MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Eiendom og kommunalteknikk

SERVICEERKLÆRING FOR
SEPTIKTØMMING
Formål med tjenesten:
•

Sikre at alle abonnenter med private avløpsanlegg får utført tømmetjenesten på en
forsvarlig og tilfredsstillende måte, og etter sentrale myndigheters krav til
slamhåndtering.

Hvem skal få tjenesten:
•

Alle abonnenter som er registrert med private avløpsanlegg. (Kommunen kan gi
pålegg om abonnement til alle husstander med private avløpsanlegg).

Tjenestens innhold:
Helårsboliger:
1. Alle avløpsanlegg for helårsboliger, skal tømmes årlig.
2. Tette tanker tømmes etter behov, men minimum èn gang pr år.
Fritidsboliger/hytter:
1. Eiendommer med avløpsanlegg skal tømmes minimum hvert tredje år.
2. Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert annet år.
Minirenseanlegg:
1. Minirenseanlegg tømmes etter anbefalinger gitt av anleggets leverandør.
Ekstratømminger utenom tømmeliste skal i alle tilfeller avtales med kommunen.
Nye anlegg legges inn i tømmelisten når kommunen mottar ferdigattest. For at gamle
anlegg som tidligere ikke er registrert hos kommunen skal bli med på den ordinære
tømmelisten inneværende år, må kommunen ha beskjed innen 1. mars. Tømming av
tanker varslet etter denne fristen blir ekstratømming, abonnenten blir med i den
ordinære tømmeplanen etterfølgende år.
Hva kan du forvente av oss:
•

At du blir varslet i god tid før tømming blir foretatt.

•

At du blir varslet om tømming er foretatt og eventuelle feil og mangler ved anlegget.

•

At tømmingen blir foretatt etter årlig kjørerute.

•

At alle rom i tanken blir fullstendig tømt dersom tanken er konstruert for det.

•

At anlegget blir tømt i henhold til sentrale forskrifter og kommunens forskrifter for
septiktømming.

•

At du ved henvendelse til kommunen får nødvendig og riktig informasjon i saker som
angår septiktømming.

•

Alle abonnenter får lik og rettferdig behandling i saker som angår septiktømming.

Hva vi forventer av deg som bruker tjenesten:
•

At du etter å ha fått varsel om tømming sørger for at anlegget er merket og lett
tilgjengelig.

•

At du kontakter kommunen når du har behov for ekstratømming.

•

At du snarest mulig tar ansvar om utbedring av feil og mangler ved eget anlegg.

•

At du varsler kommunen dersom det er foretatt endringer ved anlegget.

•

At du varsler kommunen dersom du er misfornøyd med utførelsen av tømmingen.

Lovgrunnlag:
•

Forurensningsloven

•

”Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg», og tilhørende
forskrifter.

•

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr i Midtre Gauldal
kommune.

•

Plan- og bygningsloven

Praktiske opplysninger:
•

Hvor finner du tjenesten:

Virksomhet:

Eiendom og kommunalteknikk, Midtre Gauldal
kommune

Adresse:

Rådhuset, 7290 Støren

Telefon:

72 40 30 00 (sentralbord)

Telefaks:

72 40 30 01 (servicesenter)

Hjemmeside: www.midtre-gauldal.kommune.no
E-post:

postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Til sist:
•

Søknad om utslippstillatelse, med beskrivelse av anlegget, sendes Næring- plan og
miljø, Midtre Gauldal kommune, 7290 Støren.

