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Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Forslag til lokal forskrift om tømming av slamanlegg i Indre Østfold kommune, sendes på høring 
med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Fellesnemndas behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Utvalg for økonomistyring og eierskaps innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for økonomistyring og eierskaps behandling: 
 
Arve Bekkevard (H) fremmet følgende forslag: 
 
Forslag til lokal forskrift om tømming av slamanlegg i Indre Østfold kommune sendes på høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Votering: 
Bekkevards forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for økonomistyring og eierskaps enstemmige innstilling - 28.01.19: 
Forslag til lokal forskrift om tømming av slamanlegg i Indre Østfold kommune, sendes på høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Fellesnemndas enstemmige vedtak: 
Forslag til lokal forskrift om tømming av slamanlegg i Indre Østfold kommune, sendes på høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
 

 
 



Bakgrunn og saksopplysninger: 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slår seg sammen til Indre Østfold 
kommune fra 1. januar 2020, og i den forbindelse er det behov for en felles lokal forskrift for 
tømming av slamanlegg. Forskriften skal ivareta avtalemessige forhold mellom kommunen og 
abonnentene, og utgjøre grunnlaget for fastsetting av slamgebyrer. Forskriften har også som 
formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig håndtering av slam i 
Indre Østfold kommune. 
 
Forslag til ny forskrift viderefører i hovedsak eksisterende forskrifter for de kommunene som nå 
sammen skal bygge ny kommune. Den viktigste endringen i høringsforslaget er at det i større grad 
legges til rette for behovsprøvd tømming av slamanlegg. 
 
Forslaget til forskrift for tømming av slamanlegg er utarbeidet av en arbeidsgruppe for 
selvkostområdene bestående av ansatte i alle de eksisterende kommunene, og er basert på 
dagens gjeldende lokale forskrifter for disse kommunene.  
 
Juridisk grunnlag 
Forurensingsloven krever at kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger, og at 
det finnes anlegg for håndtering av slammet. Loven fastsetter også at kostnader forbundet med 
sektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv., 
fullt 
ut skal dekkes gjennom gebyrer. 
 
Kommunens nye slamforskrift tilfredsstiller «Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14)». 
 
Hovedtrekk i høringsforslaget 
Dagens praksis med tømming av slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg er ganske lik i de 
fem kommunene, og forslaget til ny forskrift viderefører i store trekk det som er dagens praksis. 
 
For å sikre miljømessig og på andre måter forsvarlig håndtering av slam er forskriften utformet slik 
at den skal være enkel å forstå, og med tydelig beskrivelse av hvilket ansvar og plikter som ligger 
hos henholdsvis abonnenten, slamrenovatøren og kommunen.  
 
Forskriften omfatter også tvungen tømming av septiktanker i sentrumsområder, det vil si private 
slamavskillere som er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Disse tankene stammer fra den gang 
det var felles avløpsrør for drens-/takvann og kloakk, og avløpssøppelet ble samlet opp i en tank. 
Det er lagt opp til fritak for tømmegebyr for abonnenter som ikke kan koble ut tanken av hensyn til 
dårlig kvalitet på det kommunale avløpsnettet. Det foreslås at eier i disse tilfellene bare betaler 
ordinært avløpsgebyr i likhet med andre abonnenter tilknyttet det offentlige avløpsnettet. 
 
Sanering av avløp i spredt bebyggelse gjør at kommunen får stadig flere minirenseanlegg og 
nødvendig tømmefrekvens vil være avhengig av faktisk belastning og størrelsen på slamlageret på 
det enkelte anlegget. Riktig tømmefrekvens er avgjørende for at minirenseanleggene skal kunne 
overholde rensekravene og vilkårene i utslippstillatelsen. Forskriften legger til rette for at enkelte 
anlegg kan tømmes enten sjeldnere eller oftere enn 1 gang per år, som til nå har vært normalen 
for et enkelthusanlegg (for inntil 5 personer). 
 
Tømmefrekvenser som foreslås i ny forskrift er: 
 

• Slamanlegg tilknyttet vannklosett skal tømmes hvert år. 

• Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til leverandørens spesifikasjoner, i utgangspunktet en 
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gang per år. 

• Tette tanker skal tømmes hvert år. 

• Øvrige slamanlegg, kun for gråvann, skal tømmes hvert tredje år. 

• Kommunen kan for enkelte anlegg tillate/kreve andre tømmefrekvenser dersom dette er 
nødvendig for å sikre best mulig drift av anlegget. Dersom utslippstillatelsen krever hyppigere 
tømming, må denne følges.  

 
Prosjektrådmannens vurderinger: 
Økonomiske konsekvenser 
Oppbyggingen av dagens slamgebyr blir videreført i forslag til ny forskrift. Både den nye og de 
gamle forskriftene overlater til kommunens gebyrregulativ å fastsette inndelingen av 
gebyrordningen, differensiert ut fra type anlegg, størrelse på tank samt gebyrsatsene. 
 
Forskriften gir kommunen mulighet til å fakturere abonnenten ekstra gebyr dersom renovatøren 
ikke kan gjennomføre planlagt tømming på grunn av forhold på abonnentens side. 
  
Forslag til gebyrregulativ blir årlig lagt frem til politisk behandling. Den første 
behandlingen av gebyrregulativet etter den nye forskriften blir sammen med 
budsjettbehandlingene for 2020. 
 
 
 
Abonnentens og renovatørens plikter og rettigheter. 
I tillegg til gebyr og tømmefrekvens, klargjør forskriften hva som er abonnentens plikter, og 
renovatørens rettigheter og plikter. Dette gir abonnenten et sett med regler å forholde seg til, 
samtidig som kommunen har noe å vise til ved henvendelser fra innbyggerne. Synliggjøring av 
abonnentens plikter vil bidra til å gjøre utførelsen av tjenesten enklere for renovatøren. 
 
Sanksjoner. 
Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å utbedre slamanlegget, dersom dette synes 
nødvendig og for å hindre unødige utslipp. 
 
Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd. 
Bøter etter forurensningsloven går til staten og ikke kommunen. 
 
Forslag til fullstendig forskriftstekst er vedlagt saken. 
 
Fremdrift 
Forskriften sendes på høring med høringsfrist til 23.04.2019. Endelig forslag til forskrift om 
tømming av slamanlegg vil blir lagt fram for vedtak i Indre Østfold kommunestyre høsten 2019 og 
være gjeldende for Indre Østfold kommune fra 1.1.2020. Forslag til gebyrregulativ vil bli lagt frem 
sammen med rådmannens budsjettforslag til høsten.   
 
 
 

 
Vedlegg: 
Høringsforslag - Lokal forskrift om tømming av slamanlegg - Indre Østfold 
 
 

 



 
 


