
GEBYRSATSER  2020 
SYSTEMATISK SEPTIKTØMMING

2019 2019 2020 2020

Alle gebyrer oppgitt i kroner INKL. EKSKL. INKL. EKSKL.

Inkl/ekskl., 25 % mva MVA MVA MVA MVA

1. Helårsboliger og fritidsbebyggelse med slamavskiller 

1.1 Ordinær tømming
Grunnpris for tømming, pr. anlegg 1 375 1 100 1 375 1 100
Behandling med mobil avvanningsenhet av oppsuget septik fra anlegget, pr. m³ ( Teknisk volum ) 460 368 460 368
Transport med slamsugerbil og behandling av oppsuget septik fra anlegget, pr. m³ ( Målt volum ) 810 648 810 648

2. Helårsboliger og fritidsbebyggelse med lukket anlegg

2.1 Ordinær tømming
Grunnpris for tømming, pr. anlegg 1 375 1 100 1 375 1 100
Transport med slamsugerbil og behandling av oppsuget septik fra anlegget, pr. m³ ( Målt volum ) 810 648 810 648

3. Tilleggsgebyrer

3.1 Forbikjøring
Dersom anlegget må forbikjøres av årsaker som skyldes forsømmelse fra 
abonnentens side i henhold til forskriftenes §§ 16 og 19, eller abonnent krever
endring av tømmefrekvens, eller fritak for tømming av anlegget mindre enn 3
måneder før neste tømming, beregnes et forbikjøringsgebyr, pr. anlegg 1 030 824 1 030 824

3.2 Tømming utenom rute
Dersom abonnent ønsker/krever tømming utenom fastlagt ruteplan, (utføres innen 
14 dager dersom ingen annen frist er avtalt), eller at anlegget må tømmes utenom
rute på grunn av forbikjøring (pkt 3.1/ iht § 19 ), beregnes det et tilleggsgebyr, pr. anlegg 1 250 1 000 1 250 1 000
Dette er gebyr som gis i tillegg til pkt 1.1 eller 2.1 

3.3 Nødtømming
Dersom abonnent ønsker/krever tømming utenom fastlagt ruteplan, utført innen
24 timer, beregnes det et tilleggsgebyr, pr. anlegg 2 535 2 028 2 535 2 028
Dette er gebyr som gis i tillegg til pkt 1.1 eller 2.1.

3.4 Øyeblikkelig hjelp
Dersom abonnent ønsker/krever tømming utenom fastlagt ruteplan, utført uten
forsinkende opphold innen 5 timer, beregnes det et tilleggsgebyr, pr. anlegg 4 815 3 852 4 815 3 852
Dette er gebyr som gis i tillegg til pkt 1.1 eller 2.1.

3.5 Tømming utenom arbeidstid
Dersom tømming etter pkt. 3.3 eller 3.4 kreves utført virkedager (man - fre) mellom
kl 1600 kveld og 0700 påfølgende morgen, eller lørdag/søndag og høytidsdager
beregnes ytterligere et gebyr, pr anlegg 2 535 2 028 2 535 2 028
Dette er gebyr som gis i tillegg til pkt 1.1 eller 2.1 og pkt 3.3 eller 3.4.

3.6 Nekting av tømming
Dersom abonnent nekter tømming utført, eller hevder at tømming
er utført i egen regi, betales et gebyr pr anlegg 2 535 2 028 2 535 2 028
*Denne posten brukes også dersom anleggseier nekter/stopper tømming av anlegget
etter at ordinær tømming er iverksatt ( Fra tømmevarsel er mottat )
Dette er et gebyr som da (*) gis i tillegg til pkt 1.1( Grunnpris ) eller 2.1( Grunnpris )

3.7 Nekting av tilbakeføring av rejectvann
Dersom abonnent nekter tilbakeføring av rejctvann ved ordinær tømming med mobil 
avvanningsenhet betales ved hver tømming et gebyr, pr anlegg 1 250 1 000 1 250 1 000
Dette er et gebyr som gis i tillegg til pkt  1.1 og eventuellt i tillegg til pkt. 3.2 til 3.5

3.8 Krav om/behov for bruk av traktor
Krav om adkomstmuligheter i.h.h.t. forskriftenes §16 kan fravikes, men da mot et tilleggsgebyr. 
Traktor m/en mann pr. anlegg 2 535 2 028 2 535 2 028
Dette er et gebyr som gis i tillegg til pkt 2.1 og eventuelt tillegg 3.2 til 3.5 

4. Andre tjenester

4.1 Diverse arbeid / spyling
For utrykking med slamsugebil eller avvanningsenhet og mannskap  til diverse arbeid/
spyling ved tømming av anlegg faktureres det etter følgende satser:
Bil m/en mann, pr time 1 740 1 392 1 740 1 392
Bil m/to mann, pr time 2 240 1 792 2 240 1 792
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