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Rådmannens innstilling: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
 
Ås, 04.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann  Kommunalsjef for teknikk, samfunn 

og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Forskrift for Ås 
Kloakkutslipp fra fritidsfartøy_Sjøfartsdirektoratet 
Opprop mot utslipp av båtseptik fra vannområde Horten 
Høringsinnspill Miljødirektoratet 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
 
Etter en henstilling fra vannområde Horten i 2016, har vannområde PURA 
(Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget) utredet innføring 
av et forbud mot utslipp av septik fra mindre båter og fritidsbåter for alle PURAs 
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medlemskommuner, samt stått for utredning av nytt mottaksanlegg for båtseptik. Det 
er jobbet frem en likelydende forskrift for alle kommunene i vannområdet PURA. 
Nesodden og Frogn kommuner har allerede vedtatt nye forbudsforskrifter, 
Oppegårds forskrift trer i kraft 1.juli 2019. Nabokommunen Vestby vedtok totalforbud 
allerede i 2003. 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø i Ås vedtok i møte 01.03.18 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. 
 
Det kom et innspill i forbindelse med høringen. Denne kom fra Miljødirektoratet der 
det anbefales å fjerne vassdrag fra lokal forskrift da dette er overflødig, samt fjerning 
av omtale om gråvann da dette kunne fremstå som lempeligere krav enn de 
nasjonale. Innspillene tas med i forskrift.  
 
 
Fakta i saken: 
 
Hensikten med forskrift er å forby utslipp av septik fra mindre båter og fritidsbåter. 
Den gjelder ikke store skip eller båter som er sertifisert for mer enn 15 personer. 
Hjemmelsgrunnlag er Lov om forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) ved 
forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 23-2. 
 
Bunnebotn og Bunnefjorden utgjør de marine tiltaksområdene i PURA. Anslagsvis 
1400 båter har fast tilhold her, og over halvparten har septikbeholder. I tillegg 
kommer tilreisende båter. Utskiftning av bunnvannet i Bunnefjorden skjer sjelden på 
grunn av terskelen i Vestfjorden. All tilførsel av forurensende stoffer er derfor uheldig. 
Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av både næringsstoffer og 
smittestoffer. Sjøfartsdirektoratet har i et informasjonsskriv i 2012 (se vedlegg) 
oppfordret fritidsbåteiere til å benytte mottaksanlegg for båtseptik. 
 
Det er allerede i dag et forbud mot tømming av båtseptik nærmere enn 300 meter fra 
land i henhold til forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger § 
10, annet ledd. Forbudet som foreslås, skal derfor gjelde arealet utenfor denne 
grensen og fram til kommunegrensen.  
 
Ås kommune har ikke kystlinje som ligger lengre fra land enn 300 meter og trenger 
derfor strengt tatt ikke et forbud. Ås kommune ser imidlertid effekten av at alle 
kommunene rundt indre Oslofjord har samme regelverk.  
 
Det er behov for minst ett nytt mottaksanlegg i Bunnefjorden for å få god 
tilgjengelighet til tømmestasjon, og området innerst i Bunnefjorden er egnet fordi det 
er nær kommunal spillvannsledning. Plassering, utforming og finansiering av dette 
mottaksanlegget fremmes som egen sak.  
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Miljømessige konsekvenser: 
 
Miljøkonsekvensene er i sin helhet positive, siden tiltaket vil reduserer tilførselen av 
næringsstoffer og smittestoffer til fjorden.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til ny forskrift om forbud mot utslipp av septik i 
sjøområdet fra skip, småbåter og fritidsbåter i Ås kommune vedtas slik at likelydende 
forskrift gjelder for alle kommuner som grenser til Bunnefjorden.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
01.01.2020. 
 
 


