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KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 
18 BNR. 2 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 14/25 // 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: FLI 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
8/14 Plan- og utviklingsutvalget 25.02.2014 
5/14 Plan- og utviklingsutvalget 20.03.2014 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Sjøvik hyttefelt for deling av parsell til ny 
boligtomt bebygd med bolighus i regulert område for campingplass.  

2. Søknad om deling mottatt 04.02.2014 for ny grunneiendom på ca 0,9 daa til ny boligtomt 
bebygd med enebolig godkjennes, med forbehold om at plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven etterfølges.   

3. Eiendomsgrensen til den nye parsellen må ha en avstand på minst 4 m fra bolighuset og 
bygninger på naboeiendom.  

4. Oppmålingsforretning utføres ihht matrikkelloven. 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet. Ikke utsendt. 
Klage på deler av tidligere vedtak 11.03.2014. 
Søknad om deling med kart over ny tomt. 
Reguleringsplan for Sjøvik – Kirkeng med bestemmelser. 
 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Sjøvik-Kirkeng og søknad om 
deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning, dette for oppretting av ny grunneiendom som er bebygd 
med bolighus i Kirkeng camping. Saken er ikke sendt på høring og fremmes for plan og 
utviklingsutvalget med forslag om at det gis dispensasjon. 
Fylkesinstansene  
 
 
Saksopplysninger: 
Eiere av eiendommen Kirkeng gnr 18 bnr 2 søker om å fradele bolighuset på campingplassen.  
Det foreligger søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning for ny grunneiendom til bolighus 
på ca 900 kvm.  
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Kommunen har tidligere i delegert vedtak den 25.02.2014 fattet følgende vedtak:  
 

1. I medhold av Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven, godkjennes søknad om deling mottatt 
04.02.14 til ny grunneiendom fra gnr 58 bnr 2 Kirkeng.  Det gis tillatelse til fradeling av ca. 
0,9 daa bebygd med bolighus til ny grunneiendom for kombinert bolig/campingformål.   

2. Det må søkes om ny oppmålingsforretning og søknad om dispensasjon fra regulerings-planen 
for å benytte den nye eiendommen kun til bolig uavhengig av campingplassen. 

3. Eiendomsgrensen til den nye parsellen må ha en avstand på minst 4 m fra bolighuset, og 
bygninger på naboeiendom.   

4. Oppmålingsforretningen utføres i henhold til matrikkelloven.  
5. Saken oversendes til kart- og oppmålingsansvarlig for oppmåling og matrikulering. 

 
Tiltakshaver og hjemmelshaver har den 11.03.2014 klaget på vedtakets punkt 2, det påpekes at det vil 
bli vanskeligere med finansiering for den nye generasjon hvis punkt 2 ikke blir fjernet.  
 
Kommunen anser at også den delen av punkt 1 som sier kombinert bolig/camping bør endres til bolig 
ved en dispensasjon fra campingformålet.    
 
Kommunen har vurdert at oppretting av ny boligtomt er avhengig av dispensasjon fra regulerings-plan 
for Sjøvik-Kirkeng 2008.  
Området der bygningen befinner seg er i planen avsatt til campingplass med telt, campingvogner, 
utleiehytter, bobiler, og i tillegg service og driftsbygg.  
 
 
Det er ikke sendt nabovarsel og dette anses ikke som nødvendig når ny tomt er bebygd, og ikke berører 
andre eiendommer. 
 
 
Thorfinn Johansen Kirkeng, daglig leder av Kirkeng Camping, sier bla i sin dispensasjonssøknad at 
Kirkeng ble bygget tidlig på 1900 tallet som ett småbruk, og at campingplassen ble bygd i 1986. 
Boligen er tiltenkt familien som har overoppsynet med campingplassen og det er 5. generasjon som 
eier boligen i dag. 
   
Det er sviktende helse som gjør det svært nødvendig  at ett av barnas i familien bor på området, dette 
for å holde oppsyn med plassen også utenom sesongen. I framtiden vil Silje Johansen bli leder av 
campingplassen. Bolighuset er hennes barndomshjem som de ønsker at barna skal vokse opp i.   
Planlagt renovering har en kostnad, og finansiering av banken krever egen boligtomt. Camping-plassen 
kan ikke dekke inn en slik kostnad. Det vil få store konsekvenser for driften om datter ikke blir boende 
på området. Søker ser ingen ulemper ved dette. Tomten er på nordsiden av campingområdet og er 
dermed ikke noe praktisk hinder for campingplassen. Adkomst for tilliggende hytte er ivaretatt. 
Det foreligger en avtale hvor Kirkeng Camping har førsterett til å kjøpe huset ved salg.  
Det sies til slutt at det er klare fordeler ved at det bor en familie på campingplassen og at noen er 
tilstede også utenfor sommersesongen. De nye eierne ønsker å fornye og bygge på boligen slik at de 
gis mulighet til å etablere seg i Aremark. 
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Vurdering: 
Det anses å være en relativ enkel dispensasjon å tillate fradeling av eksisterende bolighus, selv om 
formålet i planen er campingplass. Bygningen skal fortsatt benyttes av personer som har tilknytning til 
campingplassen.   
 
Det er helsemessige årsaker hos nåværende eier som er årsaken til at neste generasjon bør ha egen 
bolig på campingplassen slik at de kan holde oppsyn også utenom sesongen. Det foreligger søknad om 
tiltak for utvidelse av bygningen, og det er planlagt renovering av den. Finansieringen av dette 
avhenger av at bolighuset befinner seg på fradelt tomt.  
 
Tomtens plassering gjør at ferdsel til huset i liten grad berører campingplassen. Adkomstveien har 
også gjennomgangstrafikk til hytter og festivalområde, og også til nytt hyttefelt som er under 
opparbeidelse.   
 
Rådmannen finner å imøtekomme klagen av 11.03.14 fra Thorfinn Johansen Kirkeng.  
 
Det anses at det kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet i dette tilfellet. Bruk av regulert 
campingområde til ny boligtomt anses ikke vesentlig å tilsidesette reguleringformålet. Planformålet 
tillater utleiehytter og service-/driftsbygg.  
Vi finner ikke at dette medfører ulemper for allmennheten, men klare fordeler ved dispensasjon fra 
campingformålet for den framtidige driften av Kirkeng campingområde.  
 
Dispensasjonssøknaden er etter telefonisk kontakt med Fylkesmannen ikke sendt på høring, men 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen har 3 ukers klagefrist etter mottak av kommunens eventuelle 
dispensasjonsvedtak.  
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FORSKRIFT OM TVUNGEN TØMMING AV SLAM FRA PRIVATE AVLØPSANLEGG, 
AREMARK KOMMUNE, ØSTFOLD  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Plan- og utviklingsutvalget 13/1614 /M49/ 
 
Sektor: VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK        
 
Saksbehandler: GGA 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
6/14 Plan- og utviklingsutvalget 20.03.2014 
/ Kommunestyret  
 
Rådmannens innstilling: 
Vedlagte forslag til ”Lokal forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark 
kommune” vedtas med endring i ordlyd for: 
§ 10 Saksbehandlingsgebyr etter Forurensningsloven: Dersom kommunens saksbehandling knyttet til 
kontroll og/eller pålegg om utbedring krever vesentlig større arbeidsinnsats enn det som ligger til 
grunn for alminnelig tømmegebyr, kreves det saksbehandlingsgebyr, jf. forurensningsloven § 52 a. 
 
Vedrørende setningen om tetthetskontroll i § 7 blir vedtaket som følger: 
§7 tetthetskontroll (tette oppsamlingstanker) skal utføres ved mistanke om lekkasje. Dokumentasjon 
skal sendes kommunen. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken den 17.10.2013, sak  nr. 33/13 
 
Behandling i utvalget: 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til ”Lokal forskrift om tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark 
kommune” sendes ut på offentlig høring i 4 uker.  Jfr. forvaltningslovens § 37. 

 
 
Sammendrag: 
Kommunen vedtok i Plan og Utviklingutvalget 17.10.2013 å sende forslag til ”Lokal forskrift om 
tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark kommune” ut på offentlig høring i 4 uker, i 
henhold til Forvaltningsloven § 37. Det kom to kommentarer, disse er oppsummert og kommentert i 
tabellen under. I tillegg kom det en henvendelse på mail fra Fylkesmannen i Østfold til saksbehandler 
etter at fristen var gått ut vedrørende riktig hjemmel for bruk av saksbehandlingsgebyr i § 10. Denne er 
rettet opp og er endret i opprinnelig forslag til vedtak. 
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Blant annet med bakgrunn i kommentar fra Slam og Spyleservice, heretter kalt SSIØ, velger 
administrasjonen å fjerne at tette oppsamlingstanker skal tetthetskontrollers hvert 5. år, og heller endre 
dette til at det skal foretas tetthetskontroll ved mistanke om lekkasje. Dette både fordi det vil være 
vanskelig å følge opp alle kontrollene, og fordi det ved nærmere undersøkelse viser seg at det er noe 
begrenset tilgang på kvalifiserte foretak som driver med denne type testing. Men det finnes foretak 
som gjør dette.  
Kommunen skal i henhold til Forurensningsloven § 26 sørge for tømming av slam fra 
slamavskillere. Gjennom Forurensningsloven § 30 har kommunen hjemmel til å lage lokal forskrift for 
slamtømming.  
Forskriftsforslaget gjelder for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett og som 
har utslipp av avløpsvann til tett tank, grunn eller vassdrag. Den omfatter bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomhet. Ved å lage en mer detaljert, ny lokal forskrift, vil det bli 
enklere å følge opp brudd og overtramp, samt sikre lik behandling. Forskriften omfatter ikke større 
felles avløpsanlegg. 
 
 
Oppsummering av innkomne uttalelser: 
 
Avsender/dato  Kommentar  Vår kommentar 

SSIØ/6/11‐13  §7 Hva med septiktanker og og 
lignende som har utløp til 
kommunalt nett? 
 
§ 7 Tetthetskontroll: Hvem skal 
utføre dette og på hvilken 
måte? 

Denne forskriften omfatter ikke boliger 
tilknyttet kommunalt nett, og 
kommentaren anses ikke som relevant for 
saken. 
Tetthetskontroll: Vi har undersøkt saken 
nærmere med andre kommuner. Det viser 
seg at alle har punktet inne, men ingen 
gjennomfører i praksis. Vi velger derfor å 
endre dette til at det skal utføres ved 
mistanke. Det finnes firmaer som utfører 
denne formen for kontroll. 

H.Tolsby/22/11‐13  I forslaget om tvungen 
tømming av slam fra private 
avløpsanlegg står det at 
slamlager far renseanlegg skal 
tømmes hvert år fra boliger, og 
annet hvert år for hytter. Viser 
til sine egne store anlegg (40‐
150 pe anlegg) på 
Campingplassen, og begrunner 
at årlig/toårlig tømming vil 
være ødeleggende for 
renseprosessen da slammet er 
viktig for opprettholdelse av 
biologien i anlegget. Ber om at 
kravet om årlig/toårlig 
tømming fjernes, og at det 
heller stilles krav om at 

Alle minirenseanlegg, uansett størrelse har 
etter sentral forskrift krav om 
serviceavtale. 
Store renseanlegg ivaretas separat når det 
gjelder tømmefrekvens. Dette vil variere ut 
fra hvordan anlegget er dimensjonert med 
hensyn til slamlagringskapasitet. 
Forskriften ivaretar mindre anlegg, disse vil 
ha behov for tømmefrekvens som oppgitt i 
forskrift. Dette er avklart med samtlige 
leverandører i møte med avløpsgruppa i 
Haldenvassdraget i forbindelse med tilsyn 
og kontroll. En endring av denne 
tømmefrekvensen vil også fravike alle 
andre kommuner, og vil også være av så 
stor endring at ny høringsrunde vil være 
nødvendig. Med bakgrunn i dette anses 
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renseanleggene skal ha 
serviceavtale med godkjent 
serviceoperatør som får 
ansvaret for å vurdere når 
anlegget skal tømmes. 

ikke innsigelsen/kommentaren som 
relevant for denne forskriften. 

 
Bakgrunn: 
Det har i stor grad vært forurensningsloven og forurensningsforskriftens bestemmelser som har vært 
benyttet der hvor det har vært iverksatt tiltak grunnet overtramp som følge av forurensning av slam. 
Dette medfører til dels brev med henvisning til mange paragrafer i sentrale lover og forskrifter, noe 
som ofte kan være vanskelig å forstå. 

Tvungen kommunal tømmeordning for slam har, etter at den ble innført, ikke fungert optimalt med 
tanke på sikker drift og for å unngå forurensning fra spredt avløpsanlegg. Mye har skjedd i løpet av de 
20 årene både med hensyn på nasjonale og lokale forskrifter etter forurensningsloven. Nye 
anleggstyper er kommet på markedet og påfølgende nye krav til drift og vedlikehold. Det er derfor 
viktig at en ny forskrift ivaretar økt fokus på drift og vedlikehold i samsvar med Aremark kommunes 
målsetting om opprydding og sanering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse.  
Kommunen legger opp til en minimumstømming der anleggseier har ansvar for selv å bestille 
nødvendig tømminger utover dette. Erfaringen med denne ordningen er at man får en situasjon der et 
betydelig antall anlegg forurenser nærmiljøet. Svært ofte handler dette om en anleggseier som både 
bevisst og ubevist forsømmer sin plikt til å unngå forurensning. I en deltilfeller skjer overtramp som 
følge av muligheten for å spare driftskostnader/tømmekostnader.  

 

Tett tank som har rent over, og hvor eier tømmer selv. Foto:SSIØ 
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Lokal forskrift for tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg har som formål å sikre en 
miljøkvalitet ved private avløpsanlegg slik at forurensning ikke fører til helseskade, går ut over trivsel 
eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Det vil bli økt fokus på drift og vedlikehold 
og kommunen tar en mer aktiv rolle i samarbeid med anleggseier og renovatør. Eksempler på dette kan 
være tømmefrekvens og behovsprøvd tømming. Kontroll med antall tømminger er et godt verktøy for 
å finne ut om et anlegg behøver vedlikehold, eller bestemme at en eiendom skal ha hyppigere enn årlig 
tømming(tømmefrekvens). 
Kommunen vil kunne vedta behovsprøvd tømming, (færre enn årlig) f.eks. for minirenseanlegg for 
enkelteiendommer, dersom dette er dokumentert nødvendig for at rensekrav skal oppnås. 
Det vil også være lettere for kommunen som forurensningsmyndighet å håndtere overtramp og brudd 
på forurensningsloven når en har en lokal forskrift som er mer konkret i bestemmelsene.  
Det er definert bomtur og ekstratur for på sikt å gi muligheten til et differensiert gebyrregulativ i 
forhold til praktiske problemer ved tømming. Gebyr for tjenesten skal dekke de faktiske kostnadene.  
Tømmerutine er et verktøy for å redusere muligheten for at anlegg skal forurense utilsiktet. 
Kommunen tar mer ansvar for at anlegg følges opp i samsvar med formål om vern av vann og 
vassdrag. Ordningen skal være økonomisk fordelaktig for alle parter ved at anleggseier betaler etter 
fremforhandlet gebyrregulativ, slamrenovatør har mer forutsigbarhet i planlegging av sine ruter og 
kommunen forenkler kontroll og fakturering. 
Bioforsk har anbefalt at tetthetskontroll innføres for å unngå misbruk av tette tanker. Ordningen vil 
fjerne muligheten for økonomisk gevinst ved for eksempel å slå hull i tanken for å redusere antall 
tømminger. Samtidig vil en slik kontroll medføre økt fokus på anleggseiers plikt til å unngå 
forurensning og være en rutinemessig informasjonskanal for opplysning og dialog. 

De fleste Indre Østfold kommunene har allerede vedtatt egne lokale forskrifter for tømming av slam. 
Likelydende forslag til Lokal forskrift om tømming av slam fra private avløpsanlegg i Aremark 
kommune ligger også til behandling i Marker og Rømskog kommuner.  
 

Vurdering: 
De innkomne kommentarene/innsigelsene er ikke av en slik karakter at det påvirker saken. 
Administrasjonen har endret § 10 etter en henvendelse fra Fylkesmannen i Østfold som gjorde oss 
oppmerksom på at vi hadde benyttet feil lovhjemmel. 

§ 7 vedrørende tetthetskontroll er endret til at dette skal gjøres ved mistanke om lekkasje, og ikke ved 
5 årlig syklus. Dette vil medføre mindre oppfølgingsarbeid fra administrasjonen, og spare innbyggerne 
for kanskje unødvendige kostnader. Endringen er av så liten betydning at ny høringsrunde ikke anses 
som nødvendig. 

Øvrige to kommentarer/innsigelser anses ikke som relevant for forskriften, og avvises. Dersom 
kommunen skal vedta fast tømming av slamavskillere tilknyttet sentrum, må dette vedtas av 
kommunen i egen forskrift. Store avløpsanlegg vil ha tømmefrekvens ut fra dimensjonert 
slamlagringskapasitet, ikke standardvolum som mindre avløpsanlegg har. 
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Administrasjonen fremlegger forskriften til vedtak som den nå foreligger. 

Konklusjon: 
Administrasjonen fremlegger forslag til Lokal forskrift om tvungen tømming av slam fra private 
avløpsanlegg, Aremark kommune, til vedtak. Forskriften kunngjøres på Lovdata etter endelig vedtak i 
kommunen.{  } 
 
Vedlegg: 
Lokal forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Aremark kommune 
Innkomne innsigelser/kommentarer 
 

 
 



Forskrift om tvungen tømming av slam fra private avløpsanlegg, Aremark 
kommune, Østfold 
 
Hjemmel: Fastsatt av Aremark kommunestyre dd.mm.2013 med hjemmel i lov 13. mars 1981 
nr.6 om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven) §26, §30 ,§ 34 og § 79. 
 
INNHOLD 
 
§1. Formål 
Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, 
slik at forurensning ikke fører til helseskade eller helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller 
skalder naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
Den skal også sikre lik behandling av alle eiendommer med private avløpsanlegg. 
 
§2. Virkeområde 
Alle eiendommer som har eget sanitæranlegg i Aremark kommune er omfattet av forskriften. 
Forskriften gjelder tømming og transport av slam fra renseinnretninger for sanitært 
avløpsvann og tilsyn med nevnte anlegg. 
 
§3. Definisjoner 

- Abonnent: Eier av eiendommen som omfattes av den kommunale 
tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal 
likevel fester regnes som abonnent hvis ikke annet er avtalt. 

- Slam: Produkt fra mindre renseinnretninger som slamavskillere, minirenseanlegg, 
tette oppsamlingstanker, gråvannsrenseanlegg. 

- Slamavskillere (septiktank): Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming 
av avløpsvann før avløpsvannet går videre til rensing. Slamavskiller kan også 
bestå av flere kummer der hver kum utgjør et kammer, og som samlet danner en 
enhet. 

- Oppsamlingsenhet: Slamavskiller, tett tank eller annen oppsamlingstank for 
avløpsslammet, herunder minirenseanlegg, fordelingskum og pumpekum 
inneholdende sanitært avløpsslam. 

- Med gråvann menes avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 
- Med svartvann menes avløpsvann fra toalett. 
- Bomtur kalles fremmøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas 

tømming av forskjellige årsaker. Det kan være at veien til anlegget ikke er kjørbar 
på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien. Anlegget kan også være 
utilgjengelig for tømming. 

- Ekstratur kalles fremmøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt 
tømmerute. Det oppstår ved ekstraordinært tømmebehov eller ved nytt fremmøte 
etter bomtur. 

- Tømmerutine kalles utregning av antall tømminger som er nødvendig basert på 
anleggets størrelse og antall personer i husstand. 

- Tetthetskontroll kalles utvidet kontroll med tette samleinnretninger for slam. Det 
skal også kontrolleres om det er nivåalarm i tanken og om denne fungerer. Spor 
etter utslipp som kan være fra tanken skal også undersøkes. 

 
§4. Kommunal innsamling av slam 
Kommunen skal tømme slamavskillere, minirenseanlegg, tette tanker og andre sanitæranlegg 
for avløpsslam. 



 
§5. Abonnentens plikter 
Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 
tyngre kjøretøy. Adkomst skal ha tilstrekkelig bæreevne og avstand fra vei til anlegg skal ikke 
overstige 30 meter og 5 meter løftehøyde fra bunn i kum til tank på bil. 
Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og 
lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Alle kummer 
må føres opp slik at toppen på kummen er lett å finne og betjene. 

Ved alle forhold som medfører utilstrekkelig tømmerutine plikter abonnenten å melde dette til 
kommunen. Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i 
mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget. 

Abonnenten skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan 
spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg. 

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand. 

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen 
pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven. 

§6. Slamrenovatørens rettigheter og plikter 
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få 
utført tømmingen. 

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal 
forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. 

Renovatør skal melde inn alle observerte avvik inkludert om det er foretatt bomtur eller 
ekstratur. 

Planlagt tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 0700 til 2100 mandag til 
fredag, helligdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 
1800. I ekstraordinære situasjoner tømmes anlegg ved behov. 

§7. Tømmefrekvens 
Varsel om tømming vil bli annonsert i lokalpressen og på kommunens nettsider. 

Boliger 

Slamavskillere med WC Årlig 

Slamavskillere uten WC Minimum hvert 3.år 

Tette oppsamlingstanker Årlig eller når den er påviselig full 

Minirenseanlegg med våtslamlager Årlig 

Fritidsboliger/Hytter 

Slamavskillere med WC Minimum hvert 2.år eller når den er påviselig full 

Slamavskillere uten WC Minimum hvert 3.år 

Tette oppsamlingstanker Minimum hvert 2.år eller når den er påviselig full 



Minirenseanlegg med våtslamlager Minimum hvert 2.år eller når den er påviselig full 

Tetthetskontroll (tette oppsamlingstanker) skal utføres ved mistanke om lekkasje. 
Dokumentasjon skal sendes kommunen. 

Kommunen kan bestemme tømmerutiner/frekvens for alle anlegg som er omfattet av 
forskriften. 

§8. Tømmegebyr 
Abonnenten skal betale gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen. Gebyret skal dekke 
kommunens kostnader for tjenesten. Kostnadene omfatter administrasjon, tømming av slam 
samt behandling av slam ved kommunens renseanlegg. 

§9. Innkreving av gebyr og renter 
Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. 
Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i 
lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. 

§10. Behandlingsgebyr etter Forurensningsloven 
Dersom kommunens saksbehandling knyttet til kontroll og/eller pålegg om utbedring krever 
vesentlig større arbeidsinnsats enn det som ligger til grunn for alminnelig tømmegebyr, kreves 
det saksbehandlingsgebyr, jf. forurensningsloven § 52 a. 

Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett). 

§11. Klageadgang 
Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages 
jf. forvaltningslovens § 2 første ledd. 

§12 Overtredelser 
Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages 
jf. forvaltningslovens § 2 første ledd. 

§13 Ikrafttreden 
Denne forskriften trer i kraft  


