
FORSKRIFTER FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE
OPPSAMLINGSTANKER FOR AVLØPSVANN M.V. FOR RAUMA KOMMUNE

VEDTATT AV TEKNISK STYRE I SAK 181/93 OG RAUMA KOMMUNESTYRE DEN 14/12-1003, SAK
118/93, I MEDHOLD AV LOV AV 13.MARS 1981 NR.6 OM VERN MOT FORURENSNINGER OG OM
AVFALL (FORURENSNINGSLOVEN) § 26 TREDJE LEDD, § 30 ANDRE OG TREDJE LEDD OG § 34.

KAP 1 GENERELLE FORSKRIFTER

§ 1 HVA FORSKRIFTENE GJELDER FOR

Forskriftene gjelder for alle slamavskillere og tette oppsamlingstanker for avløpsvann i kommunen.

Unntak fra forskriftene kan gjøres for:
- Slamavskillere i vegløse områder og eiendommer som ikke er knyttet til offentlig vegnett.

Ingen har rett til fritak fra tømmeordninga, men kommunen kan etter vurdering av forholdene gjøre
unntak.

Teknisk Styre skal avgjøre klager, søknader m.v. som gjelder tømmeordninga.

Teknisk Styre skal også avgjøre om slamavskillere/tette tanker skal utkobles i forbindelse med for
eksempel samling til renseanlegg eller felles slamavskillere.

§ 2 HVOR OFTE SKAL DET TØMMES

- Slamavskillere for bolighus med toalett som har fast bosetning, hvert 2. år.
- Slamavskillere for hytter og bolighus uten toalett, hvert 4. år.
- Tette oppsamlingstanker, hvert år eller etter behov.
- Kommunale eller private felles slamavskillere for flere bolighus, boligfelt eller tettsteder skal

tømmes i samsvar med tømmefrekvens oppgitt i utslippstillatelsen.

§3 HVEM GJENNOMFØRER TØMMINGA

Kommunen har ansvaret for at tømminga blir gjennomført og kan selv holde slamtømmingsutstyr. Men
kommunen kan også engasjere firma/enkeltpersoner til å utføre tømminga. Den som utfører tømminga
blir i disse forskriftene heretter kalt transportøren.

KAP 2 TRANSPORTØREN SINE PLIKTER OG RETTER

§ 5 TRANSPORTØREN SINE PLIKTER

I samarbeid med kommunen skal transportøren varsle abonnentene ved annonse i dagspressen eller ved
brev, senest en uke før tømminga skal skje.

Tømminga skal skje på en slik måte at ulempene ved støy og lukt blir minst mulig.

Kjøring og tømming skal skje slik at det ikke blir gjort skade på abonnenten sin eiendom. Kumlokk skal
legges på plass og eventuelle grinder og porter skal stenges etter tømming. Slamsøl skal fjernes.

Eventuelle krav om erstatning for ulemper eller skader i forbindelse med tømminga må abonnenten rette 

 direkte til transportøren.

§ 6 TRANSPORTØREN SINE RETTER

Transportøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på abonnenten sin eiendom for å få utført
tømminga.



Transportøren kan sløyfe anlegg der adkomsten er hindra eller avgraving av kumlokk mangler. Dersom
transportøren selv velger å sørge for adkomst/avgraving ved slike tilfeller, kan eventuelle krav om
tilleggsgodtgjørelse rettes direkte til abonnenten. Det samme gjelder eventuelle krav om godtgjørelse
for ”bomtur”.

Transportøren kan undersøke slamavskilleren og påvise feil og mangler. Han gir melding til kommunen 
om dette, og kommunen kan gi abonnenten pålegg om utbedring.

Transportøren kan tømme rejektvannet fra avvanning av en slamavskiller ned i neste slamavskiller av
omtrent samme størrelse etter at denne er tømt for slam.

Rejektvannet fra større felles slamavskillere kan tømmes tilbake i samme slamavskilleren eller tømmes i
en tilsvarende stor slamavskiller, eller direkte til en utløpskum som kan nås med tømmeutstyret etter
påvisning fra kommunen.

KAP 3 ABONNENTEN SINE PLIKTER 

§ 7 ABONNENTEN SINE PLIKTER

Eieren  av slamavskilleren (abonnenten) skal sørge for at anlegga som skal tømmes, er lett tilgjengelige
og at en tømmebil kan komme nærmest mulig slamavskilleren. Overdekning av kumlokk med snø, is,
jord og lignende skal fjernes av abonnenten.

Dersom transportøren må utføre ekstraarbeid for å skaffe adkomst, eller ta en egen tur utenom
kjøreplanen for å utføre tømminga, skal abonnenten betale for ekstraarbeid/kjøring direkte til
transportøren.

Ved feil og mangler på slamavskilleren eller ledningene til/fra denne, kan kommunen gi pålegg om
utbedring. Abonnenten plikter å utbedre skader og få anlegget i funksjon innen den fristen som blir
fastlagt. Tømming utenom kjøreplanen kan bli aktuelt i forbindelse med feil og mangler, med
påfølgende ekstrabetaling for abonnenten.

Abonnenten plikter å betale tømmeavgift til kommunen selv om slamavskilleren ikke er tømt, jfr. § 8, 2.
ledd.

KAP 4 AVGIFT

§ 8 HVEM SKAL BETALE AVGIFT

Alle eiere av slamavskillere/oppsamlingstanker som tømmeordninga omfatter, skal betale avgift for
tømming til kommunen. Kommunen fastsetter regler for utregning av størrelsen på avgifta og avgjør om
avgifta skal deles på ei årlig avgift eller om den skal betales det året tømminga blir gjennomført.

§ 9 INNKREVING, RENTER M.M.

Tømmeavgift med påløpne renter og kostnader er sikra med lovbestemt pant etter pantelova § 6-1. Om
renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29
om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

KAP 5 KLAGE

§ 10 KLAGE

Vedtak som er gjort av teknisk styre kan påklages til formannskapet innen 3 uker etter at melding om
vedtaket er mottatt.



KAP 6 STRAFF

§ 11 STRAFF

Brudd på forskriftene blir straffa med bøter etter forurrensningslova § 79, 2. ledd.

KAP 7 IVERKSETTING

§ 12 IVERKSETTING

Disse forskriftene blir gjort gjeldende fra den tid kommunen vedtar iverksetting av tømmeordninga.

Åndalsnes, 07.10.1993
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