
Notat fra Sørbråten Vel - Forskrift om tømming av mindre slamanlegg 
 
Bakgrunn: 
I forslag til forskrift sies at hvis kommunen administrerer tømmeordningen, vil det være mer 
effektivt enn dagens ordning, hvor den enkelte eier bestiller tømming etter behov. Hver tankbil kan 
tømme 2 steder om gangen med inntil 6m3 pr sted, som er dagens praksis. Større biler vil ha store 
problemer med å manøvrere på smale og bratte veier. For eksempel er akseltrykk fra Brekke til 
Hammeren begrenset til 12 KB, fra Hammeren til Sørbråten og på Solemskogen er begrensingen 10 
KB.  Alle veier unntatt Sørbråtveien til Snippen er private og vedlikeholdes av beboerne. Dersom 
kommunen bestiller unødvendige tømminger, fører det til ekstra slitasje på veiene. 
 
Hvis hver eiendom blir pålagt å tømme 2 ganger/år, passer det ikke for alle. Familier med 3 barn 
tømmer i dag 3-4 ganger/år. Boliger som har vakuumtoalett med 1-2 beboere vil ha behov for 
tømming etter 2-3 års bruk. For hver tømming påløper det en oppmøtekostnad på 1200-1600/gang. 
Det vil føre til en ekstra kostnad for boligeierne. Å installere godkjente grå- og sortvannsanlegg 
etter VAVs krav betyr en investering for hver eier på 500 til 800 tusen. 
Søknad om avvik fra kommunal bestemt tømming betyr arbeid for beboerne og saksbehandlingstid i 
kommunen, uten at det er beskrevet noen fordeler for boligeiere eller kommunen. 
 
Gråvannsanlegg 
Når det søkes om utslippstillatelse, har VAV krav om frekvens på tømming av slamavskiller, samt 
krav om antall målinger av renset vann. Det kan være ulik frekvens på målinger avhengig av hvor 
hus/hytte er plassert. Disse vannprøvene skal eier få analysert i laboratorium og resultatene sendes 
VAV. 
 
Maridalen, Solemskogen, Sørbråten og Sørkedalen Vel foreslår derfor følgende vedtak: 
 
Forskrift om tømming av mindre slamanlegg vedtas ikke. 
For å sikre rapportering om tømming av slamanlegg til Vann- og Avløpsetaten, innføres følgende 
rutiner: 

1. Beboerforeninger og velforeninger inngår avtaler med tømmefirmaer ut fra den enkeltes 
behov eller etter fastsatt frekvens. 

2. Ved tømming hos den enkelte eiendom rapporterer tømmefirmaet til Vann- og avløpsetaten 
gårds og bruksnummer, fritids- eller helårsbolig, antall beboere på eiendommen, fast 
tømmefrekvens eller etter behov, antall m3, dato for tømming. Dette rapporteres via VAVs 
portal. 

3. VAV innfører «rødt flagg» som iverksettes hvis det ikke er registrert tømming i løpet av ett 
år, slik at VAV kan ta direkte kontakt med eier. 

4. VAV innfører «rødt flagg» for tømming av slamavskiller for den enkelte eiendom og 
tilsvarende for innsending av resultat av vannprøver fra gråvannsanlegg. 

  


