RENNESØY KOMMUNE
Teknisk avdeling

Forskrifter for kommunal slaminnsamling
Fastsatt av Rennesøy kommunestyre den 27/3 1990 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot
forurensninger og om avfall § 30 annet og tredje ledd og § 34

1. Virkeområde
Forskriftene gjelder tømming av slam fra slamavskillere og septiktanker i Rennesøy kommune.
Enhver eier av eiendom som har slike anlegg i de ovenfornevnte områder, er pliktet til å legge forholdene til
rette slik at tømming kan skje på en hensiktsmessig måte.
Det samme gjelder for fester av eiendommen dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, eller dersom
festeren har rett til å få festet forlenget slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

2.

Tømming

Kommunen skal selv eller gjennom leid renovatør sørge for tømming og bortkjøring av slammet til kommunens
mottaksplass.
Tidspunkt for når tømming skal finne sted, skal kunngjøres i minst to aviser som er alminnelig lest i kommunen.
Eier av slamavskiller/ septiktank skal sørge for at anlegget som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming.
Evt. overdekning av kumlokk må fjernes av eier før tømming skal utføres.
Renovatøren skal sørge for at tømming og transport av slammet skjer på en sanitær og estetisk god måte, og slik
at beboerne i området sjeneres minst mulig av støy og lukt i forbindelse med tømmingen.
Den som skal tømme anlegget, har rett til å plassere utstyr på eiendommen.
Renovatøren skal sørge for at anlegget forlates lukket, evt. også låst, etter at tømming er utført.

3.

Tømmehyppighet

Tømmehyppighet bestemmes av kommunestyret med fylkesmannens godkjennelse.
Slamavskillere og septiktanker tilknyttet helårsboliger skal minimum tømmes en gang hvert 2. år.
Slamavskillere og septiktanker tilknyttet fritidsboliger skal minimum tømmes hvert 4. år.

4.

Betaling av gebyr

Kommunestyret fastsetter størrelse for slaminnsamlingsgebyret utfra selvkostprinsippet.
Eier av eiendommen skal betale gebyr. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, eller dersom
festeren har rett til å få festet forlenget slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år, skal gebyret betales av
fester.
Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om
renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om
eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

5.

Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.
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