
Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften: 

Dette dokumentet gir en oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften. Begrunnelse for endringene står under hver 

bestemmelse. Endringene er, så langt det er praktisk mulig, markert i gult. 

 

Overskrift 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, Ringerike kommune 

Hvorfor endre?:  
Tittelen endres siden krav til olje- og fettutskillere foreslås tatt ut. Se forklaring under § 1. Virkeområde. 

 

Hjemler 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forurensningsloven § 26, jf. § 30 3. ledd § 34. Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3. ledd,  34 og 79. 

Hvorfor endre?:  
Forurensningsloven § 79 omtaler straff som er omtalt i § 11. Straff (siste bestemmelse i denne forskriften).  
Bestemmelsen om straff (§ 11) står også i dagens forskrift, hjemmelen for dette er ikke oppført. Dette foreslås tatt inn nå. 

 

§ 1. Virkeområde 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, fettutskillere 
og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er 
oppført bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har 
tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering 
av slam og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

Hvorfor endre?: 



 
1. ledd: 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Slike krav må eventuelt settes som vilkår i tillatelse (enkeltvedtak), og eller i 
påleggssaker (knyttet til drift og kontroll/internkontroll osv.). Det er i dag ikke noen innarbeide rutiner for slik saksbehandling, noe 
som må løses av kommunen som anleggseier (Teknisk VAR). Kommunen har ikke avtale med tømmefirma om tømming for 
verken olje- eller fettutskillere. Kommunen har anledning til å vedta lokal forskrift etter kapittel 15A-4 med blant annet krav til 
tømming av fettutskillere. Denne vil ikke gjelde for oljeutskillere (kapittel 15). 
  
Reglene i forurensningsforskriften tilsier at man kun kan endre disse bestemmelsene:  
 

 I kapittel 15 kan man kun endre/erstatte § 15-7 om utslippsgrense og eventuelt angi dette på samme måte som for 
avløpsanlegg etter kapittel 12. Videre er innholdet i oljeutskiller og sandfang (to forhold) er definert som farlig avfall. I 
henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. I 
tillegg er tømming direkte knyttet til krav om internkontroll (særlig vern av ytre miljø), som ikke gjelder for avløpsvann etter 
kapittel 12 fordi de i de aller fleste tilfeller ikke er knyttet til virksomhet med sysselsatte.   

 

 I kapittel 15A kan man kun endre § 15A-4 (Påslipp til offentlig avløpsnett), men da som en helhetlig lokal forskrift som 
erstatter denne paragrafen. Da har man muligheten til å lage bestemmelse for blant annet tømming av fettutskiller, men 
fortsatt ikke for oljeutskiller. Man kan da, i teorien, vise til denne lokale forskriften og hjemmelen i en lokal tømmeforskrift 
eller andre forskrifter, men det er ikke hensiktsmessig å ha to forskrifter som regulerer det samme.  

 
2. ledd: 
I andre ledd er det tatt inn at i tillegg til tømming, så gjelder forskriften også arbeidet rundt tømmingen, slik som utkjøring, 
transport, rensing av slam og fakturering.  

 

 

 

 



§ 2. Definisjoner 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

-Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 - Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 

  
 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og/eller rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller eller tett tank. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 
 
 

 

Hvorfor endre?: 
Kun gjort en mindre språklig endring på definisjonen av «tanksystem». 

 

 

 

 



§ 3. Pålagt tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle 

tanksystem bortsett fra tette tanker. Ordinære tømminger skal 

utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle 

ekstratømminger av øvrige tanksystem. 

 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle 

tanksystem. Rutinetømmingene skal utføres av firma som har 

kontrakt med kommunen. 

Hvorfor endre?: 
Endret på grunn av forslag om å innføre rutinetømminger for tette tanker. Innholdet i siste avsnitt foreslås flyttet til § 4 (siste 
avsnitt). 

 

§ 4. Tømmehyppighet 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

For de ordinære tømmingene gjelder følgende 
tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hver 
2. år. 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 
4. år. 

 - For slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én 
gang årlig.  

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år. 

 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år. 

 

 

 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig.         

Anbefalt tømmefrekvens i gjeldende SINTEF teknisk god-      

kjenning er å anse som rutinetømminger. 

- Tette tanker: Én gang i året.  



Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever 

hyppigere tømming, må dette følges. Dette defineres som 

ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de 

nevnte tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille   

dette selv direkte fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke 

rutinetømminger, men ekstratømminger. 
 

Hvorfor endre?: 
«Rutinetømminger» er et mer presist ord enn «ordinære tømminger», og også det ordet som er brukt i vedtak og i nåværende 
kontrakt med slamtømmefirma. 
«Minst én gang årlig» (minirenseanlegg) er tydeligere språk enn «ikke sjeldnere enn én gang årlig». Frekvensen som står i 
SINTEF-godkjenningen anses som et riktig faglig grunnlag for å bestemme frekvensen. 
Ny bestemmelse om at kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger ved behov bidrar til å sikre at anleggene blir tømt 
når de skal.  
Det siste avsnittet (om ekstratømminger) er bare flyttet fra § 7 i dagens forskrift. 

 

§ 5. Tømmegebyr 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke 
kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr 
betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og 
volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens 
gebyrregulativ 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader 
med fremmøte, innsamling og rensing. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type og volum på 
tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 
betalingsreglement. 

Hvorfor endre? 
I 1. ledd er «ordinære tømming» erstattet med «rutinetømminger» (som over). Ordet «slamavskiller» fjernes siden 
rutinetømminger gjelder alle andre tanksystemer. 
 
Ordet «fremmøte» er satt inn for å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr dersom tanken ikke er gjort tilgjengelig av eier, jf. 
bestemmelse om Abonnentens plikter. «Rensing» er et mer presis ord enn «behandling».  

 



 

§ 6. Fakturering 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i 

henhold til § 4 og § 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger 

skjer fra utførende firma til abonnent. 

 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold 

til § 4 og § 5. Dersom tanken ved tømming ikke er tilgjengelig 

og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte i 

henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til 

abonnent. 

Hvorfor endre?: 

I 1. ledd er «ordinære tømminger» erstattet av «rutinetømminger», og det er lagt til en presisering om at kommunen kan ta gebyr 

for fremmøte uten tømming.  

2. ledd er endret for å ta høyde for at det blir rutinetømminger på tette tanker.  

 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær 

tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og 

ekstratømminger fra kompetent firma. 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for 

rutinetømming. 

 

 



Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som 

dekker dette. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har 

nødvendige tillatelser og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Hvorfor endre?:                                                                                                                                                                                             

Det andre leddet i dagens forskrift er slettet fordi det er flyttet til § 4 (siste ledd).                                                                                 

Det tredje leddet i dagens forskrift er endret for å få et klarere språk og for å understreke at mottak må ha kapasitet og ikke bare 

tillatelse. 

 

 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av 

tette tanker og ekstratømminger enn det kommunen har 

avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn 

dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal 

ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres 

gjenstander på kumlokk. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn 

det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret 

sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til 

kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke 

bygges inn eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på 

kumlokk.  



Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og 

stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil 

må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være 

brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 

m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal 

ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er 

sikret. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold 

egnet for kjøring med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig 

eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om 

nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra 

kjøreveg, og bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere 

enn vegen. 

 

Hvorfor endret?: 
1. ledd er endret på grunn av forslag om rutinetømminger for tette tanker.  
I 2. og 3. ledd er det bare språklige endringer 
Siste ledd i dagens forskrift er slettet, fordi forhold rundt sikring er bestemt i plan- og bygningsloven § 28-6, så det er ikke behov 
for å ha det i lokal forskrift.   

 

 

§ 9. Tømming av olje- og fettutskillere 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom 

driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men 

ikke sjeldnere enn 2 ganger per år. 

(slette hele § 9). 



Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av 

olje- og fettutskillere er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen 

tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av 

tømming av sine anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig 

godkjenning. 

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til 
Ringerike kommune innen 1. mars hvert år. 

 

 

Hvorfor endre? 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Se nærmere forklaring under § 1 «Virkeområde».  

 

§ 9. (tidligere § 10) Unntak 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, 
må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, 
og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må 

vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og 

skriftlig melding sendes kommunen. 

 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å 

tømme, kan kommunen behandle søknader om unntak. Det 

kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 
 

Hvorfor endre? 
Nytt siste ledd gir mulighet for kommunen til å kunne gi utsatt tømming i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt 
dersom huset er permanent ubebodd eller at avløpsanlegget er betydelig overdimensjonert. 



§ 10. (tidligere § 11) Klage 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan 
påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan 
ikke påklages. 

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan 
påklages. Klagen skal avgjøres av kommunens ordinære 
klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom forskrift, og kan 
derfor ikke påklages.  

Hvorfor endre? 
Setning to er satt inn for å presisere hvem som skal avgjøre klagen. Siste setning er gjort om for å få et klarere språk.  

 

§ 11 (tidligere 10) Straff 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 
forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med 
bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Hvorfor endre? 
Bestemmelsen er endret for å få samme ordlyd som i forurensningsloven § 79. 

 


