
 

Vann og avløp 

Postadresse: Postboks 319, 8001 BODØ Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no Orgnr.: 

Besøksadresse:  Saksbehandler 755 55 328 Rohnny.Mollan-Andersen@bodo.kommune.no 972 418 013 

 

 

 

 

 
Vann og avløp   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmodning om høringsinnspill - Forskrift om tvungen tømming av 
tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Bodø kommune 

Bystyret i Bodø kommune vedtok den 10. februar 2022 i politisk sak 22/2 at forslag til forskrift om 
tvungen tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann i Bodø kommune skulle sendes ut 
på høring. Forslag til forskrift følger vedlagt dette brev. 
 
Formålet med forskriften 
Etter forurensningsloven § 26 er det kommunen som skal sørge for tømming av mindre 
renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann 
m.m. (spredte avløp). 
 
Det er allerede med hjemmel i gjeldende lokale forskrift etablert kommunal tømmeordning for 
slamavskillere. Det er ikke etablert tømmeordning for tette tanker, minirenseanlegg og eventuelle 
andre innretninger. 
 
Det etableres stadig flere minirenseanlegg i kommunen. Det eksisterer også en del tette tanker. 
Minirenseanlegg og tette tanker tømmes i dag av eier av anlegget. Kommunen har imidlertid 
begrenset oversikt over anleggene og tilstand på disse.  
 
Det er ønskelig å få satt også tømming av minirenseanlegg og tette tanker i system. 
 
Det er på bakgrunn av dette utarbeidet en ny lokal forskrift som er tenkes å erstatte gjeldende 
forskrift. 
 
Hjemmel til lokal forskrift finnes i forurensningsloven §§ 9, 26 og 34, samt forurensningsforskriften 
§ 12-6. 
 
Kort om innholdet i forskriften 
 
Virkeområde 
Forskriften gjelder i utgangspunktet for alle bebygde eiendommer i Bodø kommune som har 
tanksystem for oppsamling av avløpsvann. Dette innebærer at tvungen tømmeordning utvides til 
også å gjelde minirenseanlegg og tette tanker. 
 
Bakgrunn for utvidelsen er at det er ønskelig med en bedre kontroll med tømming av alle typer 
avløpsanlegg, i og med at det er kommunen som er ansvarlig for å sørge for tømming av alle typer 
avløpsanlegg. 
 
Selve tømmingen foretas i dag av eksternt firma som gjennom utlysning av anbud har inngått 
avtale med Bodø kommune. Dette sikrer at eiere av anleggene får ta del i den stordriftsfordel som 
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normalt prises inn i slike tilbud. Det antas at ordningen blir rimeligere for eiere av anleggene 
sammenlignet med at hver enkelt anleggseier foretar enkeltinnkjøp. 
 
Det er i utkast til forskrift foreslått at eksisterende tanksystemer på øyer uten ordinær 
fergeforbindelse unntas fra kommunal tømmeordning. Disse anlegg er heller ikke i dag omfattet av 
kommunal tømmeordning. 
 
Årsak til at disse anlegg tenkes holdt utenfor kommunal tømmeordning, er at tømming av anlegg 
hvor det ikke er mulig å komme til med slamtømmebil blir svært vanskelig å gjennomføre i praksis. 
Alternativ tømmemåte vil bli så kostbar at en ikke kan forsvare å pålegge anleggseiere denne 
kostnad. Det er videre uklart om dette lar seg gjøre innenfor de rammer som gjeldende regelverk 
for helse, miljø og sikkerhet setter. 
 
Selv om kommunal tømmeordning ikke innføres på øyene, vil avløpsanleggene omfattes av 
kommunal tilsynsordning etablert ved Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter 
forurensningsregelverket, Bodø kommune, Nordland, som trådte i kraft 1. juni 2021. Det vil bli ført 
tilsyn med at anleggene ikke representerer en lokal forurensningsfare. Dersom eksisterende 
anlegg representerer en lokal forurensningsfare vil det måtte iverksette tiltak for å redusere denne. 
 
Ved søknad om nye utslippstillatelser på øyer uten fast fergeforbindelse vil det bli foretatt en 
konkret vurdering av om direkte utslipp vil være forsvarlig. Dersom utslipp vil medføre lokal 
forurensningsfare vil søknad om utslippstillatelse måtte avslås. 
 
Det er i forslag til forskrift i tillegg tatt med andre unntakshjemler som kan benyttes for å unnta 
enkelte avløpsanlegg fra kommunal tømmeordning. Ved slik vurdering vil alltid det mest 
tungtveiende hensyn være miljøhensyn. 
 
Omfang og hyppighet av tømmeordning  
Forskriften slår videre fast at kommunen er ansvarlig for ordinære tømminger av alle tanksystemer. 
Ordinære tømminger er planlagte tømminger som skjer i tråd med hyppighet fastsatt på forhånd. 
Utgangspunktet for tømmehyppighet finnes i forslag til forskrift § 4. Tømmehyppighet kan imidlertid 
justeres ette en konkret vurdering.  
 
Ved behov for tømming ut over ordinære tømminger, foreslås ikke disse omfattet av den 
kommunale tømmeordning. Slike tømminger kan imidlertid bestilles gjennom kommunen eller 
direkte hos kompetent tømmefirma. Det er et krav om at slike tømminger skal innrapporteres til 
kommunen, slik at Bodø kommune har oversikt over også tømminger ut over ordinære tømminger.  
 
Tømmegebyr/fakturering  
Kommunal tømmeordning finansieres i sin helhet av anleggseierne. Dette skjer gjennom 
slamtømmegebyr. Størrelsen på slamtømmegebyret fastsettes årlig av bystyret.  
 
Forslag til forskrift legger opp til at gebyret skal differensieres ut fra type tank, volum og 
tømmehyppighet. På denne måten vil like anlegg betale det samme gebyr, uavhengig av 
geografisk beliggenhet. Samtidig vil gebyret bli differensiert, slik at kostnadene knyttet til tømming 
av den enkelte anleggstype i hovedsak blir betalt at eierne av denne type anlegg. For eksempel vil 
eiere av tette tanker betale den gjennomsnittlige kostnad som tømming av tette tanker 
representerer.  
 
Gebyret fordeles i terminer på samme måte som øvrige kommunale gebyrer.  
 
Gjennomføring av tømming  
Det foreslås vedtatt enkle regler om gjennomføring av tømming, samt erstatningsansvar.  
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Abonnentens plikter  
Forslag til forskrift slår fast at abonnenten (anleggseier) har medvirkningsansvar i forbindelse med 
tømming.  
 
Det fastsettes videre regler for plassering av tanker som skal tømmes, samt plikt til å etablere 
adkomstvei frem til tankene.  
 
Ved etablering av nye avløpsanlegg må det søkes om utslippstillatelse. Det vil ved behandling av 
slike søknader måtte sees hen til at forskriftens bestemmelser om adkomst er oppfylt. Det vil 
normalt ikke kunne gis utslippstillatelse for anlegg hvor adkomst i tråd med forskriften ikke kan 
etableres. 
 
Høringssvar og høringsfrist 
 
Høringssvar kan enten sendes til Bodø kommune per post: 
 
 Bodø kommune 

Vann og avløp 
Postboks 319 
8001 Bodø 

 
eller per e-post 
 
 postmottak@bodo.kommune.no 
 
Høringssvar bes merket med «Høringssvar forskrift om tvungen tømming av tanksystem for 
oppsamling av avløpsvann – saksnr. 2022/235» 
 
Frist for å gi høringsuttalelse er 25. mars 2022. 
 
 
 

 Med hilsen  
   
 Svein Ove Moen  
 Leder vann og avløp  

 
 
 

  Rohnny Mollan-Andersen 
  Juridisk rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 
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