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Søknad om fritak/tilpasset slamtømming  

 

Jeg ønsker å søke om: 

 

Tilpasset slamtømming    

Fritak for slamtømming  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opplysninger om søker: 

Navn ………………………………………………………………………………………………..... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon …………………. Mobil …………………….. E-post……………………………….. 

Opplysninger om eiendommen søknaden omfatter: 

Eiendommens adresse ……………………………………………………………………….. 

Gårdsnummer/bruksnummer/(festenummer) …………… / ……….. /(………….) 

Boligtype: 

 Enebolig 

 Fritidsbolig/hytte 

 Annet, spesifisèr …………………………………………………………………………. 

Type avløpsanlegg: ……………………………………………………………………………….. 

 

Begrunnelse for søknaden:  

 

         Få personer i husstanden, spesifisèr……………………………………………….. 

 Huset står tomt, spesifisèr …………………………………………………………….. 

 Påkobling offentlig avløpsnett 

 Annet, spesifisèr ……………………………………………………………………………. 
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Det søkes om fritaksperiode fra: ……………………….. til: ………………………… 

Det søkes om endring av slamtømmefrekvens til ………… 

(Forklaring: 12 = 1 gang/år, 24 = annethvert år osv.) 

 

Omfatter søknaden:  

 Kun tett tank for svartvann (wc) 

 Slamavskiller for svartvann + gråvann 

 Slamavskiller for gråvann (vask/dusj) 

 

 

Jeg har lest, og samtykker til betingelsene for fritak/tilpasset 

slamtømmeordning. 

 

Dato: ………………… Underskrift av eier: ……………………….............................. 
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Informasjon og veiledning angående fritak/tilpasset slamtømming 

I henhold til Østre Toten kommunens forskrift om tvungen tømming av 

slamavskillere og tette tanker mv., skal alle private avløpsanlegg være tilknyttet 

kommunens slamtømmeordning.  

Forskriftens § 8 gir anledning til midlertidig fritak for å delta i kommunens 

slamtømmeordning, dette gis kun for ett år om gangen.  

Forskriftens § 5 gir anledning til tilpasset tømming. Dette vurderes på grunnlag 

av belastning og dimensjonering av avløpsanlegget.  

Permanent fritak/avslutning fra slamtømmeordningen gis kun ved 

bruksendring av eiendommen til andre formål enn bolig, eller at eiendommen 

blir tilknyttet offentlig avløpsnett. 

Dersom fritak innvilges på grunnlag av ukorrekte eller manglende opplysninger 

fra abonnent, vil kommunen etterfakturere fra fritaksdato. Dette kan gjøres 

inntil 3 år bakover i tid, og vil bli fakturert den som er hjemmelshaver på 

faktureringstidspunkt. Kommunen forbeholder seg retten til å kontrollere de 

opplysningene som er gitt. 

Det vil ikke bli redusert tilsynsavgift selv om tømmingen fritas 

midlertidig/tilpasses. 

Endringer av eiendommens bruksstatus skal meddeles kommunen 

umiddelbart. 

Søknad om fritak/tilpasset tømming skal fremmes skriftlig til kommunen.  

Utfylt og signert søknad sendes:  

Østre Toten kommune postboks 24, 2851 Lena, eller til e-post: va@ostre-

toten.kommune.no 

 

Vedtak om godkjenning eller avslag vil bli meddelt skriftlig. 
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