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Septikrenovasjon - justering av gebyr 

 

1 S Septikrenovasjon - justering av gebyr  

Vedlegg: 

 

Vedtak til: 

Økonomi, Plan-, næring og utvikling, Driftsavd. 

Saksutredning: 

Septikrenovasjon, det vil si tømming av slamutskillere og tette tanker, er regulert i Forskrift om 

tømming av slamutskillere, tette tanker, og bestemmelse om betaling av gebyr, Dovre kommune, 

Oppland, av 19.02.2007. 

 

Slamutskillere tømmes hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsboliger. 

Tette tanker skal tømmes årlig. 

 

For slamutskillere benyttes det såkalt mobil avvanning. Det vil si at tanken blir tømt for 

septikslam, innholdet blir tilsatt fellingskjemikalie (polymer) som gjør at tørrstoffet skilles ut fra 

slammet. Tørrstoffet filtreres ut og lagres på bilen, mens rejektvannet blir tømt tilbake på 

tanken/slamutskilleren. Slam samles opp på bilen til den er full, før den må tømmes på 

egna/godkjent sted. 

 

Tette tanker tømmes med ordinære slamsugebiler. Innholdet blir levert på Dombås renseanlegg 

for videre behandling. 

 

Per dato er det Norva24 som har avtale om tømming av slamutskillere og tette tanker. Det er 

felles avtale med Sel, Lesja og Vågå. 

 

Fram til og med 2018 har slam fra tømming av slamutskillere blitt levert til Sel kommune – 

Myrmoen for videre behandling fram til jordforbedringsmiddel. På grunn av luktproblemer så 

har ikke Sel kommune - Myrmoen mulighet til å motta slam fra andre kommuner fra 

01.01.2019. 

 

Ved fastsetting av gebyret for 2019 så var det ikke kjent at Sel kommune – Myrmoen ikke 

kunne ta imot slam lengre. 

 



Det er få godkjente mottak for slam. Det nærmeste for vår del er Vestnes. 

Norva24 har avtale med Vestnes, og de har gitt kommunen pris på tømming med mobil 

avvanning med levering til Vestnes i stedet for Myrmoen. Tilbudet medfører en prisøkning på ca 

kr 800 per tank og ca kr 80 per m³. Endringen/økningen gjelder for septiktanker/slamutskillere, 

for tette tanker blir det ikke endring. Summer er eks mva. 

 

Det er forutsatt 100% dekningsgrad for septikrenovasjon i Dovre kommune. Det vil si at 

inntektene skal dekke utgiftene fullt ut. For de senere årene har det ikke vært 100% dekning, slik 

at en har et framførbart underskudd.  

 

 

Vurdering: 

Det er uforutsette endringer i kostnader for levring av slam fra mobil avvanning. I tillegg er det 

et framførbart underskudd for septikrenovasjon. Dette gjør at det er nødvendig å regulere 

gebyrene for septikrenovasjon. Rådmannen anbefaler at gebyrene blir justert, og at justeringa 

gjelder fra 01.01.2019.  

 

Vedtatte gebyrer: 

 

P. Gebyr for slamtømming fra 01.01.2019 

 

1. Tømming av septiktanker/slamavskillere for kunder med avtale om fast tømming, kr pr 

år: 

Inntil 4 m3 våtvolum: 

- boligeiendommer (tømming annethvert år)         870,- 

- fritidseiendommer (tømming hvert fjerde år)        440,- 

Tillegg pr m3 over 4m3 våtvolum: 

- boligeiendommer            220,- 

- fritidseiendommer (tømming hvert fjerde år)        110,- 

 

Gebyrene justeres til følgende: 

 

P. Gebyr for slamtømming fra 01.01.2019 

 

2. Tømming av septiktanker/slamavskillere for kunder med avtale om fast tømming, kr pr 

år: 

Inntil 4 m3 våtvolum: 

- boligeiendommer (tømming annethvert år)      1.270,- 

- fritidseiendommer (tømming hvert fjerde år)        640,- 

Tillegg pr m3 over 4m3 våtvolum: 

- boligeiendommer            260,- 

- fritidseiendommer (tømming hvert fjerde år)        130,- 

 

Alle summer er eks mva. 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar endring i gebyr for slamtømming. Endringen gis virkning fra 

01.01.2019. 

 



Gebyrene justeres til følgende: 

 

P. Gebyr for slamtømming fra 01.01.2019 

 

1. Tømming av septiktanker/slamavskillere for kunder med avtale om fast tømming, kr pr 

år: 

Inntil 4 m3 våtvolum: 

- boligeiendommer (tømming annethvert år)      1.270,- 

- fritidseiendommer (tømming hvert fjerde år)        640,- 

Tillegg pr m3 over 4m3 våtvolum: 

- boligeiendommer            260,- 

- fritidseiendommer (tømming hvert fjerde år)        130,- 

 

Alle summer er eks mva. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.05.2019  

 

Kommunestyrets vedtak: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 


