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Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune. 
vedtatt av Ås kommunestyre den … i medhold av lov om skipssikkerhet §§ 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 §§ 9, 73 og 78, forurensningsforskriften § 23-2. 

 
§ 1. Virkeområde 
Forskriften gjelder alle skip inkl. fritidsfartøy innenfor Ås sin kommunegrense.  
 
Forskriften gjelder ikke skip som er sertifisert for internasjonal fart og som enten har bruttotonnasje 
400 eller mer, eller som er sertifisert til å føre mer enn 15 personer, jf. forskrift om miljømessig 
sikkerhet for skip og flyttbare innretninger § 10. 
 
§ 2. Formål 
Forskriftens formål er å hindre utslipp av septik i Bunnefjorden. 
 
§ 3. Definisjoner 
I denne forskrift betyr: 
 
1. Skip: Ethvert fartøy, herunder lektere, flyttbare plattformer under forseiling og fritidsfartøy. 
2. Septik: 

2.1. Utslipp fra enhver form for toaletter. 
2.2. Utslipp fra rom som benyttes til medisinske formål (skipsapotek, skipshospital mv.) 

3. Gråvann: Utslipp av vaskevann o.l. 
 
§ 4. Ansvar 
Skipets fører er ansvarlig for at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. 
 
§ 5. Forbud mot utslipp 
Det er forbudt å slippe ut septik i vassdrag og sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy.  
 
Forbudet omfatter ikke utslipp av gråvann. 
 
§ 6. Myndighet 
Myndighet etter denne forskrift delegeres fra kommunestyret til rådmannen. 
 
§ 7. Forurensningsgebyr 
For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført, kan Sjøfartsdirektoratet eller den 
Klima- og miljødepartementet bemyndiger fastsette tvangsmulkt til staten i medhold av 
forurensningsloven § 73, eller overtredelsesgebyr til kommunen i medhold av lov om skipssikkerhet 
§§ 55 og 56. 
 
§ 8. Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til forurensningsloven § 78. 
 
§ 9. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft…. 
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