
 
Informasjon om slamtømmeordningen for fritidsboliger 
 
 
Hvorfor blir kommunal slamtømming innført? 
Den lokale forskriften om kommunal slamtømming ble innført for å tilfredsstille 
Forurensingslovens § 26 som krever at kommunen skal sørge for tømming av 
renseinnretninger, slamavskillere og oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært 
avløpsvann.  Kommunen er også pliktig til å ha oversikt over alle private avløpsanlegg og 
føre tilsyn med disse.  
 
Nye fritidsboliger har høy sanitær standard og dermed et høyt vannforbruk med dertil hørende 
utslipp av gråvann og svartvann. Dette representerer en stor slamproduksjon som kommunen 
ved lov er pålagt å ta hånd om og deponere på en forsvarlig og godkjent måte. Ved å 
innlemme kommunens fritidsboliger i den tvungne slamtømmeordningen, vil kommunen i 
mye større grad ha kontroll med og oversikt over de private avløpsanleggene.  
 
En del anlegg er sannsynligvis også dimensjonert i knappeste laget i forhold til den 
avløpsmengden som skal renses. Kommunal tømming av disse vil sikre mer regelmessig 
tømming, og dermed redusert risiko for direkte utslipp i sårbare natur- og fjellområder som 
følge av at tanker renner over. Det gir også bedre mulighet til å sjekke anleggets funksjon og 
om anlegget fungerer på tilfredsstillende måte.  
 
Mange hytteeiere har passet godt på avløpsanleggene sine og sørget for tømming tidligere 
også, men vi har en del eksempler på at alle ikke er like bevisst på at det er nødvendig med 
regelmessig tømming.  Dette fører til at anleggenes levetid blir redusert og i noen tilfeller at 
avløpsvann renner ut og forurenser bekker og nærmiljø. Kommunen har et ansvar for å ta tak i 
dette, og vi håper at ordningen etter hvert vil fungere bra, både for kommunen og hytteeierne 
og ikke minst miljøet i hyttefeltene.  
 
 
Beskrivelse av ordningen  

- Tømmefrekvenser 
De tømmefrekvensene vi har fastsatt i forskriften er basert på nasjonale standarder, 
erfaringer fra entreprenør og frekvenser som andre kommuner har i sine forskrifter.  

o Tette tanker tømmes en gang i året. 
o Gråvannstanker på 1m3 har tømmefrekvens 2. hvert år, mens 

gråvannstanker på 2m3 har tømmefrekvens hvert 4. år. Mange hytter har 
anlegg på 1m3 og dersom hytta har enkel sanitær standard (ikke 
oppvaskmaskin/vaskemaskin) og er lite brukt kan tømmefrekvensen settes 
til hvert 4. år. Det må søkes kommunen om dette.  

o  Minirenseanlegg tømmes i utgangspunktet hvert år, men det kan etter 
søknad endres til hvert 2. år.  

o Slamavskillere for samlet avløp tømmes hvert 4. år (4m3 anlegg). Anlegg 
mindre enn dette tømmes hvert 2. år.  

Ingen anlegg kan tømmes sjeldnere enn hvert 4. år. Dette er fordi sjeldnere 
tømming kan føre til forsteining av slammet som gjør at det kan bli vanskelig å få 
tømt anleggene, samt at dette sikrer et regelmessig tilsyn. For sjelden tømming av 
slamavskillere og gråvannstanker kan også føre til slamflukt som forkorter 
anleggenes levetid og økte utslipp.  



- Prisforskjeller/prismekanismer 
Slamtømmeordningen dekkes gjennom selvkostprinsippet, dvs at abonnenter 
betaler faktiske kostnader som kommunen har for å levere tømmetjenesten. 
Kostnadene med innsamlingen av slam fra fritidsboliger er et eget selvkostområde. 
Det betyr at samtlige gebyrinntekter vedr. slamtømmingen, kun blir brukt innenfor 
slamtømmeområdet – disse midlene blir ikke bruk til andre ting innen kommunen. 
 
Sammenlignet med innsamling av slam fra boliger er ordningen noe dyrere fordi 
det er høyere transportkostnader med lengre avstander og dårligere veger, samt at 
det benyttes annen teknologi/utstyr på innsamlingen.    
 
Det er mindre kostnader med tømming av anlegg dersom dette kan skje på rute.  
All tømming utenom rute må derfor faktureres som ekstratømming, da dette 
gjenspeiler de kostnadene som kommunen har med denne tømmingen.   

 
- Fleksibilitet på tømmetidspunkt 

For en del abonnenter passer tidspunktet for rutetømming dårlig med deres behov. 
Der det er nødvendig å tømme på høsten på grunn av at det ikke er vinterbrøytet 
veg, vil det være mulig å legge fast ekstratømming på høsten i stedet for 
rutetømming når ruta går på sommeren. I forbindelse med evaluering av 
ordningen, vil vi også vurdere muligheten for å avbestille rutetømming det året det 
bestilles ekstratømming som en permanent løsning, slik at tømmingene i større 
grad blir tilpasset behovene til hver enkelt abonnent.   

 
- Overgang fra gammel til ny ordning 

2015 er første året med kommunal slamtømming av fritidsboliger i Oppdal, og det 
vil være en del utfordringer med å få tømmetidspunktet tilpasset tidligere 
tømminger. Noen har behov for tømming tidligere enn rutetømmingen foregår i 
deres område, og noen har benyttet hytta lite siden siste tømming slik at tanken 
ikke er full. For å få en rasjonell ordning for tømming av tanker er vi avhengig av å 
få anleggene inn på rutetømming. For de som har behov for å tømme tankene før 
rutetømming i deres område i 2015, må det bestilles ekstratømming. Abonnenten 
kan da avbestille ordinær rutetømming i 2015, slik at neste tømming blir på 
tømmeruta i 2016.      
 

- Utstyr som benyttes er tilpasset hytter og fritidshus med smale veier 
Det brukes en liten 4-hjulstrekker lastebil med 7m3 tank for de fleste tømminger. 
Denne har god fremkommelighet og belaster vegene lite. Der det er vanskelig å 
komme fram med bil kan traktor med vogn benyttes, og de eiendommene som har 
behov for dette kommer på traktorlista og blir tømt med dette utstyret.  
 

 
Evaluering etter årets sesong 
Ordningen vil bli evaluert etter årets tømmesesong. Vi har da fått en del erfaring med 
gjennomføring av tømmingen og må da se på muligheter for å gjøre endringer som kan gjøre 
ordningen bedre. Vi har allerede ut fra tilbakemeldinger fra hytteeiere fått en del innspill som 
er naturlig å ta inn i evalueringen. Blant annet vil tømmefrekvenser for ulike anlegg og 
mulighet for å endre disse bli gjenstand for vurdering.  
  


