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Slamgebyr for 2020 
 

Samandrag: 
Saka gjeld fastsetjing av årsgebyr for slamtøming av private slamavskiljarar for 2020.  
Årsgebyret for slamtøming er foreslått med bakgrunn i prisane frå SSR. Samt med 
tillegg av kommunen sine administrasjonskostnader og vurdert behov for å ha midlar i 
fond.  

 
 

 
Kommunestyret 21.11.2019: 
 
Behandling: 

Saka vert utsett grunna utlegging til offentleg ettersyn. 
 
K- 139/19 Vedtak: 

Saka vert utsett. 
 
1. Rådmannen si tilråding: 

Årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar vert vedteke uendra frå 
2019 til 2020. Dvs. at gebyret i 2020 vert sett til kr.925,- + mva for tankvolum 
inntil 6 m3. For traktortøming, større slamavskiljarar samt tette tankar er prisen 
entreprenørs faktura med eit påslag på 25%. 

 
2. Vedtaket vert gjort med heimel i lov av 31. mars 1981 nr.6 om vern mot 

forureining og om avfall (forureiningslova) §34. 

 
 
 

 
Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 19.11.2019 - 159/19 

1. Årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar vert vedteke uendra frå 
2019 til 2020. Dvs. at gebyret i 2020 vert sett til kr.925,- + mva for tankvolum 
inntil 6 m3. For traktortøming, større slamavskiljarar samt tette tankar er 



prisen entreprenørs faktura med eit påslag på 25%. 

 
2. Vedtaket vert gjort med heimel i lov av 31. mars 1981 nr.6 om vern mot 

forureining og om avfall (forureiningslova) §34. 

 
 
 

 
 
 
  



Vedlegg: 
2019 08 15 SSR Gebyrregulativ 2020 inkl mva B 

 

Saksopplysningar: 
Etter forureiningslova §26 har kommunen plikt til å syte for tøming av private 
slamavskiljarar. Det er krav om full kostnadsdekning for ordninga med slamtøming jfr. 
forureiningslova §34. For berekning av gebyr gjeld difor sjølvkostprinsippet, d.v.s. at 
kommunen ikkje kan subsidiere ordninga med slamtøming, og kan heller ikkje tene på 
ordninga.  
 
Det er Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) om har kontrakt med slamentreprenør 
Stokkland bilruter og administrerer ordninga for m.a. Herøy kommune. Utifrå prisane 
som ligg i kontrakta, så vil ikkje denne avtala utgjere noko vesentleg prisauke i forhold 
til inneverande periode.  

 
I forslaget til gebyrregulativ frå SSR som skal handsamast i Representantskapet den 
15.11.2019, så har dei lagt opp til at gebyret for slamtøming skal vere pris inn + 25 % 
for tøming av tankar inntil 6m3. altso uendra frå 2019.   
  
Årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar i Herøy kommune vart i 2019 sett 
til kr 925,- + mva. for tankvolum inntil 6m3. 

 
Neste tømerunde for slamtankar i Herøy kommune vert utført i slutten av 2020. Normal 
tømefrekvens er 2. kvart år på bustadar og 4. kvart år på fritidsbustadar hytter. 

 
Rådmannen vil med bakgrunn i ovanståande tilrå at slamtømingsgebyret i Herøy 
kommune vert halde uendra frå 2019 til 2020. 

 
 
Vurdering og konklusjon: 
Konsekvensar for folkehelsa:  
Etablering av gode tømerutinar fremmar god folkehelse. 
  
Konsekvensar for beredskap:  
Kort utrykkingstid for slamentreprenøren gir god beredskap i forhold til uønska 
forureining.  

 
Konsekvensar for drifta:  
Alle utgifter i tilknyting til slamtøming skal kostast av abonnentane og belastar soleis 
ikkje den kommunale drifta elles.  

 
Vurdering og konklusjon:  
Tømerunda som vert utført i 2020 vert oppfinansiert ved å bruke bunde fond for 
slamtøming ( Avsette i fond for 2019) samt ved bruk av årleg gebyr slamtøming for 
2020.  

 
Neste tømerunde skal utførast i slutten av 2020 og dermed gjennomførast/betalast 
over budsjettåra 2019 og 2020. Slamgebyret for 2019 vert lagt i fond, som vil gå med 
til å betale for tømerunda i 2020. Ein vil soleis ha nok til å betale for tømerunda og 
dermed vil ein ha ei dekningsgrad som gjer at ordninga er sjølvfinansierande, og ikkje 
belastar drifta elles. 
  
Rådmannen vil med bakgrunn i ovanståande og etter ei samla vurdering tilrå at 
gebyret for slamtøming av private slamavskiljarar i 2020 vert det same som i 2019. 



Dvs. at årsgebyret for slamtøming av private slamavskiljarar i 2020 vert sett til kr. 925,- 
+ mva for tankvolum inntil 6 m3. For traktortøming, større slamavskiljarar samt tette 
tankar er prisen entreprenørs faktura med eit påslag på 25%. Eventuelt overskot vert å 
plassere på sjølvkostfond for slamtøming av private slamavskiljarar. 

 
 

 
 
Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann  

 


