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Revisjon av forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker 
m.m., Eidsvoll kommune 
 

Rådmannens innstilling 

Forslag om revidert forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., for Eidsvoll 
kommune legges ut til offentlig ettersyn i tre uker. 
 
 

SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
 
Gjeldende forskrift om tømming av slamavskillere m.m. for Eidsvoll kommune er av eldre dato 
og bør revideres. Forskriften endrer navn til «Forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg». 
For kommunen som forurensningsmyndighet er det viktig å ha oppdatert forskrift.  
 
2.  Vurdering 
 
Ved å revidere forskrift om tømming av slamavskillere m.m. vil Eidsvoll kommune ha en 
oppdatert forskrift som i bedre grad tilrettelegger for saksbehandling, samt oppdatert 
informasjon til abonnenter med hensyn til praktisk gjennomføring ved tømming av slam.  
 
Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. 
 
Forskriften regulerer blant annet kommunens og abonnentens plikter, og er essensiell ved 
generell saksbehandling og som grunnlag for gebyr innen selvkostområdet. Forslagene til 
endringer vil tydeliggjøre abonnentens og kommunens plikter, og i bedre grad legge til rette 
for administrering av slamtømming i Eidsvoll kommune enn gjeldende forskrift. 
 
Forslag om revidert forskrift ble behandlet i hovedutvalg for næring, plan og miljø i PS21/18. 
Saken ble returnert til administrasjonen med ønske om tydeligere redegjørelse for endringer i 
ny forskrift. 
 
Av endringer fra gjeldende forskrift kan følgende nevnes: 
 

1. § 1 er ny. Tidligere forskrift har ikke hatt et tydelig formål. 
2. § 2 er presisert. Det er også lagt til at forskriften gjelder tømme- og behandlingsgebyr. 
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3. Det er i § 3 lagt til definisjon på «resipient» og «rode». 
4. Abonnentens plikter er i § 5 tydeliggjort, for å gjøre forskriften lettere å forholde seg til 

for anleggseiere. Dette handler om hvordan abonnenten skal tilrettelegge ved tømming, 
slik at renovatør ikke må bruke unødig tid på å lete etter anlegget eller flytte 
gjenstander for å komme til. 

5. Det er tydeligere spesifisert konsekvensen ved manglende tilrettelegging. Dette er 
knyttet opp mot selvkostområdets merkostnader dersom et anlegg er vanskelig å 
lokalisere, eller tømming ikke kan gjennomføres. 

6. § 7 er ny. Paragrafen gir i mulighet til dispensasjon og midlertidig fritak fra 
tømmeordningen i spesielle tilfeller. Den legger også føringer for hva eiere av private 
avløpsanlegg er pliktige til å gjøre ved tiltak som fører til permanent opphør av 
tømming. 

 
 
3.  Alternativer 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer. 
 
4.  Konklusjon 
 
Forslag om revidert forskrift om tømming av slamavskillere m.m. for Eidsvoll kommune legges 
ut til offentlig ettersyn i tre uker. 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Forskrift om tømming av slamavskillere, septiktanker m.m., Eidsvoll kommune 
2 Forslag til forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg. - Endringsmarkert 
3 Behandling HNPM 13.02.18 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


