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Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og
bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA
Vedlegg:
1. Nåværende forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av
slamavskillere, septiktanker, tette tanker mv. og for avfallsgebyr av 1985
2. Forslag til ny forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og
bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune, datert 27.11.2015.
3. Forslag til gebyrsatser for 2016, slam mv.
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
 Forurensingsloven, jfr. lov om vern mot forurensninger og om avfall, datert
13.3.1981, nr. 6
 Forurensingsforskriften, jfr. forskrift om begrensning av forurensing datert
1.6.2004, nr. 931
Kort sammendrag:
Lenvik kommune sin forskrift mht. tømming av slamtanker mv. er fra 1985.
Det har skjedd betydelige endringer i løpet av den 30-års-perioden som har gått.
Blant annet har det skjedd en rekke endringer vedrørende endringer av lovverk og
rammevilkår.
Rådmannen mener at det er behov for å utarbeide en ny forskrift, og har utarbeidet
et forslag til forskrift som ivaretar de endringer som har skjedd
Rådmannen har utarbeidet forslag til ny forskrift om tømming av slamanlegg, fettog oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr. Formålet med denne
forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, økonomisk og
helsemessig forsvarlig oppsamling, slik at forurensning ikke fører til helseskade, går
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Saksopplysninger:
Rådmannen foreslår følgende behandling av ny forskriftsbehandling;
Forslag til forskrift datert 27.11.2015 sendes til behandling i Utvalg for miljø og
forvaltning (UMF) den 10.12.2015. Deretter legges forslaget til offentlig ettersyn i 4
uker. På bakgrunn av det offentlige ettersynet og dialog med aktuelle instanser på
fagområdet, vil forskriftsforslaget bli saksbehandlet. Deretter legges saken frem for
ny behandling i UMF og deretter sendes den til kommunestyret for sluttbehandling.
Orientering om saken

Det vises til vedlagte forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Lenvik
kommune, datert 27.11.2015. Foreliggende forslag til forskrift er bygd opp etter mal
fra flere andre kommuner og tilpasset behovet til Lenvik kommune.
Den nåværende «Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av
slamavskillere, septiktanker, tette tanker mv. og for avfallsgebyr» ble fastsatt av
Lenvik kommunestyre 28. mars 1985 og er derfor en forholdsvis gammel forskrift.
Foreliggende forslag til ny forskrift er et resultat av utvikling og lovgivning innenfor
området, samt behovet for en mer tidsmessig forskrift som et verktøy for effektiv og
dynamisk forvaltning av ansvarsområdet. Forskriften gjelder tømming, transport og
behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg, samt
oppsamlingstanker for avløp, fettutskillere og oljeutskillere i hele kommunen.
Forskriften fastsetter retningslinjer for gebyr. Gebyrene skal følge selvkostprinsippet
og vil dermed sikre inntekt som dekker utgiftene i denne sektoren. Rådmannen tar
sikte på at aktuelle gebyrsatser revideres og inngår i kommunens til en hver tid
gjeldende og vedtatte betalingssatser.
De viktigste endringene i forhold til gjeldende forskrift er:
• Den gamle forskriften er en forskrift som omfatter både renovasjon og
slamtømming. Renovasjon er blitt oppdatert allerede i 2010 (Forskrift om renovasjon
2010, næringsrenovasjon 2015 (under arbeid), fritidsrenovasjon 2015). Det mangler
fortsatt en oppdatering på slamtømming i Lenvik kommune.
• Oppdatert tømmefrekvens, satt etter dagens forskjellige anleggstyper og
anbefalinger for disse.
• Sikkerhet og ansvar er mer fremhevet.
• Det er spesifisert hvilke gebyrgrupper forskriften omfatter. Tidligere var det kun
avfallsgebyr spesifisert.
• Det er åpnet for kontrolltiltak og kontrollgebyr.
• Fettutskiller og oljeutskiller er inkludert i forskriften for det finnes ingen dekkende
beskrivelse av slike ansvar per dags dato i kommunen.
• Slamtømmer plikter å dele data og rapportere om avvik i anleggene både til
kommunen og abonnent.

Vurdering:
Utarbeidelsen av forslaget har resultert i en mer utfyllende og detaljert forskrift.
Forskriften er kommunens og slamtømmefirmaets viktigste styringsverktøy innen
håndtering av slam. Dette vil gjøre det lettere for kommunen å håndheve kravet om
obligatorisk slamtømming i kommunens regi, og derved øke kommunens effektivitet
innen feltet. Den regulerer alle viktige områder innen slamtømming, bl.a. krav til
kjørevei, tømmefrekvens m.m. Forskriften har som formål å sikre en miljømessig,
samfunnsøkonomisk og helsemessig tilfredsstillende oppsamling, transport og
behandling slam. I tillegg skal forskriften bidra til å realisere de forpliktelsene
kommunen er pålagt ved lov. Med denne forskriften så vil kommunen ha gode
verktøy til å kunne ivareta miljømessig og driftsmessig høy standard på de private
avløpssystemene i kommunen.
Rådmannen vurderer at det kan være hensiktsmessig ved utarbeidelse av denne
forskriften, at selve forskriften inneholder de aktuelle og nødvendige tekniske
spesifikasjoner som blant annet regulerer plikter og rettigheter for de aktuelle, blant
annet anleggseier. Når det gjelder gebyrsatsene som følger de aktuelle tjenestene,

foreslår rådmannen at disse fremgår av kommunens til en hver tid gjeldende
gebyrregulativ.
Behandling av slam mv. er en del av kommunens selvkostområde. Dette vil blant
annet si at utgifter og inntekter innenfor dette tjenesteområdet skal balansere.
Rådmannen er opptatt av at tjenester utenfor ren tømming av slamtanker ivaretas.
Gjelder blant annet saksbehandling enkeltanlegg, kontrolltiltak og utarbeide
oversikter mht. status for tjenesten(-e). Et viktig fokusområde for rådmannen har
vært bedre utveksling av data og informasjon vedrørende tjenesten mellom
kommune – tømmefirma – anleggseier.
... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA
Innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA
Utvalg for miljø og forvaltning i Lenvik kommune vedtar å legge forslag til «Forskrift
om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av
gebyr i Lenvik kommune», datert 27.11.2015, ut til offentlig ettersyn.

Lenvik rådhus, Finnsnes, 10.12.2015
Margrethe Hagerupsen
rådmann
Geir J. Fredriksen
teknisk sjef
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