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Høring - Endringer i lokal slamtømmeforskrift 

 

Ringerike kommune foreslår å gjøre mindre endringer i lokal forskrift for 

slamtømming av mindre avløpsanlegg. Frist for å sende inn innspill er 3. august 

2020. 

 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 13.05.2020 å sende forslag til 

endring av lokal slamtømmeforskrift (Forskrift om tømming av tanksystem for 

oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere) på høring. Samtidig vedtok de 

at kommunen skal fortsette å jobbe med rutiner for olje- og fettutskillere, herunder 

utarbeide en lokal forskrift etter forurensningsforskriften kap 15A-4.  

 

De viktigste endringene kommunen foreslår er å:  

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker  

2) fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming  

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere 

 

Konsekvensene av endringene er små, men vil føre til at kommunen får bedre 

kontroll med tømming og tilstand på tette tanker, og at det blir et ryddig og tydelig 

regelverk. Dagens krav til olje- og fettutskillere vil bli ivaretatt av at kommunen jobber 

videre med rutiner og olje- og fettutskillere, herunder utarbeider en lokal forskrift etter 

forurensningsforskriften § 15 A-4.  

 

Høringsdokumentene ligger vedlagt og på kommunens hjemmeside under 

https://www.ringerike.kommune.no/privateavlop 

 

Eventuelle kommentarer/innspill skal sendes skriftlig innen 3. august 2020 til 

postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, postboks 

123 sentrum 3502 Hønefoss. Merk innspillet med «saksnr 19/3471». 

 

Med hilsen 

  

    
Arne Hellum Ingrid Strømme 

Leder Rådgiver  
  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg: 

Saksprotokoll - Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg 
Saksframlegg - Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg 
Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften 
Forslag til endringsforskrift 
 


