
 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-4   Arkiv: M30  

 

 

Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist.  

1. Rådmannen (Teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A), herunder 

vurdere behovet for lokal forskrift til § 15A-4. 

 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å gjøre noen mindre endringer i den lokale tømmeforskriften. De 

viktigste endringene er å:  

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp)  

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming 

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

 

Dagens tømmeforskrift krever at tette tanker tømmes minst én gang i året, men de er ikke en 

del av den kommunale tømmeordningen. Ved å inkludere dem der, vil kommunen få mer 

kontroll på at tankene blir tømt når de skal og på riktig måte. I tillegg vil tilstanden på tankene 

bli kontrollert av slamtømmer i forbindelse med rutinetømming på lik linje med øvrige 

anleggstyper. 

 

Å endre forskriften slik at kommunen kan fakturere gebyr for oppmøte til anleggseiere som 

ikke har gjort tanken tilgjengelig for tømming, gjør at kommunen slipper å måtte dekke dette 

tapet. Selv om det årlige totalbeløpet for dette ikke er stort, så er det et viktig prinsipp at 

anleggseier må betale dersom han/hun ikke sørger for at tanken er tilgjengelig.   

 

Rådmannen foreslår å ta ut dagens krav til tømming av olje- og fettutskillere og 

årsrapportering av oljeutskillere fordi det ikke er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kreve 

dette gjennom slamtømmeforskriften. Å ta ut kravene vil ha liten praktisk betydning siden 

kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen etter at de ble satt inn i 2017. For eksempel er 

ikke olje- og fettutskillere inkludert i dagens slamtømmeordning. Det er en utfordring at 



- 

kommunen mangler innarbeide rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere (for eksempel 

behandling av søknader om tillatelse til påslipp). Denne utfordringen må imidlertid 

kommunen (som anleggseier) løse utenom lokal tømmeforskrift, ved å innarbeide rutiner og 

eventuelt lage en lokal forskrift for påslipp (jf. forurensningsforskriften § 15A-4). 

 

I tillegg foreslår rådmannen noen mindre justeringer i forskriften, hovedsakelig av språklig 

karakter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 06.09.2019 oppstart av endring av disse to lokale forskriftene for 

mindre avløpsanlegg: 

- Lokal forskrift for om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 2009-06-

25-1048) 

- Lokal forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere (FOR 2009-06-25-1049) 

 

Rådmannen har i vinter jobbet med forslag til endringer i begge forskriftene for å få et mer 

oppdatert, ryddigere og klarere regelverk og å påse at kommunen ikke krever mer gjennom de 

lokale forskriftene enn det forurensningsloven gir anledning til. I februar i år informerte Norsk 

Vann at de i løpet av 2020 skal sette i gang et prosjekt om de lokale forskriftene på 

forurensningsområdet, inkludert begge disse forskriftene. Målet med prosjektet er å veilede 

kommunene i hvordan man utformer gode og hensiktsmessige lokale forskrifter. Rådmannen 

vurderer at det er verdt å vente på dette prosjektet før det foreslås endringer i lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (som erstatter forurensningsforskriften § 

12-7 – 12-13). Når det gjelder tømmeforskriften, er endringene som rådmannen foreslår mer 

kurante, slik at det ikke er nødvendig å vente på prosjektet fra Norsk Vann for å kunne sende 

den på høring.  

 

Beskrivelse av saken 

Endringene som Rådmannen foreslår i tømmeforskriften kan deles inn i tre deler, i tillegg til 

en rekke språklige endringer for å gjøre teksten tydeligere. Vedlegget «Skjematisk oversikt 

over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften» gir en detaljert oversikt over 

endringsforslagene og bakgrunnen for dem.  

 

Her er en oppsummering av de viktigste endringene: 

 

1) Årlige kommunale tømminger av tette tanker  

Dagens lokale tømmeforskrift krever at tette tanker for oppsamling av toalettavløp skal 

tømmes etter behov, men minst én gang i året. De er i dag ikke inkludert i den kommunale 

slamtømmeordningen. Mye av forklaringen på dette er at behovet for tømming av tette tanker 

er avhengig av bruken i større grad enn andre tanksystemer (hvor avløpsvannet ledes videre til 

grøfter eller rør). Anleggseier derfor har dermed fått lov til å bestille tømming selv fra hvilket 

firma han/hun ønsker, slik som ved ekstratømming for alle anleggstyper. 

 

Det har vist seg å være en rekke ulemper med dagens ordning. For det første har ikke 

kommunen kontroll på at tankene blir tømt når det er behov og/eller at den blir tømt på lovlig 

vis. En del tette tanker mangler alarm som varsler eier om at tanken begynner å bli full, og da 

kan det hende at eier ikke får bestilt tømming i tide. Et annet problem er at tankene ikke blir 
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- 

kontrollert av slamtømmer, dersom eier velger et annet firma enn det som kommunen har 

kontrakt med. Dessuten krever forurensningsloven § 26 at kommunen skal sørge for tømming 

av tette tanker, i likhet med andre «mindre renseinnretninger» for sanitært avløpsvann.  

 

2) Fakturering av «oppmøte uten tømming» 

Dagens lokale forskrift gir ikke kommunen anledning til å fakturere anleggseier gebyr når 

tanken ligger utilgjengelig for tømming, for eksempel at den ligger under vegetasjon eller 

materialer e.l. Siden slamtømmeselskapet fakturerer kommunen for oppmøte i slike tilfeller, 

innebærer dette et mindre tap for kommunen som må dekkes opp av inntekter på VA-området. 

 

3) Ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og krav til årsrapporting av 

oljeutskillere 

Kommunen har ansvar for oppfølging av det kommunale vann- og avløpsnettet. Kommunens 

avløpsledningsnett og renseanlegg skal håndtere utslipp av avløpsvann, men er ikke bygd for å 

ta imot store mengder olje, fett og andre uønskede forbindelser i avløpsvann. Disse stoffene 

kan virke forstyrrende for driften av avløpsnett/renseprosess eller til ulempe for kommunens 

ansatte eller forurense naturen. Dette vil kunne føre til at kommunen ikke klarer å overholde 

sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

 

Kommunene er av Miljødirektoratet delegert forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig 

avløpsvann, og påslippsmyndighet for olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter og 

industri til kommunalt nett. Utover saksbehandling med tillatelser (enkeltvedtak og pålegg 

med tilhørende vilkår), plikter kommunen å føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak 

truffet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A overholdes. Påslipp/utslipp er 

også forhold som kommunen må ta hensyn til gjennom planprosesser og bestemmelser.   

 

Krav til tømmehyppighet for olje- og fettutskillere og årsrapportering av oljeutskillere ble tatt 

inn i den lokale tømmeforskriften i 2017, fordi man ønsket å legge til rette for fremtidig 

oppfølging av olje- og fettutskillere, og man så at en rekke andre kommuner hadde lignende 

bestemmelser for dette. Rådmannen har i denne runden fått juridisk avklaring på at det ikke er 

hjemmelsgrunnlag i forurensningsforskriften/forurensningsloven for å kreve årlig tømming og 

årsrapportering av oljeutskillere i lokal tømmeforskrift, og at vilkår om dette må fastsettes i 

tillatelse (enkeltvedtak) eller pålegg. Teoretisk sett er det hjemmel for å kreve tømming av 

fettutskillere, men rådmannen mener det er kan være mer hensiktsmessig å vedta det i egen 

lokal forskrift som erstatter § 15A-4 for å tydeliggjøre dette. Dagens krav til olje- og 

fettutskillere har dessuten ikke blitt fulgt opp av kommunen, og den kommunale 

slamtømmeordningen omfatter ikke olje- og fettutskillere.  

 

Det er en utfordring at kommunen som anleggseier (Teknisk VAR) ikke har innarbeidede 

rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere, men dette er altså en utfordring som må løses 

utenfor den lokale tømmeforskriften. Anleggseier skaffet i 2019 et fagsystem, Industripåslipp 

(Powel AS) til kartlegging og saksbehandling på dette saksområdet. Dagens fagsystem kan 

også brukes til å kartlegge risikoabonnenter, som kan forurense kommunens ledningsanlegg så 

vel som direkte til resipienter. Denne karleggingsjobben er allerede godt i gang.  

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av lokal tømmeforskrift vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategien for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, 

hovedplaner for vann og avløp, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen har laget forslag til endringsforskrift til tømmeforskriften (vedlegg) som skal 

sendes på høring sammen med øvrige saksdokumenter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Både den lokale tømmeforskriften og lokal forskrift til forurensningsforskriften kap 12 (FOR 

2009-06-25-1048) ble vedtatt av kommunen i 2009 og endret i 2017 (KS sak 24/17).  

Endringene som ble gjort da var innføring av årlige, men ikke kommunale, tømminger av tette 

tanker og årlige tømminger av minirenseanlegg. Før dette var kravet annethvert år, både for 

tette tanker og minirenseanlegg. Videre ble det tatt inn krav til tømming av olje- og 

fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere.   

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å legge til rette for at kommunen kan fakturere eier for oppmøte dersom tanken 

ikke er tilgjengelig vil redusere kostnadene til kommunen i noen grad. Slamtømmefirmaet 

som kommunen har kontrakt med, Norva24, fakturerer kommunen kr 1 250,- (inkl. mva) for 

hvert slikt tilfelle. I 2018 og 2019 var det henholdsvis 12 og 27 slike tilfeller. Per 14.04.2020 

er tallet 29 for 2020. Dersom det årlige antallet for eksempel er 50, så vil kommunen måtte 

dekke et tap på kr 62 500,- fra resten av selvkost på vann- og avløp.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringerikes blad, på kommunens hjemmeside på internett og på 

kommunens facebookside. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til 

seks uker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget om årlige kommunale tømminger av tette tanker vil sikre regelmessig tømming og 

kontroll av disse på linje med andre typer avløpsanlegg. Dette vil føre til mindre risiko for 

forurensning ved at sjansen blir større for at tanken blir tømt ved behov. Det vil også bli 

vanskeligere å tømme tanken på andre mindre kontrollerte former, for eksempel gjennom 

andre slamtømmefirmaer hvor det ikke utføres kontroll av tanken og/eller at firmaet ikke har 

nødvendige tillatelser, eller at eier tømmer tanken selv. 

 

Forslaget om at anleggseier blir fakturert for «oppmøte uten tømming» gjør at det blir en mer 

rettferdig og riktig kostnadsdekning. Forslaget vil til en viss grad også kunne ha en positiv 

preventiv effekt, ved at det gir anleggseier insentiv til å gjøre tanken tilgjengelig i større grad, 

fordi man ikke ønsker å få dette gebyret.  

 

Å ta ut krav til tømming og årsrapportering fra oljeutskillere og tømming av fettutskillere vil 

ikke få konsekvenser av betydning, siden kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen. Siden 

kommunen heller ikke har hatt tilstrekkelig hjemmel til å inkludere dette i forskriften, vil det å 

ta det ut gjøre at kommunen får en ryddig forskrift.  



- 

 

Nærmere om oppfølging av olje- og fettutskillere: 

Som nevnt tidligere mangler kommunen som anleggseier innarbeidede rutiner for oppfølging 

av olje- og fettutskillere ved utslipp til kommunalt avløpsledning.  

 

En lokal forskrift etter § 15A-4 (påslipp) vil blant annet kunne styre/angi hvilke virksomheter 

som skal ha fettutskiller eller tillatt mengde overvann/takvann/drensvann etter fordrøyning, og 

ta gebyr for overskridelser av volum og stoffer. Dette er utfordrende i dag, fordi man ikke har 

tydelig hjemmel. Kommunen har heller ikke hatt praksis for å gi tillatelser til påslipp, men 

istedenfor inngått privatrettslige avtaler. Det er da ikke mulig å benytte hjemlene i 

forurensningsloven for å følge opp avvik hos disse. Dersom kommunen for eksempel får 

innarbeidede rutiner på å behandle søknader om tillatelse til påslipp til kommunal ledning, 

kan kommunen kunne sette vilkår om f.eks. utslippsgrense for oljeinnhold i påslippet. 

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn, Ringerike kommune, Buskerud ble vedtatt 14.09.2009, og gir kommunen hjemmel til å 

ta gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens 

kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. For kap 15 (oljeutskillere) mangler det kun å få formalisert gebyret 

i betalingsreglementet. For kap 15A (påslipp) må man starte en prosess for å finne ut om 

kommunen skal vedta en lokal forskrift til § 15A-4. I begge tilfeller kan kommunen ta gebyr 

gjennom selvkost for å dekke saksbehandling, tilsyn og overskridelser (kun § 15A-4).  

 

Oppsummert, så er rutiner for oljeutskilllere og lokalt regelverk for påslipp (fettutskillere 

m.m.) noe kommunen bør jobbe videre med, men dette må altså løses utenom lokal 

tømmeforskrift. 

 

Konklusjon: 

Konsekvensene av de foreslåtte endringene i den lokale tømmeforskriften er av mindre 

betydning. Det er likevel viktig å få gjort disse endringene for at kommunens skal kunne følge 

opp tømming av mindre avløpsanlegg på en mer hensiktsmessig måte, og for å få en mer 

ryddig forskrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 135/19 – Kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet 

2. Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften 

3. Forslag til endringsforskrift 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder: Arne Hellum 
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saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


