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Orientering om høring – forslag til endringer i forskrift om tømming 
av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus  
 

 

Kommunestyret i Frogn har i møte 19.09.2016 vedtatt å sende forslag til revidert 
forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus 
på høring. 
 
Høringsdokumentene vedrørende forslag til forskrift finner du på 
http://www.frogn.kommune.no/horinger. Høringsdokumentene kan også sees i 
papirutgave på Servicetorget, Frogn rådhus. 
 
 
Foreslåtte endringer 
All tømming skal foregå i regi av kommunen og faktureres via kommunens gebyrer. 
Det er kun tømmefirma som kommunen har inngått avtale med som skal tømme slam 
i Frogn kommune. I tillegg er det gjort små justeringer slik at forskriften tilpasses 
terminologien og ordlyden i tilhørende lokale forskrifter. 
 
 
Varsel og høring om endringer 
I medhold av forvaltningsloven § 37 er ovennevnte forskrift lagt ut på høring. Det 
forhåndsvarsles samtidig om mulige endringer.  
 
Høringsfrist 09.11.2016. 
 
Send inn uttalelse til forslaget om endring av forskrift enten via digitalt høringsskjema 
(www.frogn.kommune.no/horinger), til postmottak@frogn.kommune.no eller til Frogn 
kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Merk uttalelsen med sak 16/00981. 
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Videre saksgang 
Etter at høringsfristen er gått ut vil det bli lagt frem ny sak for formannskapet og 
kommunestyret.  
 
 

 

 

 
 
 
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Forslag til endringer i slamforskrift.pdf 
Høringsnotat slamforskrift.pdf 
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Forslag til endringer i: 

 

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, 

Akershus 

 
Forskriften gis følgende nye ordlyd: 

 

Forskrift om obligatorisk tømming av private avløpsanlegg og 

oppsamlingsenheter for sanitært avløpsvann mm., Frogn kommune, 

Akershus  
Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 

(forurensningsloven) § 26, § 30 og § 34.  

 

§ 1. Formål  
Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, 

slik at forurensning ikke fører til helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens 

evne til produksjon og selvfornyelse.  

 

Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg.  

 

§ 2 Virkeområde  
Forskriften gjelder alle eiendommer med private avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet for 

sanitært avløpsvann.  

 

Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller 

tilsvarende.  

 

§ 3 Definisjoner  
a) Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.  

b) Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.  

c) Svartvann: Avløpsvann fra toalett.  

d) Gråvann: Avløpsvann fra vanlig husholdning fra kjøkken, bad og vaskerom. Inkluderer 

ikke toalett.  

e) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann.  

f) Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet 

sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært 

avløpsvann.  

g) Slamavskiller (septiktank) Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av 

avløpsvann, før avløpet går til videre rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere 

kummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.  

h) Minirenseanlegg: Renseanlegg for både svartvann og gråvann  

i) Gråvannsanlegg: Renseanlegg for gråvann  

j) Tett tank: Tank til kun svartvann  

k) Slamtømmer: Kommunen eller det firma som kommunen har gitt i oppdrag å stå for 

slamtømming av sanitært avløpsvann.  

 

§ 4 Kommunens rettigheter og plikter  
All tømming skal utføres i regi av kommunen. Kommunen skal tømme alle avløpsanlegg og 

oppsamlingsenheter jamfør § 2.  

 



Slamtømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømming.  

 

Slamtømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. 

Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.  

 

Varsel om tømming skal sendes abonnent.  

 

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt m.m. Anlegget skal 

forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.  

 

§ 5 Abonnentens plikter  

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.  

Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenheten som skal tømmes er lett tilgjengelig for 

inspeksjon og tømming med tyngre kjøretøy.  

 

På private veier plikter abonnenten å sørge for nødvendig vedlikehold og snørydding, og eventuell 

overdekning av kumlokk med jord, stein, snø og lignende fjernes før tømming. Kumlokket må 

kunne håndteres av én person.  

 

Dersom tømming ikke kan utføres på grunn av manglende tilrettelegging fra abonnentens side, 

kan abonnenten faktureres for medgått kostnad. Dersom forhold på abonnentens side medfører 

manglende tømming, kan kommunen, etter varsling, foreta tømming.  

 

Den som foretar tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for tømmingen på eiendommen. 

Etter tømming sørger abonnenten for eventuell tildekking av kumlokk.  

 

Før utskifting/utkopling av avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet skal abonnenten melde tiltak 

til Frogn kommune.  

 

Abonnenten er ansvarlig for å varsle kommunen om manglende tømming.  

 

§ 6 Ansvar ved skade  
Kommunen har ikke ansvar for skader på privat vei, plass, hellegang, plener mv. med mindre det 

kan påvises uaktsomhet.  

 

§ 7 Tømmefrekvens  
Tømmefrekvensen angitt under er et minstekrav. Kommunen kan i spesielle tilfeller bestemme økt 

tømmefrekvens dersom tilsyn, utslippstillatelse eller driftsinstruks krever hyppigere tømming. 

Abonnenten er pliktig å melde fra om endring eller andre forhold som gjelder tømmefrekvens. 

 

 Tette tanker: en gang hvert år  

 Minirenseanlegg med fullrensing: en gang hvert år  

 Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann: hvert tredje år  

 Slamavskillere som også inneholder svartvann: en gang hvert år.  

 

Kommunen kan utføre tetthetskontroll ved mistanke om lekkasje.  

 

§ 8 Gebyr og fakturering  
Abonnenten skal betale årlig gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret 

differensieres etter anleggstype, tømmefrekvens, slammengde, tilgjengelighet, ekstraarbeid mv. 

Gebyrsatsene fremgår av kommunens gebyrregulativ. Den som omfattes av ordningen plikter å 

betale jamfør forurensningslovens § 34.  



 

Akutt tømming av avløpsanlegg utover slamrenovatørens ordinære tømmetid, bestilt av abonnent, 

vil bli ilagt et tillegg i prisen for tømming.  

 

I de tilfeller hvor tømming ikke kan skje grunnet forhold som faller inn under abonnentens plikter, 

jamfør § 4, vil fremmøte bli fakturert abonnenten.  

 

§ 9 Dispensasjon  
For å få midlertidig unntak fra kravet om obligatorisk tømming må vanntilførselen avstenges og 

plomberes av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen. For 

permanent unntak må vanntilførselen fysisk koples fra innvendig sanitær installasjon av godkjent 

foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.  

 

§ 10 Klage  
Vedtak gitt i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til 

forvaltningsloven § 28, annet ledd.  

 

§ 11 Straff  
Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, annet ledd.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  
Denne forskrift trer i kraft (dato).  

Fra samme dato oppheves forskrift av 05. mai 2003 for tømming av slamavskillere, tette tanker 

mv., Frogn kommune, Akershus. 

 



Høringsnotat – forslag til forskrift om tømming av slamavskillere, tette 

tanker mv. 
 

Bakgrunn 
Gjeldende forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. ble vedtatt av 

kommunestyret 05.05.03 og gjelder kun én tømming i året. De endringer som er gjort i forslag til 

revidert forskrift er at all tømming skal skje i regi av kommunen. Dette er ønskelig da flere og 

flere anlegg benyttes så ofte at det er nødvendig med flere tømminger ut over minstekravet i 

forskriften. Ved behov for flere tømminger må abonnenten selv bestille tømming og betale 

direkte til tømmefirma.  

 
Dette skaper mye forvirring hos abonnenter, er kilde til misforståelser hos slamtømmefirmaet og 
øker antall henvendelser til kommunen. Mange får utført tømming hos andre firmaer enn det 
kommunen har avtale med og ønsker dermed ikke tømming via kommunen. Med innføring av 
obligatorisk tømming vil all tømming bli fakturert av kommunen og det vil kun være 
tømmefirmaet med gjeldende avtale med kommunen som tømmer.  
 

I tillegg er det gjort små justeringer slik at forskriften tilpasses terminologien og ordlyden i 

tilhørende lokale forskrifter som utslipp fra mindre avløpsanlegg og lokal forskrift om gebyr for 

saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg. 

 

Gjeldende regelverk  
I henhold til forurensningsloven § 26 første ledd skal kommunen sørge for tømming av mindre 
renseinnretninger som for eksempel slamavskillere og oppsamlingstanker for ubehandlet 
sanitært avløpsvann. Dette kan gjøres enten ved at kommunen selv engasjerer noen til å foreta 
tømmingen eller ved at man stiller krav til eier i en utslippstillatelse.  
 
For å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av sanitært 
avløpsvann og avløpsslam, kan kommunen gi forskrifter, jf. forurensningsloven § 26 fjerde ledd, 
jf. § 30 tredje ledd. Det følger av forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. § 34 første ledd at 
kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnadene forbundet med håndteringen av 
avløpsvann og slam. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Kommunen vil få økt antall tømmegebyrer når all tømming skal være i regi av kommunen. På 
lang sikt vil dette føre til en stabil gebyrutvikling og bedre kontroll over tømmeregistrene. I dag 
må alle anlegg som tømmes med hyppigere frekvens enn dagens krav, betale for dette direkte til 
selvvalgt tømmefirma. Når kommunen har regi over alle tømmingene vil det ha positiv effekt på 
ressursbruken. Selv om dette fører til høyere antall tømminger, vil det bli færre henvendelser på 
grunn av misforståelser i dagens tømmeordning og færre oppmøter til tomme tanker tømt av 
andre. I dag er det mange som ikke forstår/husker at én tømming må gå via kommunen, men om 
de trenger flere tømminger kan de velge slamtømmefirma selv og betale dem direkte. 
Kommunalt slamtømmegebyr har normalt vært rimeligere enn å bestille tømming privat direkte 
fra slamrenovatør, dette fordi kommunen får mengderabatt på tjenesten. Dette vil være en 
fordel for Frogns beboere.  
 



Når all tømming skal gå via kommunens slamtømmeordning, vil det føre til færre krediteringer, 
henvendelser og klager fra anleggseiere, og det blir enklere å samkjøre anleggsregister med 
foretaket som tømmer. 
 

Utkast til forskriftstekst med kommentarer 
 I det følgende blir de enkelte bestemmelsene i utkastet til forskrift kommentert. 
 
Forskriftens tittel  
Begrunnelse:  
Tittelen endres for å være mer presis og for å bruke et språk tilpasset dagens fagmiljø.  
 
Gammel tittel:  
«Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv.»  
 
Ny tittel:  

Forskrift om obligatorisk tømming av private avløpsanlegg og oppsamlingsenheter for 
sanitært avløpsvann mm.  

 
§ 1. Formål  
Begrunnelse:  
Formålsparagrafen hjelper leser å forstå hensikten bak forskriften, og er et tolkningsverktøy om 
en lurer på enkeltsetninger senere i teksten.  
 
Gammel § 1:  
«Formål - Forskriften fastsetter regler for tømming av alle mindre renseinnretninger som 
slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av avløpsvann, og tette 
oppsamlingstanker med ubehandlet avløpsvann.  
Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller 
tilsvarende.»  
 
Ny:  

§ 1. Formål  
Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private 
avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helsemessig ulempe, går ut over trivsel 
eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg.  

 
§ 2. Virkeområde  
Begrunnelse:  
Virkeområde ligger under formål i den eksisterende forskriften. For ordens skyld er den plassert i 
egen paragraf.  
 
Gammel §:  
Fantes ikke  
 
Ny:  

§ 2. Virkeområde  
Forskriften gjelder alle eiendommer med private avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet 
for sanitært avløpsvann.  



Forskriften gjelder ikke oljeutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller 
tilsvarende.  

 
§ 3. Definisjoner  
Begrunnelse:  
Definisjoner – ny tekst slik at definisjonene i denne forskriften er i samsvar med forskrift om 
utslipp fra mindre avløpsanlegg og forskrift om gebyrer for saksbehandling/tilsyn avløpsanlegg.  
 
Gammel § 2:  
«Definisjoner - Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, 
vaskerom eller lignende.»  
 
Ny:  

§ 3. Definisjoner  
a) Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.  

b) Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen.  

c) Svartvann: Avløpsvann fra toalett.  
d) Gråvann: Avløpsvann fra vanlig husholdning fra kjøkken, bad og vaskerom. Inkluderer 
ikke toalett.  

e) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann.  
f) Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for avslammet 
sanitært avløpsvann, herunder fordelingskum og pumpekum inneholdende sanitært 
avløpsvann.  
g) Slamavskiller (septiktank) Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av 
avløpsvann, før avløpet går til videre rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere 
kummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.  

h) Minirenseanlegg: Renseanlegg for både svartvann og gråvann  

i) Gråvannsanlegg: Renseanlegg for gråvann  
j) Tett tank: Tank til kun svartvann  
k) Slamtømmer: Kommunen eller det firma som kommunen har gitt i oppdrag å stå for 
slamtømming av sanitært avløpsvann.  

 
§ 4. Kommunens rettigheter og plikter  
Begrunnelse:  
Paragrafen sikrer at slamtømmer opptrer aktsomt og profesjonelt i utførelsen av jobben. 
Paragrafen gir samtidig slamtømmer rett til å utføre arbeidet på en hensiktsmessig og effektiv 
måte.  
 
Gammel § 3:  
«Kommunens plikter - Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. 
som omfattes av denne forskrift. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømmingen. 
Tømmingen utføres etter § 5 - § 7.»  
 
Ny:  

§ 4. Kommunens rettigheter og plikter  
All tømming skal utføres i regi av kommunen. Kommunen skal tømme alle avløpsanlegg 
og oppsamlingsenheter jamfør § 2.  
Slamtømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført 
tømming.  



Slamtømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. 
Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt 
låses.  
Varsel om tømming skal sendes abonnent.  
Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt m.m. Anlegget 
skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.  

 
§ 5. Abonnentens plikter  
Begrunnelse:  
Det medfører store utgifter som tidligere ikke har vært fakturert anleggseier direkte når 
slamtømmer møter opp ved anlegg for å finne det umulig å forestå tømming. Med pliktig 
forhåndsvarsling gir dette god anledning til enten å klargjøre for tømming eller melde fra til 
slamtømmer om utilgjengelighet slik at en kan unngå bomtur. Kravene gjør det også lettere å 
velge god utforming under etablering av anlegg.  
 
Gammel § 4:  
«Abonnentens plikter - Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett 
tilgjengelig for tømming med bil. Med dette menes vei som er fremkommelig og har bredde og 
styrke til å tåle tungt kjøretøy. Det er abonnentens/grunneierens ansvar å holde veien i en slik 
stand at ovenstående krav er ivaretatt. Eventuell snø, is, jord mv. til hinder for tømming skal 
fjernes av abonnenten før tømming utføres.  
Kommunen frasier seg ethvert økonomisk ansvar for skader som måtte oppstå på veg eller 
oppstillingsplass under tømmingen. Ved tvist om vei er kjørbar etter ovenstående, er 
kommunens syn avgjørende.»  
 
Ny: 

§ 5. Abonnentens plikter  
Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.  
Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsenheten som skal tømmes er lett tilgjengelig 
for inspeksjon og tømming med tyngre kjøretøy.  
På private veier plikter abonnenten å sørge for nødvendig vedlikehold og snørydding, og 
eventuell overdekning av kumlokk med jord, stein, snø og lignende fjernes før tømming. 
Kumlokket må kunne håndteres av én person.  
Dersom tømming ikke kan utføres på grunn av manglende tilrettelegging fra 
abonnentens side, kan abonnenten faktureres for medgått kostnad. Dersom forhold på 
abonnentens side medfører manglende tømming, kan kommunen, etter varsling, foreta 
tømming.  
Den som foretar tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for tømmingen på 
eiendommen. Etter tømming sørger abonnenten for eventuell tildekking av kumlokk.  
Før utskifting/utkopling av avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet skal abonnenten 
melde tiltak til Frogn kommune.  
Abonnenten er ansvarlig for å varsle kommunen om manglende tømming.  

 
§ 6. Ansvar ved skade  
Begrunnelse:  
Anlegg skal være plassert på en slik måte at det er mulig å tømme uten fare for skade. For å få 
godkjent avløpsanlegg som krever slamtømming skal det dokumenteres at anlegget er 
tilgjengelig for slamtømming med normalt slamtømmeutstyr. Dersom f.eks. vegen ikke er 



dimensjonert for tyngre kjøretøy som vanligvis benyttes, må annet avløpsanlegg vurderes. 
Slamtømming er forutsigbart, og dette må tas hensyn til i prosjekteringsfasen før etablering.  
 
Gammel §:  
Finnes ikke  
 
Ny:  

§ 6. Ansvar ved skade  
Kommunen har ikke ansvar for skader på privat vei, plass, hellegang, plener mv. med 
mindre det kan påvises uaktsomhet.  

 
§ 7. Tømmefrekvens  
Begrunnelse:  
Forenkling i formulering av tømmefrekvens. Teksten er tydeligere på at kommunen kan tømme 
flere ganger for å sikre optimal drift og unngå forurensning. Dette vil for eksempel være særlig 
aktuelt for en del minirenseanlegg som er dimensjonert med 6 måneders slamlager for å være 
plassbesparende.  
 
Gammel § 5: 
«Tømmefrekvens - All bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, 
med tett tank o.l., skal tømme denne minimum 1 gang per år.  
Eiendommer med fast bosetting, toalett og slamavskiller mv., skal tømme denne minimum 1 
gang per år.  
Eiendommer med fast bosetting uten toalett, men med slamavskiller mv., og fritidsbebyggelse 
med slamavskiller mv., skal tømme denne minimum 1 gang hvert 3. år.»  
 
Ny:  

§ 7. Tømmefrekvens  
Tømmefrekvensen angitt under er et minstekrav. Kommunen kan i spesielle tilfeller 
bestemme økt tømmefrekvens dersom tilsyn, utslippstillatelse eller driftsinstruks krever 
hyppigere tømming. Abonnenten er pliktig å melde fra om endring eller andre forhold 
som gjelder tømmefrekvens.  

 Tette tanker: en gang hvert år  

 Minirenseanlegg med fullrensing: en gang hvert år  

 Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann: hvert tredje år  

 Slamavskillere som også inneholder svartvann: en gang hvert år.  
 
Kommunen kan utføre tetthetskontroll ved mistanke om lekkasje.  

 
Utgår  
Begrunnelse:  
Rådmannen mener at varsel om tømming og utførelse av tømming hører hjemme i en avtale 
mellom eventuelt tømmeforetak og kommunen, ikke i en forskrift.  
 
Gammel § 6:  
«Varsel om tømming - Varsel om tømming skal sendes abonnent minimum en uke før tømming.»  
 
Ny §:  
Tas ut.  



Gammel § 7:  
«Utførelse av tømming - Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy, lukt 
m.m. Anlegget skal forlates i lukket tilstand. Grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt 
låses.»  
Ny §:  

Tas ut.  
 
§ 8. Gebyr og fakturering  
Begrunnelse:  
Kommunen står nå for all tømming og fakturerer ut i fra de nevnte kriterier.  
 
Gammel § 8:  
«Avfallsgebyrer  
a) Tømmefrekvens  
 
Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastlagt av kommunen, jf. 
forurensningslovens § 34. 
Det fastlagte gebyret dekker kun 1 tømming per år for tette tanker, og kun 1 tømming per år for 
eiendommer med fast bosetting, toalett og slamavskiller mv. Videre dekkes kun 1 tømming hvert 
3. år for eiendommer med fast bosetting uten toalett og med slamavskiller mv., og 
fritidsbebyggelse med slamavskiller mv.  
Ved behov for tømming oftere enn angitt, må abonnenten selv bestille tømming og dekke 
omkostninger i tilknytning til dette.  
b) Unntak fra gebyr  
 
Abonnenter tilknyttet det kommunale avløpsnettet, og som har slamavskiller eller lignende 
tilkoplet i tillegg, er unntatt fra gebyret.»  
 
Ny:  

§ 8. Gebyr og fakturering  
Abonnenten skal betale årlig gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret 
differensieres etter anleggstype, tømmefrekvens, slammengde, tilgjengelighet, 
ekstraarbeid mv. Gebyrsatsene fremgår av kommunens gebyrregulativ. Den som 
omfattes av ordningen plikter å betale jamfør forurensningslovens § 34.  
Akutt tømming av avløpsanlegg utover slamrenovatørens ordinære tømmetid, bestilt av 
abonnent, vil bli ilagt et tillegg i prisen for tømming.  
I de tilfeller hvor tømming ikke kan skje grunnet forhold som faller inn under abonnentens 
plikter, jamfør § 4, vil fremmøte bli fakturert abonnenten.  

 
§ 9. Dispensasjon  
Begrunnelse:  
Rådmannen ønsker å begrense muligheten til å gi dispensasjon til anlegg som ikke er i bruk. 
Vilkåret for dispensasjon er at avstengning/utkobling av anlegg skal dokumenteres av godkjent 
foretak. Dette for å forenkle behandling og for å sikre likebehandling av dispensasjonssøknader. 
Det kommer ofte spørsmål og å få tømme tette tanker sjeldnere enn kravet, dette mener 
Rådmannen ikke kan tillates. Forurensningsmyndigheten har ikke ressurser til å etterprøve hvem 
som bruker fritidsboligene sjeldent og ved eierskifte vil bruken kunne endres uten at dette 
registreres i tømmesystemet  
 



Gammel § 9:  
«Dispensasjon - Kommunen kan, etter særskilt søknad, gi nye anlegg dispensasjon fra disse 
forskriftene.»  
 
Ny:  

§ 9. Dispensasjon  
For å få midlertidig unntak fra kravet om obligatorisk tømming må vanntilførselen 
avstenges og plomberes av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til 
kommunen. For permanent unntak må vanntilførselen fysisk koples fra innvendig sanitær 
installasjon av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.  

 
§ 10. Klage  
Begrunnelse:  
Kun mindre endring i formuleringen. 
 
Gammel § 10:  
«Pålegg gitt i medhold av denne forskrift kan påklages iht. forvaltningslovens § 28, annet ledd.»  
 
Ny:  

§ 10. Klage  
Vedtak gitt i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i 
henhold til forvaltningsloven § 28, annet ledd.  

 
§ 11. Straff  
Begrunnelse: Kun mindre endring i formuleringen.  
 
Gammel § 11:  
«Straff - Bestemmelse om straffansvar for ulovlig håndtering av avfall, § 79 i forurensningsloven, 
kommer til anvendelse ved overtredelse av forskriften.»  
 
Ny:  

§ 11. Straff  
Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79, annet 
ledd.  

 
§ 12. Ikrafttredelse  
Gammel § 12:  
«Ikrafttredelse – Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2003.  
Fra samme dato oppheves forskrift av 1. juni 19871 for tømming av slamavskillere, tette tanker 
mv., Frogn kommune, Akershus.  
 
Ny:  

§ 12. Ikrafttredelse  
Denne forskrift trer i kraft (dato).  
Fra samme dato oppheves forskrift av 5. mai 2003 for tømming av slamavskillere, tette 
tanker mv., Frogn kommune, Akershus. 

 


