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Erfaringer med innføring av forbud mot 

tømming av septik fra fritidsbåter og 

etablering av septikmottak
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Vi satte handling til ord……
…… champagnen kunne 

sprettes i eptember 2019 



Hva er problemet?

●Utslipp av septik fra fritidsbåter utgjør et miljøproblem i hele
Oslofjorden. Bunnefjorden har dårlig sirkulasjon og er spesielt utsatt
for påvirkninger 

●Tettheten av fritidsbåter i Oslofjorden øker, - mange av disse 
slipper septik rett ut i fjorden

● 1600 fritidsbåter i Bunnefjorden forurenser mye! 
Næringsstoffer, bakterier, smittestoffer
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→ Septik fra fritidsbåter utgjør et forurensnings- og estetisk problem 

Collage: Sommerseth Design

Collage: Sommerseth Design for PURA



Foto: Shutterstock
Foto: Østlandets blad



Hva sier lovverket?

- Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§31,55 og 56

- Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare 
innretninger § 10

- Lov om fritids- og småbåter § 38

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) §§ 9, 73 og 78

- Forurensningsforskriften §23-2



Prosess i PURA

- Drahjelp fra vannområdet Horten-Larvik: Opprop med anmodning 
om å innføre forbud mot septiktømming og etablere 
mottaksstasjoner – april 2016

- Behandling i PURAs styringsgruppe: Mai 2016

- Behandling i Follorådet: September 2016

- Etablering av ad hoc-gruppe Båtseptik – første møte mars 2017

- Ferdig utarbeidet felles politisk sak, oversendelse til kommunene: 
November 2017

- Politisk behandling i kommunene: Fra høst 2017 til høst 2019



- Kostnadsoverslag for etablering av mottaksanlegget kr. 945.000

- PURA bevilget kr. 200.000

- tidligere Akershus fylkeskommune bevilget kr. 100.000 etter søknad

- resten finansieres over renovasjonsgebyret i kommunen (ref. 
forurensningslovens § 26)

Hva koster mottaksanlegget ?
Finansiering?
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Prosjektavdeling i Ås kommune sto for 
prosjekteringen

- Innhenting av dispensasjon til bygging i 100-meterssonen

- Anskaffelse av tjenester innen graving, støping og dykking

- Innhenting av tilbud fra leverandører av brygge, rampe og selve 
septikmottaket



Byggeperioden….
Byggeprosessen….
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Byggeperioden….
Byggeprosessen….
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Byggeperioden….
Ferdig!
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Offisiell åpning av 
anlegget 21. juni 
2021 ved klima- og 
miljøminister 
Sveinung Rotevatn
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