FORSKRIFTER FOR TØMMING AV SLAMSKILLERE,
TETTE TANKER M.V. I SOLA KOMMUNE
Vedtatt av Sola kommunestyre i møte 11.08.87, i medhold av lov 13.mars 1981 nr. 6 om
vern mot forurensinger og om avfall § 26 tredje ledd, §30 annet og tredje ledd og §34.
Godkjent av fylkesmannen i Rogaland
1.

Virkeområder
a. Forskriftene gjelder slamavskillere, privét, tette tanker m.v. i hele kommunen.
b. Inntil 31.12.88 gjelder ordningen bare for slamavskillere, privét, tete tanker m.v.
for eiendommer som ikke er tilkoplet offetnlig kloakk.

2.

Definisjoner
Som abonnent regnes eier av eiendommen som omfattes av den kommunale
tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel
festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren
har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

3.

Tvungen tømmeordning
Kommunen skal besørge tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. som omfattes
av disse forskriftene. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
ordningen.

4.

Abonnentens plikter
Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for
tømmig med bil. Kumlokk osv. skal til en hver tid holdesfri for snø, is, jord osv.
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for
å få utført tømmingen.

5.

Tømming av slamavskillere m.v.
Varsling om når tømmimg vil finne sted, vil bli gitt i god tid og senest en (1) uke før
tømming finner sted.
For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamaskiller, skal
slamavskilleren tømmes 1 gang hvert annet år. For eiendommer med fast bosetting
uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren
tømmes hvert tredje år.
Tette anker tømmes hvert år.
I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt.
Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes,
eventuelt låses.
6.

Tømmegebyr
For tømming skal abonnenten betale et årlig gebyr til kommunen.
Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.
Dersom riktig varslet og fastsatt tømming ikke kan utføres grunnet eiers (abonnetens)
misligholdelse av de plikter som er nevt i pkt. 4, ilegges abonnenten et tillegsgebyr
på 25% av ordinært gebyr.

7.

Innkreving, renter m.v.
Tømmegebyr med påløpne 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.

8.

Klage
Vedtak som er fattet av Teknisk utvalg eller andre som er delegert myndighet i
medhold av disse forskiftene, kan påklages til Sola formannskap.

9.

Straff
Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensingslovens §79, annet
ledd.

