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Informasjon om endring av tømmefrekvens av slamavskiller fra 2022.
Oppdal har fått ny forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv
(slamforskriften). Denne forskriften er felles for alle kommunene i Remidt-området. Tidligere har Oppdal
kommune hatt årlig tømming på slamavskillere for bolig, med mulighet for å søke sjeldnere tømming
dersom anlegget tilfredsstiller dagens krav til slamavskillere og har volum på minimum 4 m3.
I § 2-6 a. i den nye slamforskriften heter det at: «Eiendommer med fast helårlig bosetting og
næringseiendommer tilknyttet slamavskiller tømmes minimum hvert andre år.»
For din eiendom har vi registrert at slamavskilleren er stor nok til å tømmes hvert andre år ved normal
belastning, og vil derfor endre tømmefrekvensen i samsvar med slamforskriften med virkning fra
1.1.2022. Årsgebyr for oppmøte, tømming og behandling er avhengig av tømmefrekvensen på anlegget.
Gebyret fra 2022 faktureres som tømming hvert 2. år, i realiteten 50 % årlig av tidligere gebyr, ut i fra
gjeldende sats. Gebyret skal betales årlig, selv om tankene ikke tømmes hvert år.
Dersom ditt anlegg har større belastning enn normalt eller at det er andre forhold som tilsier at anlegget
bør tømmes hyppigere enn hvert 2. år, må du be om å opprettholde tømming hvert år. Det er viktig å
tømme slamavskillere hyppig nok til at man unngår slamflukt og dermed risikerer å tette
infiltrasjonsgrøften.

Normert belastning og størrelse på tanken er gitt i tabellen under.
Antall enheter
Totalt
tilknyttet
våtvolum (m3)
1 boligenhet
4,0
2 boligenheter
7,0
Boligbebyggelse
3 boligenheter
9,5
med klosettavløp
4 boligenheter
12,0
tilknyttet
5 boligenheter
14,0
6 boligenheter
15,5
7 boligenheter
16,5
1 boligenhet
2,0
2 boligenheter
3,5
Boligbebyggelse
3 boligenheter
4,7
uten klosettavløp
4 boligenheter
6,0
Postadresse
tilknyttet
5 boligenheter Rådhuset
6,9
Inge Krokanns veg 2
Telefon
72 40 10 00
6 boligenheter
7340 OPPDAL
Telefaks
72 40 10 01 7,8
Epost: post@oppdal.kommune.no
7 boligenheter
8,4
1 hytteenhet
2,0

1

Hovedgruppe

3,0
5,2
7,1
9,0
10,4
11,5
12,1
1,5
2,6
3,5
4,5
5,1
5,8
6,3
1,5

2
kammer
0,5
0,9
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2
0,5
0,9
1,2
1,5
Bankgirokonto
1,8
4202 44 62220
2,0for skatt
Konto
2,1
0,5

3
0,5
0,9
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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Har du spørsmål til dette kan du ta kontakt med:
Tore Kleffelgård; tlf. 918 96 078, epost: tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no
Turid Mogstad Bakk; tlf. 918 96 035, epost: turid.bakk@oppdal.kommune.no

Med hilsen

Tore Kleffelgård
Saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

