanlegg for 
de tre hytteeiendommene, men dette vil påføre hver av de store kostnader. Vi ba derfor om 
at det skulle prosjekteres og bygges et avløpsanlegg som sekundært anbefalt av rapport, der 
utløp fra Faukerudveien 240 koples inn på anlegget til Faukerudveien 242. I vår henvendelse 
til xxxxxx (240) fremmet vi følgende alternative løsninger 
  

1. Avløp fra xxxxx(242) etableres som eget anlegg med parallell rørtrase ned til utløp. 
Det kan gis senere pålegg om sammenkopling av avløp, og begge eiendommene må 
bære drifts- og etableringskostnader selv 

2. Utbedring av anlegg gjøres i henhold til tegning. Din eiendom får pålegg om avløp via 
felles sandfilterkum før det går i felles utløp. Eiendommen må ta del i felles fremtidige 
driftskostnader, ca 300 kr i strøm + kostnad til en slamtømming pr år. Det pålegges 
ingen etableringskostnader 

3. Avløp fra xxxxx gis kostnadsfri adgang til å kople seg på ditt avløpsrør, og pålegg om 
sammenkopling i felles sandfilterkum  utsettes til det eventuelt oppstår forhold som 
gjør dette påkrevet 

  
Naboeiendom ønsker ikke å bli påført kostnader som følge av omsøkte tiltak og svarer 
kommunen 

Jeg mener at denne saken skal og må løses og betales av de som har ansvar for at 
situasjonen er som den er. Jeg hadde og har et velfungerende godkjent renseanlegg, og kan 
ikke forstå at jeg skal lastes for det xxxxx og hans utbygger har påført situasjonen. 
Kommunen på sin side har vært informert om saken i lang tid, men har trenert saken og ikke 
foretatt seg noe som bidrar til en rimelig og god løsning.  

Vi har tatt denne tilbakemeldingen til etterretning og bedt om at det planlegges en løsning 
etter alt 1 ovenfor, en løsning som medfører parallelle rørgater, men et anlegg som blir helt 
uten kostnad for xxxxx. 
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Miljørettet helsevern har imidlertid ikke gitt sin tilslutning til løsningen og mener primært det 
bør etableres et felles anlegg. Derfor er dette ikke utført. 
 
Vi har nylig hatt møte med Granli Rør og hans advokat for å diskutere mulige veier videre. 
De opprettholder klagen knyttet til at de mener kommunen har trukket tilbake 
utslippstillatelsen på feil grunnlag. Kommunen tar nå denne klagen til behandling og fremmer 
den for kommunestyret som klageorgan. 
 
Klagen er vedlagt. Det samme er en uttalelse fra statsforvalter om kommunens ansvar i 
saken. 
 
Statsforvalterens uttalelse er en følge av at eier av naboeiendommen har sendt klage til 
kommunen og senere statsforvalter om manglende oppfølging av saken.  
 
Samme person har også sendt klage på kommune etter Folkehelseloven, der xxx krever at 
kommunen sørger for at xxx gis en ny drikkevannskilde, som følge av den usikkerhet xxxx 
mener det er til å bruke opprinnelig brønn. xxx mener denne er forurenset som følge av den 
tillatelse kommunen ga og de konsekvenser dette hadde. Kommune har utført en rekke tiltak 
for  sikre opprinnelig drikkevannskilde og har fulgt opp dette med vannprøver. MHV gir i 
hovedsak klager medhold og mener kommunen bør sørge for ny drikkevannskilde til denne 
eiendommen. Her er kommunen ikke av samme oppfatning, og vi mener vi har gjort de 
nødvendige tiltak. 
 
Hva gjør kommunen nå? 

- Behandler klagen fra Adokat Kvale på vegne av Granli Rør as 
- Behandler klagen fra xxxxx etter Folkehelseloven 

 
Kommunen vil i sin vurdering benytte ekstern kompetanse til å gjøre nødvendige vurderinger, 
også i forhold til habilitet. Hva utfallet blir med tanke på løsninger og ansvar, er i dag svært 
usikkert.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vidar Østenby 
Kommunalsjef 
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