
Forskrift om tvungen tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Bodø kommune, 
Nordland 
 
Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre …… med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 3. ledd og § 34. 
 
§ 1. Virkeområde 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Bodø kommune hvor det er oppført bolig, 
fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har tanksystem for oppsamling av 
sanitært avløpsvann. 
 
Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og rensing/levering av 
slam og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

 
§ 2. Definisjoner 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 
eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent 
dersom ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 
- Tanksystem: System med en eller flere tette tanker for oppsamling og/eller rensing av 

avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller eller tett tank. 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige forurensninger 

og partikler. 
- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp. 
- Minirenseanlegg: Renseinnretning for avløpsvann med kjemisk og/eller biologisk 

renseinnretning e.l. 
- Ordinær tømming / rutinetømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede 

perioden hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatt tømmehyppighet gitt i 
eiendommens utslippstillatelse. 

- Ekstratømming: Tømming utenom fastsatt tømmeplan. Ekstra tømming utføres innen 14 
dager. 

- Nødtømming: Tømming som må utføres så snart som mulig, fortrinnsvis innen 24 timer. 
 

 
§ 3. Pålagt tømming 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Rutinetømmingene skal 
utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 
 

§ 4. Tømmehyppighet 
For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 
- Slamavskillerer for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år. 
- Slamavskillerer for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år 
- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 
- Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig. Oftere dersom dette fremgår av 

gjeldende tekniske godkjenning. 
- Tette tanker: Èn gang i året 
 
Dersom det finnes tømmeinstruks som er utarbeidet av leverandør for det enkelte 
minirenseanlegg, skal denne følges. Dersom fagpersoner i tilknytning til pålagt serviceavtale 



dokumenterer at anlegget krever hyppigere eller sjeldnere tømming enn opprinnelig oppsatt 
kan tømmefrekvensen justeres iht dette. 
 
Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de nevnte tanksystemene ved 
behov. 

 
Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille dette selv direkte fra 
kommunen eller fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke rutinetømminger, men 
ekstratømminger eller nødtømminger. Ekstratømminger eller nødtømminger er ikke 
inkludert i ordinært tømmegebyr etter denne forskrift. Ekstratømming eller nødtømming 
skal innrapporteres til Bodø kommune. 

 
§ 5. Tømmegebyr 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader med fremmøte, innsamling og 
rensing/deponering av slam. Gebyr fastsettes som et årlig gebyr. Gebyret kan differensieres 
etter type og volum på tanksystem, samt tømmehyppighet. Gebyrsatsene framgår av 
kommunens gjeldende betalingsreglement. 

 
§ 6. Fakturering 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold til § 4 og § 5. Dersom tanken 
ved tømming ikke er tilgjengelig og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte 
i henhold til kommunens betalingsreglement. 

 
All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til abonnent. 

 
§ 7. Gjennomføring av tømming 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for rutinetømming. 
 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg etter kommunens valg, som har 
nødvendige tillatelser og kapasitet. 
 
Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på abonnentens eiendom 
for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 
 
Bodø kommune eller den som tømmer er ikke ansvarlig for skader på abonnentens eller 
tredjepersons eiendom eller eiendeler, så fremt det ikke er utvist uaktsomhet. Bodø 
kommune har ikke noe ansvar for skade på privat vei, eiendom eller bygninger som følge av 
gjennomføring av denne forskrift. Eventuelle erstatningskrav for skader på privat vei eller 
eiendom må rettes direkte til tømmefirma. 

 
§ 8. Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger eller nødtømminger enn det 
kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 
tømming fra tømmefirma til kommunen. 

 
Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke bygges inn eller tildekkes. 
Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk. 

 
Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med 
slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 
 



Abonnenten er ansvarlig for at nødvendig veirett foreligger. Kommunen kan kreve at vegrett 
over tredjemanns grunn tinglyses. 

 
Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. 

 
Tanksystem skal plasseres maksimalt 50 meter fra kjøreveg, og bunnen av tanken skal ligge 
maksimalt 7 meter lavere enn vegen. 

 
§ 9. Unntak 

Eksisterende tanksystemer på øyer uten ordinær fergeforbindelse er unntatt fra kommunal 
tømmeordning. 
 
For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må vanntilførselen avstenges permanent av 
godkjent rørlegger, og skriftlig dokumentasjon sendes kommunen. 
 
Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å tømme, kan kommunen behandle 
søknader om unntak. Det kan gis unntak for inntil to år av gangen. 
 
Anlegg etablert forut for ikrafttredelse av denne forskrift, og som trenger hyppigere 
tømming enn det som fremgår av § 4 kan søke om fritak fra obligatorisk tømmeordning.  
Fritak forutsetter at det etableres alternativ og forsvarlig tømmeordning i privat regi. 
 
Kommunen kan uten søknad ved enkeltvedtak eller forskrift bestemme at et anlegg skal 
holdes utenfor ordinær tømmeordning når praktiske, økonomiske eller annen saklige 
grunner foreligger. 
 
Kommunen kan etter søknad fravike øvrige vilkår i denne forskrift. 

 
§ 10. Klage 

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages. Klagen skal 
avgjøres av kommunens ordinære klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom forskrift, og 
kan derfor ikke påklages. 

 
§ 11. Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter 
etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

 
§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2023. Fra samme tidspunkt oppheves de forskrifter denne 
erstatter. 

 
 


