Slamforskrift
for
Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Kap. 1 Generelle bestemmelser
§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at
forurensning ikke fører til helseskade eller skader naturens evne til reproduksjon.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder tømming, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann
fra slamanlegg i hele kommunen som kan tømmes med tankbil, traktor eller båt.
Forskriften fastsetter retningslinjer for slamgebyr som beregnes etter selvkost
prinsippet. Kommunestyret fastsetter gebyrets størrelse.
Tjenester utover tømming, transport og behandling av slam omfattes ikke av forskrift.
Oljeutskillere, oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikkesanitært avløpsvann, omfattes ikke av forskriften.
§ 3 Definisjoner
Slamanlegg
Med slamanlegg menes slamavskiller, tett tank, renseanlegg og gråvannstank.
Abonnent
Som abonnent regnes både private og næringsdrivende med slamanlegg som
omfattes av slamtømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort skal festeren
regnes som abonnent om ikke annet blir avtalt.
Ekstratømming
Tømming av anlegg utover fastsatt tømmefrekvens.
Akutt tømming
Tømming samme dag som anrop.
Tømmefrekvens
Antall tømminger av slamanlegget innenfor et gitt tidsrom.
Tømmesone
Geografisk område hvor slamanlegg tømmes innenfor et gitt tidsrom.
Fellesanlegg
Anlegg med to eller flere abonnenter tilknyttet.
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§ 4 Tvungen slamtømmeordning
Alle eiendommer med slamanlegg iht. §3 omfattes av slamtømmeordningen.
Etter søknad kan kommunen unnta bestemte eiendommer fra ordningen.
Kommunen skal sørge for at det er etablert et tilfredsstillende system for tømming av
slamanlegg.
Kommunen skal registrere abonnenter og hvert slamanleggs volum, fastsette
slamanleggets gebyrgruppe og tømmefrekvens, samt fastsette og innkreve gebyr.
Tømmesoner fastsettes av kommunen på grunnlag av anleggenes beliggenhet.
Ingen kan samle inn sanitært slam uten skriftlig tillatelse fra kommunen.
§ 5 Unntak
Kommunen kan administrativt, i enkeltsaker og etter skriftlig søknad, gjøre unntak
eller gi dispensasjoner fra bestemmelser i regelverket dersom rimelig grunn tilsier
dette.
Dersom det søkes fritak for slamgebyr kan det kreves dokumentasjon om frakopling
av vanntilførsel fra autorisert rørlegger og autorisert rørlegger skal også dokumentere
eventuelt tilkobling.

Kap. 2 Tømming
§ 6 Abonnentens plikter og ansvar
Abonnenten skal sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy eller båt. Abonnenten
er ansvarlig for vedlikehold av vei, brygge og plass.
Trær, busker og kratt langs adkomstveien må være ryddet i tilfredsstillende bredde
og høyde, slik at tømmebil og utstyr kan komme fram uten å påføres skader.
Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før
tømming skal utføres.
Dersom abonnenten unndrar seg sine plikter i forhold til klargjøring av anlegg, kan
kommunen besørge de nødvendige arbeider utført for abonnentens regning med
tilleggsgebyr, jfr. § 12.
Det skal ikke kastes annet enn toalettpapir i toalettet. Hvis andre objekter havner i
septiktanken kan de tette behandlingssystemet hos renovasjonselskapet.
Finner vi dette i tanken vil kunden få skriftlig beskjed om at ved neste tømming vil det
bli fakturert for merkostnader dette medfører.

§ 7 Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen
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Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen
for å få tømmingen utført. Tømmingen skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår
unødig skade på vei eller eiendom eller slik at beboere unødig sjeneres av støy eller
lukt.
Når tømmingen er utført, skal abonnenten gjøres kjent med at anlegget er tømt.
Den som foretar tømmingen skal forlate anlegget i samme stand som før tømmingen
ble utført. Eventuelle grinder, porter, dører o.l. skal lukkes.
Kommunen eller den som tømmer har kun ansvar for skade på vei / plass hvis det
kan påvises uaktsomhet ved tømming.
§ 8 Tømmefrekvens
For eiendom med helårshus skal anlegget tømmes hvert andre år.
Fritidshus tømmes hvert fjerde år.
Slamanlegg beregnet kun for gråvann tømmes ihh.beskrivelse fra leverandør, eller
ihh. utslippstillatelse gitt av kommunen.
Fellesanlegg tømmes etter nærmere beregning og behov.
Minirenseanlegg tømmes i henhold til beskrivelse av leverandøren, minimum årlig.
For tette tankanlegg tømmes ved behov, minimum hvert år.
For alle typer anlegg er det kommunen som fastsetter tømmefrekvensen.
Tømming av slamavskillere utenom ordinær tømmerunde skal håndteres iht. denne
forskrift.
Ved tømming utover fastsatt tømmefrekvens påløper tilleggsgebyrer, jfr.§ 12.

§ 9 Varsel om tømming
Varsel om tømming gis innen rimelig tid gjennom brev eller på annen måte som
kommunen finner hensiktsmessig.
Hvis hus / hytteeier etter vanlig varsel ikke har klargjort for tømming må eieren betale
bomturgebyr.
Ny frist for klargjøring av tank vil bli utsendt sammen med faktura.
Etter to varsler kan kommunen klargjøre tanken på eiers bekostning,
Jfr. Forurensingsloven § 74.
Definisjon på «bomtur» er fremmøte på eiendom der det ikke kan foretas tømming
grunnet forhold som skyldes eieren.
Eks. ikke kjørbar vei, hindringer i veien, tankanlegg ikke fremgravd o.a.
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Kap. 3 Slamgebyr
§ 10 Fritak for tømming.
Kommunen kan gi fritak for ordinær tømming etter skriftlig begrunnet søknad.
§11Gebyrplikt
Alle abonnenter som omfattes av denne forskrift, skal betale slamgebyr med mindre
annet er skriftlig avtalt med kommunen.
§ 12 Gebyrsystem
Kommunen fastsetter og regulerer det årlige slamgebyret etter forslag fra IRS Miljø.
Slamgebyret fastsettes på grunnlag av kostnader forbundet med tømming av
standard anlegg. Det skal dekke utgifter til administrasjon, innsamling, transport og
behandling av slammet etter forurensningsmyndighetenes krav.
Tømme prisen fordeles på terminer i forhold til tømmefrekvens og gruppe anlegg.
Nedenfor følger oversikt over beregning for de ulike gebyrgrupper:
Gebyrgruppe 1: Vanlig slamavskiller
Slamanlegg som tømmes hvert annet år etter en fastlagt tømmerutine:
Minste årsgebyr beregnes ut fra tømming inntil 4m³ tank.
Gebyrgruppe 2: Tette tanker, bolighus:
Tømmes 2 ganger pr. år.

Gebyrgruppe 3: Tette tanker, hytter:
Tømmes minimum en gang pr. år.

Gebyrgruppe 4: Gråvannsanlegg:
Gebyrgruppe 5: Minirenseanlegg:
Tømmes iht. Leverandørens tømmefrekvens, minimum 1 gang pr. år.

Gebyrgruppe 6: Fellesanlegg:
Inntil 2 helårshus på en tank, pr. bruker

Større anlegg, fler enn 2 helårshus

Tilleggsgebyrer :

Gebyr for ekstratømming
Ved ekstratømming / anrop faktureres for henting og behandling ihh. prisliste.

Gebyr for tømming utenom ordinær arbeidstid
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Dersom renovatøren, på bestilling fra abonnent, utfører tømming av anlegg utenom
ordinær arbeidstid (man-fre, kl 07.00-15.00), påløper ekstra gebyr i henhold til pris
skjema.
Gebyr for tømming med traktor
For slamanlegg som må tømmes med traktor, påløper ekstra gebyr i henhold til prisskjema.
Gebyr for tømming med båt
For slamanlegg som må tømmes med båt, påløper ekstra gebyr i henhold til pris
skjema.
Ved akutt tømming påregnes også ferjekostnader

§ 13 Innkreving, renter m.v
Gebyr i henhold til denne forskrift innkreves av renovasjonsselskapet på vegne av
kommunen..
Tømmegebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter
pantelovens § 6 - 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av slamgebyr
gjelder regler i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen §§ 26 og 27
tilsvarende.

Kap. 4 Avsluttende bestemmelser
§ 14 Delegasjon
Den kompetanse til å fatte enkeltvedtak som er tillagt kommunen i §4, §5, §6, §7, §8,
§9 § 10 og § 11 er delegert til IRS Miljø IKS.

§ 15 Klage
Vedtak fattet i medhold av denne forskrift, kan påklages til særskilt klagenemnd
dersom det er et enkeltvedtak, jfr. forurensningsloven § 85, jfr. forvaltningsloven § 28,
2. ledd.
§ 16 Straff
Overtredelse av forskrift kan straffes med bøter etter forurensningslovens
§ 79, 2. ledd.
§ 17 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2017.
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