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KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV
SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER,
OLJEUTSKILLERE M.M.
Fastsatt av Steinkjer kommunestyre den 15.12.10, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om
vern mot forurensninger og om avfall, sist endret 13.12.2006.
Revidert sist 15.12.10 sak 10/199 av Steinkjer kommunestyre.

KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSER
§1
Virkeområde
Forskriftene gjelder tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, oljeutskillere m.m., fra hele
kommunen, og som kommunen etter forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet
forurensningsmyndighet, er tillagt myndighet over.

§2
Definisjoner
Med NØDVENDIG SLAMAVSKILLER, TETT TANK ETC. forstås i disse forskrifter tanker
for sanitært avløpsvann som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett. Også slamavskillere
tilknyttet offentlig ledningsnett, som ikke fører til renseanlegg, kan etter kommunens nærmere
bestemmelser betraktes som nødvendige.
Med UNØDVENDIGE SLAMAVSKILLERE forstås anlegg hvor kloakken etter slamavskiller
føres til offentlig ledningsnett og renseanlegg eller til annen godkjent utslippsordning.
§3

Tvungen tømming.
Alle eiendommer, med slamavskillere, tette tanker, oljeutskillere m.m., omfattes av kommunens
tømmeordning.
Kommunen skal tømme slamavskillere, m.m., som omfattes av denne forskriften.
Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning kan gi tillatelse til at andre står for
tømming.
Ingen må derfor tømme slamavskillere m.m. uten kommunens samtykke.

§4
Utkobling av slamavskiller.
Kommunen kan gi pålegg om utkobling av unødvendige slamavskillere. Denne utkoblingen må
besørges og betales av abonnent. Det gis en veiledende tidsfrist på ca. 1 år fra pålegg om
utkobling blir gitt av kommunen. Viss pålegg om utkobling ikke etterkommes, skal det betales et
tillegg til avløpsgebyret. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære avløpsgebyr, og
gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
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§5
Krav til kjørbar veg
Kommunen bestemmer hvor kjøreruten skal gå.
Som kjørbar veg regnes veg som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og
styrke til å tåle kjøretøy for utføring av tjenesten.
Vegen skal ha en fri høyde på minst 3,5 meter, og fri bredde på 3,5 m.
Om vinteren må vegen og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.
Tvilstilfeller vedrørende veistandard m.v. avgjøres av kommunen. Avgjørelsen kan påklages.

KAP. 2. TØMMING AV SLAM FRA SLAMAVSKILLERE M.M.
§6
Abonnentens plikter
Abonnentene skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med
bil. Anleggene skal være merket med lekt/pinne med rød farge i topp. Overdekking av kumlokk
o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Kumlokk skal ligge på
bakkenivå. Spesielt tunge og uhåndterlige lokk samt dårlige lokk kan kreves utskiftet.
Der hvor tanker ikke er framgravd eller på annen måte er forhindret fra å bli tømt når kommunalt
kjøretøy ankommer, kan abonnenten ilegges tilleggsgebyr.
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført
tømmingen.

§7
Tømming av slamavskillere/oljeutskillere m.m.
Varsel om når tømming skal skje, blir gitt gjennom brev eller på annen måte som kommunen
finner hensiktsmessig.
For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal
slamavskilleren som hovedregel tømmes 1 gang pr. år. For eiendommer med fast bosetting uten
toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes min.
hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker og priveter må tømmes minst 2 ganger pr. år, og forøvrig
etter behov.
I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet, og om det er nødvendig
å tømme hele våtvolumet. Det faktureres etter tankens totale våtvolum.
Ved behov for tømming av slamavskillere utenfor rute og ekstratømminger ilegges et
tilleggsgebyr.
Tømming 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, eventuelt låses.
Tømming av oljeutskiller skal utføres i medhold til forskrifter om utslipp av oljeholdig
avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
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Oljeutskiller skal tømmes minimum en gang pr. år, eller når det etter forskriftene er nødvendig.
Tømming utføres av ekstern entreprenør som også fakturerer oppdraget direkte til eier.

KAP. 3. TØMMEGEBYR
§8
Hvem skal betale gebyr
Alle abonnenter med nødvendig slamavskiller, privet eller tett tank skal betale gebyr til
kommunen for tømming.
Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.
Nødvendig tømming ut over disse forskriftene foretas på bestilling og betales av abonnenten.
For tømming av oljeutskiller skal abonnenten betale et gebyr som dekker både tømming,
transport og behandling av avfallet. Gebyrets størrelse fastsettes med utgangspkt. i levert volum.

§9
Innkreving, renter m.v.
Avfalls-/tømmegebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter
pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder
reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

KAP. 4. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
§ 10
Klage
Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftelig søknad, gjøre unntak fra eller gi dispensasjon fra
bestemmelser i regelverket dersom rimelige grunner tilsier det.
Klage på vedtak fattet av kommunen med hjemmel i denne forskrift avgjøres av hovedutvalg for
teknisk, miljø og naturforvaltning.

§ 11
Straff
Overtredelse av forskriften straffes med gebyrer etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

