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Orientering om høring - forslag til lokal forskrift - Forbud mot 
utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert  fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune 

 

Forslag til ny lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra 

skip, inkludert fritidsfartøy m.m. Ås kommune 

 

Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås har i møte 01.03.18 vedtatt å 

sende forslag til ny lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra 

skip, inkludert fritidsfartøy m.m. ut til høring med sikte på endelig behandling i 

kommunestyret. I samme møte ble det bestemt at det skal utarbeides en 

finansieringsløsning, beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget. 

 

Begrunnelse for ny forskrift 

Vannområdet PURA har tatt initiativ til å komme fram til en felles forskrift for 

kommunene ÅS, Frogn, Oppegård og Nesodden. Samarbeid på tvers av 

kommunegrensene om dette kan gjøre det lettere å oppnå målet om en renere 

Oslofjord. PURA har et ansvar for å mane til handling i sine eierkommuner ved å 

sikre innføring av viktige tiltak for et bedre vannmiljø. 

Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og 

smittestoffer. Dette vil kunne påvirke vannkvaliteten i negativ grad, også med mulig 

oppblomstring av giftproduserende alger. I tillegg medfører utslipp av båtseptik 

estetisk forurensning. 

Nesodden kommune har allerede innført forbud mot utslipp av denne type septik 

(Nesodden reviderer denne), Frogn innfører forbudet når nytt mottak er på plass i 

Vindfangerbukta og i Morsa vannområde har Vestby kommune innført forbud. Det er 

ønskelig at også kommunene Ås og Oppegård innfører et totalforbud, slik at samtlige 
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eierkommuner med kystlinje i PURA håndhever et forbud mot tømming av septik fra 

fritidsbåter. 

 

Ås kommune har i dag ingen septikmottak for båt i Bunnefjorden. Det er vedtatt at 

det skal etableres et nytt mottak i området i/eller ved Bunnebotn.  

 

Varsel og høring om forskrift 

I medhold av forvaltningsloven § 37 er ovennevnte forskrift lagt ut på høring. Det 

forhåndsvarsles samtidig om mulige endringer. 

 

Høringsfrist: 

3. juni 2019 

 

Send inn uttalelse til forslaget om innføring av ny forskrift: 

 e-post til post@as.kommune.no 

eller 

 per brev til Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås. 

Merk uttalelsen med sak 18/00562. 

 

Videre saksgang 

Etter at høringsfristen er gått ut vil det bli lagt frem ny sak for hovedutvalget for 

teknikk og miljø og kommunestyret, dette vil skje tidligst i juni i år. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 – Opprop mot utslipp av båtseptik fra vannområde Horten 

Vedlegg 2 - Kloakkutslipp fra fritidsfartøy_Sjøfartsdirektoratet_20120530 

Vedlegg 3 - Forslag til forskrift om forbud mot utslipp av båtseptik, Ås kommune 

 

 

Med hilsen 

 
 
Linda Beate Øye Lars Buhler 
Fagkoordinator  Avdelingsingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Mottakere: 

Bunnefjorden båtforening 

Kjøkkenodden båtforening 

Fløyspjeld båtforening 

Breivolls venner 

fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid for indre Oslofjord 

Kystverket 
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Fylkeskommunen 

Kjærnes marina DA 

Marina AS 

Marineservice Jakobsen AS 

Fiskeridirektoratet, 5804 BERGEN 

PURA vannområde Follo/Oslo, Anita Borge, Postboks 183, 1431 ÅS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Miljødirektoratet, Postboks 5672, Torgarden, 7485 TRONDHEIM 

Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK 

Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 KOLBOTN 

Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN 

Kjærnes Vel, Strandengveien 12, 1407 VINTERBRO 

Norges naturvernforbund, Mariboes gate 8 , 0183 OSLO 

Oslofjordens Friluftsråd, Vaterlandsveien 23, 3470 SLEMMESTAD 

Naturvernforbundet i Ås 

X-Yachts Norge AS, Nessetveien 77, 1407 VINTERBRO 

Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus, Postboks 1041 Sentrum, 0104 

OSLO 

Forum for natur og friluftsliv Akershus, c/o Oslo og Omland Friluftsråd 

Pb. 8896 Youngstorget, 0028 OSLO 

Oslo kommune, Rådhuset, 0037 OSLO 

 

 


