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Private avløpsanlegg var frem til 2008 et lite prioritert område i Tromsø kommune. Det har 

vært dårlige/manglende rutiner mellom de ansvarlige etater i kommunen. 

Manglende kontroll ute, manglende håndheving av forskrifter, lite kritisk vurdering av 

ansvarlig prosjekterende og et slamregister som har rullert i flere forskjellige etater, har 

ført til det vi i dag og i årene fremover har av utfordringer. 

Det var frem til 2008 registrert 2447 slamavskillere i distriktet, ca likt fordelt på fastlandet 

og på øyene. 

Datagrunnlaget på hver eiendom var gjennomgående mangelfullt. Det var liten eller ingen 

informasjon om tankstørrelse, materiale på slamavskiller, alder, status på slamavskiller og 

ikke minst til hvilken resipient overløpet var lagt ut.

Etter tømmesesongen 2007 foretok vi en evaluering hvor vi kontrollerte 10 tilfeldig 

utvalgte private avløpsanlegg. Det skulle vise seg at disse hadde store mangler og 

defekter. Dette var sannsynligvis noe som gjenspeiler en del av de private 

avløpsanleggene i kommunen.



Et eksempel på hva noen gjør når de finner ut at slamavskiller er montert feil vei

Skillevegger 

kappet ned

3. Kammer i slamavskiller,

montert mot huset



Kreative løsninger er det også, her plaststamp ca 100 liter



Dårlig avslutning i sjø



Farlige lokk
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Gjennomføring av kontrollen 

tømmesesongen 2008.

Vi valgte ut et begrenset område fra Hillesøy mot Larseng

Det var 2 personer fra VA som fulgte hvert sitt tømmelag.

 Antall private avløpsanlegg som ble kontrollert var 

280

 Alle slamavskillerne skulle koordinatfestes(håndholdt 

GPS)

 Alle slamavskillerne skulle tømmes helt, i motsetning 

til de siste 10 år hvor bare flyteslam var blitt tatt opp.

 Tidsperioden var fra 2.juni – 5.juli

 Alle slamavskillere skulle foto dokumenteres etter 

slamtømming.

 Vi skulle prøve å finne utslippspunktene fra 

slamavskillerne
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Resultat  av kontrollen 2008.

 Vi kontrollerte 280 anlegg.

 Av disse vil det bli utstedt 278 pålegg. 

 Manglene eller avvikene er i hovedsak:

• Dårlige og underdimensjonerte betongkummer

• Utløp fra avskiller er ført til bekk, veiskulder, avsluttet i flomålet 

eller flyter som åpen kloakk på overflata

• Dårlig utforma mannluker som gjør det vanskelig å tømme

slamavskilleren
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Gjennomføring av kontrollen tømmesesongen 2009.

 Vi tok høyde for å gjennomføre kontroll av alle registrerte

avløpsanlegg på fastlandet, ca 1200 avløpsanlegg

 To personer fra  Vann og avløp fulgte også dette året hvert sitt tømmelag, 

i tillegg ble det innleid ny entreprenør med mobil avvanning som registrerte

sine avløpsanlegg – 450 anlegg.

 Tidsperioden for tømmingen var fra 25.mai – 6.november
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 Av disse vil det bli utstedt pålegg på over 90% av anleggene 

 Manglene som ble funnet er mye de samme som ble avdekket i 2008,

i hovedsak:

• Dårlige og underdimensjonerte betongkummer ca 50% av anleggene

• Defekte skillevegger i slamavskillere(glassfibertanker) og feilmonterte ca 4%

• Utløp fra avskiller er ført til bekk, veiskulder, avsluttet i flomålet

eller åpen kloakk, ca 90%

• Dårlig utforma mannluke til glassfibertanker, som gjør det vanskelig 

eller umulig å tømme 2. og 3. kammer ca 10%

• Mange eiendommer deler slamavskiller, vi har avdekt 3 – 4 boliger på en 4m3

slamavskiller. Ca 15 % av anleggene 



Dårlige avslutninger på utløpet



Dårlige avslutninger på utløpet



Defekt skillevegg i slamavskiller



Defekt slamavskiller



Dårlige avslutninger på utløpet



Betongavskiller hvor utløpet er tett og kjeglene har forskjøvet seg. 

kloakken flyter på overflata
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• Flere infiltrasjonsanlegg fungerer ikke, det er oppslag av kloakk i enden av anlegget. 

Vi har separate pumpekummer (støtbelastere av anlegget) hvor disse flyter over av kloakk. 

• Ved kontroll er det viktig å være med slamtømmer når slamavskiller tømmes ned. 

Innvendige skader på tank og skillevegger oppdages når slamavskiller er tom for slam. 

• Utslipp til sjø, kravet er 2 m under laveste lav vann. Vinterstormene og havstrømmene 

er ofte tøffe og tar utslippsledningen, derfor har mange avsluttet utløpsrør i fjæra og flomålet.

Dårlig lodding  av utløpsledningen er ofte en medvirkende  årsak til havari.
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Oppfølging etter kontroll

 Kompetansen blant rørleggere og entreprenører  har vært og er delvis 

mangelfull når det gjelder:

• størrelse og utforming av avløpsanlegg

• vurdering av infiltrasjonsmasser

• kvalitet på utførelse

• ferdigmelding – sluttdokumentasjon
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Tiltak

 Vi har lagd ny lokal forskrift + teknisk veileder + kommentardel

 Vi har gjennomført kurs i dimensjonering, utførelse og dokumentasjon av 

private avløpsanlegg. Vi planlegger praktisk oppfølgingskurs i forhold til 

infiltrasjonsanlegg, forståelse av jordtyper, dimensjonering og konstruksjon.

 Dette blir en slags ”typegodkjenning” av entreprenører og rørleggere for å 

kunne utføre arbeid på private avløpsanlegg.

 I brev beskrive at pålegg vil bli utstedt innen 1 – 3 (disp 5) år, men vi ber 

hver enkelt på eget initiativ rette sine mangler(tilstandsrapportene).

 Vi har stor pågang av anleggseiere som vil ha informasjon og råd.





Erstattes av lokal forskrift

www.lovdata.no



LANGFJÆREOMRÅDENE





../../Jan/TK VA/Spredt avløp Tromsø/Tromsø_ Teknisk veileder 13 okt.doc
../../Jan/TK VA/Spredt avløp Tromsø/Tromsø_ Teknisk veileder 13 okt.doc


INFORMASJON
Utviklingslag. 

Vi har 20 utviklingslag / bygdelag og har invitert oss inn til 

årsmøter og folkemøter, hvor vi informerer om prosjektet og 

hvilke krav det settes til renseløsninger. 

Nettside

Informasjon legges ut på våre hjemmesider

Samordning Byggesak, andre enheter

Vi har opparbeidet samarbeid mellom enheter i kommunen



Slamavskillerprosjektet 2008 - 2020

Tiltak

 Oppdatering av vårt eget kartverk og slamregister pågår kontinuerlig. 

 Vi har som mål å få tegnet inn alle private avløpsanlegg i våre kart.

 Vi prøver å øke kompetansen internt (Vi er aktive i Norsk Vann og  

deltar på relevante kurs)

 Vi har utviklet egen prosedyre for søknad/melding/tilsyn og ferdigmelding

i Gemini Oppfølging - VASMTF. Dette har ført til at vi har en mye bedre kontroll på 

søknader og ferdigmelding av tiltak.
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Kommunikasjon med eier / abonnent

 Vi sender ut tilbakemelding(Tilstandsrapport) til alle om resultatet av kontrollen. 

• Beskriver mangler og krav til tiltak og generell veiledning.

• Vedlegger kartutsnitt, hvor vi ber eier tegne inn utløpsledningen. Under 

kontrollen har det vært vanskelig, i flere tilfeller, å avdekke hvor 

utløpsledningen fra slamavskiller er lagt.

 I 2014 startet vi arbeidet med å tilskrive de eiendommene vi ikke har noe 

registrert avløp ved, etter vasking av data sitter vi igjen med 2300 eiendommer. 

Vi er fortsatt i kartleggingsfasen, nå i en fase 2. Tilbakemeldingene på disse 

eiendommene genererer mye arbeid. Vi er i hovedsak 2 personer som arbeider 

med spredt avløp på heltid.





Kontrollerte avløpsanlegg

Totalt skal 2407 avløpsanlegg kontrolleres. I perioden 2008 til og med 2015, er det utført kontroll av 2166

Avløpsanlegg. Kontrollen hadde som formål å fastslå tilstanden og kapasiteten til slamavskiller, samt avdekke

Resipient for utløpet.

Tilstandsrapporter

Pr 6. januar 2016 er det utarbeidet tilstandsrapport på 1826 av de kontrollerte anleggene. Det tas sikte på å 

utarbeide tilstandsrapport til de resterende innen utgangen av 2016. 

Tilbakemeldinger

Som følge av at kontrollen ikke avdekket alle forhold knyttet til anlegget, så ble anleggseierne oppfordret til å gi

tilbakemelding på opplysningene i rapporten.

Hensikten med tilbakemeldingen var å få korrigert, eller bekreftet opplysningene som kontrollørene hadde 

innhentet. Disse opplysningene dannet naturlig nok grunnlaget for tilstandsrapporten. Anleggseier ble oppfordret

til å skissere inn anlegget på et vedlagt kartutsnitt over eiendommen, samt angi hvor utløpet fra slamavskilleren 

Var lagt.

Pr 6. januar er det mottatt 549 tilbakemeldinger. Dette gir en svarprosent på 30, 07.

Via tilbakemeldingene fikk vi angitt utløp for 527 anlegg, noe som betyr at vi fikk bekreftet hvor utløpet var lagt.

Godkjente avløpsanlegg

På grunn av eksisterende opplysninger, samt opplysninger via tilbakemeldingene, kom vi frem til at 497 anlegg

holdt en akseptabel standard.



Det er sendt brev( egendokumentasjon på vann – og avløpsanlegg) til uregistrerte

eiendommer. Av 969 tilbakemeldinger er det 173 eiendommer som har slamavskiller. 

Dette er «gamle» anlegg som ikke er registrert inn i vår slamdatabase. 

Av 969 tilbakemeldinger oppgir 477 anleggseiere at bygningen ikke har innlagt vann,

Mens 747 oppgir at bygningen ikke har slamavskiller.

Tilbakemeldinger fra 160 anleggseiere(som ikke har slamavskiller), antyder at de har 

direkte utslipp til sjø eller fjæresonen.



Temakart(Gemini Sanitær) over eiendommer med ukjent avløp







Krav til fotodokumentasjon ved slamtømming

Tømme entreprenør skal ta 5 bilder fra hver eiendom:

1. Bilde av tømmelapp

2. Bilde av lokket før de begynner tømminga. 

3. Bilde av tom slamavskiller

4. Bilde av slamavskiller når rejektvann er tilbakeført

5. Bilde av kvitteringslapp til kunden

Fra og med 2013 har vi hatt fokus på farlige usikra lokk(Innført bildet av lokk før 

tømming). Etter tømmesesongen 2013 gikk det ut 87 pålegg med frist for utbedring 

1.september 2014. Det ble ca samme antall pålegg for 2015.



Krav til fotodokumentasjon ved slamtømming
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Buk av Excel som status oversikt



Hovedbildet Gemini Oppfølging



Registrering av oppfølgingspunkt VASMTF (Søknad – melding – tilsyn - ferdigmelding)



Utfylling av oppfølgingspunkt

1

2

3

4



Dagbok med oppfølgingsfaner



Utkvittering av arbeidsprosedyrer for VA-søknad



Utkvittering av arbeidsprosedyrer for VA-melding



Utkvittering av arbeidsprosedyrer for tilsyn



Utkvittering av arbeidsprosedyrer for VA-ferdigmelding



Oversikt over alle arbeidsprosedyrer i dagboken



Søk, raskt og enkelt (her vises VA-søknader for kap.12)



Bruk av Gemini Oppfølging i prosjektarbeid (forslag)



Utfylling av data for prosjektet (forslag)



Prosedyre beskrivelse for prosjektet i dagbok (forslag)



Søk på prosjekter (forslag)



Videre oppfølging når prosjektet er ferdig (VASMTF)



1172

Bruk av Gemini Oppfølging i slamprosjektet  (alle betongavskillere i kommunen)



1113

Bruk av Gemini Oppfølging i slamprosjektet  (alle glassfiber avskillere i kommunen)



Bruk av Gemini Oppfølging i slamprosjektet  (hvilke hus som er koblet til slamavskilleren)



Gemini Oppfølging / sanitær



Symboler oppfølgingspunkt – temakart i Gemini Oppfølging



VA-miljøblad 59



NGU - Løsmassekart



NGU - Infilrtrasjonsevne



Grenser man skal forholde seg til ved etablering av infiltrasjonsanlegg





Jordprøveuttak ved «sjakting»



Eksempler – avstand til grunnvann









Infiltrasjonsanlegg - drikkevannsbrønner





Ei rein vannlinje

- fra fjell til fjord


