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Sammendrag 
Det finnes i alt ca. 1600 fritidsbåter i det kartlagte området. Av båtene i Hurdalssjøen har ca. 300 

innlagt toalett og av båtene i Vorma/Glomma har ca. 130 toalett. Kutymene er at toalettene i stor grad 

blir tømt ut direkte i vassdrag. Det er forbudt å tømme kloakk i vassdrag. Det finnes ingen muligheter i 

dag til å få tømt båtseptik i området på tilfredsstillende måte. Kommunene skal sørge for at det finnes 

tømmemuligheter også for avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v. Styringsgruppa i vannområdet 

Hurdalsvassdraget/ Vorma har vedtatt at det skal jobbes videre med dette i fellesskap for å få på plass 

tilfredsstillende løsninger. Det er i dette notatet skissert forslag til 4 lokasjoner for å etablere 

tømmeanlegg, og beskrevet forslag til tekniske løsninger, budsjetter og finansieringsnøkkel. Arbeidet 

er gjennomført i samarbeid med de aktuelle båtforeningene. Følges forslaget opp, anses at kommunene 

Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad samt Ullensaker vil ha etablert et tilfredsstillende tømmesystem. 

1. Innledning/bakgrunn 
Det har tidligere vært noe medieoppslag om tømming av båtseptik i vassdragene. Hurdalssjøen ble tatt 

i bruk som drikkevannskilde høsten 2018, Vorma drenerer til Glomma som også er drikkevannskilde.  

Begge har i tillegg viktige rekreasjons- og badeplasser, og vannet brukes til jordvanning (korn, poteter, 

jordbær, grønnsaker, eng, fôrvekster). Det har vært innskjerpinger i lovverket, og nasjonale føringer 

som legger premisser for hvordan båtseptik bør håndteres. I innlandet har det vært jobbet lite med 

denne problematikken inn til videre, mens det i kystområdene er godt i gang med å forbedre dette, 

bl.a. gjennom arbeidet i regi av PURA (Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 

Gjersjøvassdraget) og Vannområdet Horten – Larvik, men der må det først innføres lokale forskrifter 

fordi tømming av båtseptik i sjø er forbudt innenfor en avstand av 300 meter fra land, mens det kan 

være tillatt utenfor. Sverige innførte totalforbud mot tømming av septik til sjø i 2015. 

  

Vi har oppfattet et det er kutyme å slippe båtseptik ut direkte i Hurdalssjøen/Vorma/Glomma for større 

båter med toaletter, men at det har vært fulgt en praksis om ikke å gjøre det direkte utenfor etablerte 

badeplasser eller havneområder. Omfanget av dette er ikke kjent, men Miljørettet Helsevern Øvre 

Romerike registrerer påfallende høye bakterietall som enkeltepisoder rett som det er når badevanns-

prøver tas sommerstid. Punktkildene til dette har ikke blitt identifisert. Det er i dag ca. 300 båter i 

Hurdalssjøen som har toaletter om bord, og tilsvarende tall for Vorma/deler av Glomma er ca. 130. 

Tallene ventes å øke i årene som kommer. I tillegg kommer Skibladner, Mjøsfergen og Elvekongen. 

 

Tematikken er diskutert i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo), først i styringsgruppe-

møtet 14.11.18, så i faggruppe kommunalteknikk 27.2.19 (sak 6) og med følgende vedtak i siste 

styringsgruppemøte: 

 

 

 

 

 

Dette notatet svarer ut styringsgruppas bestilling fra Huvos side, og må følges opp videre i 

kommunene mht. finansiering, fordeling og bestilling/gjennomføring. 

 

Innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, er det for øvrig kun Øyangen (Hurdal/Gran) og 

Hersjøen (Østre Toten) som er større enn 2 kvadratkilometer, i tillegg til Hurdalssjøen og Vorma. I 

følge Lov om motorferdsel i utmark er det grensen for når ferdsel med motorfartøy er tillatt på 

innsjøer. Det er neppe grunn til å tro at båter uten motor har innlagt toalett. For Øyangen og Store 

Hersjøen er det ikke registrert båter med toaletter om bord. Så dersom det etableres muligheter for å 

tømme båtseptik i Hurdalssjøen og i Vorma, så skal hele vannområdets nedbørsfelt være dekket. For 

Nes kommune er det naturlig å inkludere Glomma, da båter fritt kan ferdes fra Rånåsfoss til 

Funnefoss, og opp i Vorma til Svanfossen (og over via slusene). I Nes er også Bjørknessjøen/ 

Viksjøen større enn 2 km
2
, men båtseptik er ikke aktuelt der. Eidsvoll kommune har i tillegg Mjøsa 

som aktuelt område, mens Hurdal, Nannestad og Ullensaker ikke har andre innsjøer over 2 km
2
. 

  

Vedtak i styringsgruppemøtet 4.4.19, sak 2/19: 

«Sekretariatet utarbeider et saksgrunnlag for å etablere tømmestasjoner for båtseptik i Hurdalssjøen 

og i Vorma». 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/faggruppe/27_2_19_Referat_Kom_tekn_gruppa.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/styring/Protokoll_-4.4.19_-styringsgruppemtet_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
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2. Offentlige krav og føringer 
Følgende lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer/føringer legges til grunn: 

a) Sjøfartsdirektoratet 30.5.2012: «Kloakkutslipp fra fritidsfartøy – informasjonsskriv»: 

b) Hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratet (lenke), artikkelen «Kloakk fra fritidsbåter», datert 

25.3.2103. 

c) Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (30.5.2012) § 10 (lenke), 

bl.a. følgende formuleringer: «Det er forbudt å slippe ut kloakk, vaskevann og lignende i vassdrag. 

Med kloakk menes a) avløp og annet avfall fra toalett, urinal og lignende, …..» 

d) Forurensingsforskriften (forskrift 1. 6.2004 nr. 931) kapittel 23 (lenke). «Hindring av forurensning 

ved kloakkutslipp fra skip».  

e) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), sist endret 1.1.2018 (lenke), § 

7. «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 

lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.» 

f) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), sist endret 1.1.2018 (lenke), § 

26: «Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og 

samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for 

oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for 

nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v.» 

g) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), sist endret 1.1.2018 (lenke), 

§§ 23 og 34, hhv. om kommunal avfallsinnsamling og tømming, kan også komme til anvendelse. 

h) Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) av 22.12.2016 (lenke), § 4: 

«Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet 

til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes 

også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten….». 

i) Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene (lenke) 

19.3.2019: kap. 8: «Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann til vannforekomster avsatt til 

uttak av drikkevann, skal være sanert, jf. drikkevannsforskriften § 4….» 

 

Det vil i korthet si at det er forbudt å slippe ut kloakk fra båter til vassdragene, og i tillegg særskilt i 

drikkevannskilder. Videre har Regjeringen nå i sine føringer for kommende regionale 

vannforvaltningsplaner tydeliggjort en forventing om at alle utslipp av urenset sanitært avløpsvann 

skal saneres. Kommunen skal sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, 

fritidsbåter m.v. (jf. pkt. f over). 

3. Målsetting med arbeidet 
Hensikten med dette notatet er å samordne kommunenes arbeid med saken, for å rasjonalisere 

oppgavene og sammen med aktuelle båtforeninger etablere et tilfredsstillende system for anlegg av 

båtseptik i de aktuelle områdene innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma sine grenser, for 

derigjennom å legge til rette for reglementert tømming av båtseptik i praksis, og unngå forurensing av 

innbyggernes bade- og drikkevannskilder, men også følge opp Regjeringens føringer inn i neste 

rullering av vannforvaltningsplanene.    

 

Det er kommunene selv som må sørge for selve etableringen og videre drift av slike anlegg, sammen 

med båtforeningene. Huvo bistår med koordineringen, og bakgrunnsinformasjonen i den innledende 

fasen. 

4. Tømming av avløpsvann fra bobiler 
I henhold til forurensningsloven skal kommunene også sørge for nødvendige anlegg for tømming av 

avløpsvann fra bobiler. Faggruppe kommunalteknikk har vurdert at båtseptik er det viktigste å få på 

plass. Det finnes ingen båtseptikanlegg, men det finnes noen mulige steder å tømme avløpsvann fra 

bobiler. Det er allment tilgjengelig tilrettelagte tømmeløsninger ved E6 nord for Andelva ved 

Shell/Nebbenes nordgående, og i tillegg har Statens vegvesen bygget tømmestasjoner for bobiler langs 

E6 både på nordgående og sørgående løp like ved Andelva. Ved nordgående løp er tømmeanordningen 

https://www.sdir.no/aktuelt/nyhetsarkiv/kloakk-fra-fritidsbater/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-30-488?q=nr.%20488*%202012
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensingsloven#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_4#§22
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_4#§22
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868?q=drikkevannsforskriften
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf
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sammen med vanlig WC (stor tett tank), mens det ved sørgående løp kun er en separat «utslagsvask» 

(tett tank på 1000 liter). Storenga Camping ved Minnesund har også tilbud om tømming fra bobiler. 

I tillegg tilbyr Gardermoen Renseanlegg tømming av bobilseptik mot et gebyr. Bårlidalen 

Renseanlegg har per i dag ikke mottak for bobilseptik.  

 

I Nes finnes et tilbud langs E16 like over grensen til Sør-Odal kommune, der Sanngrund AS har 

servering og overnatting. De tar i mot bobilturister og tilbyr septiktømming. Det samme gjør 

Frognerstrand Camping. 

  

I tillegg har mange bobiler portable løsninger, slik at det i praksis kan tømmes på steder med vanlig 

WC, f.eks. bensinstasjoner. Hvorvidt dette er å anse for å være tilstrekkelig eller ikke, er ikke nøyere 

vurdert, men det finnes allerede et tilbud og muligheter for reglementer tømming. I tillegg er bobiler 

mer mobile enn båter, slik at rekkevidden og dermed mulighetene blir større. Det anbefales for øvrig at 

Bårlidalen Renseanlegg etter hvert også tilbyr tømming av bobilseptik. 

 

Men både på lokasjon 3 (Sundet) og 5 (Årnes) vil det kunne være mulig å legge til rette for tømming 

av portable løsninger både fra båter og bobiler på samme sted. 

 

 

5. Forslag til lokasjoner for etablering av båtseptik-tømming 
I all hovedsak er båter med innlagt toalettfasiliteter begrenset til å finnes i Hurdalssjøen og i Vorma, 

innen vannområdets arealer. Når det gjelder kommunenes ansvar for å legge til rette for tømming, er i 

tillegg Mjøsa aktuell for Eidsvoll kommune og Glomma for Nes kommune. Glomma tas inn videre i 

denne utredningen selv om det ligger i Vannområdet Øyeren, fordi krysningsområdet Vorma – 

Glomma må betraktes som ett og samme området for «båtfolket» og for Nes kommune. Hurdal, 

Nannestad og Ullensaker har ikke andre vassdrag der dette er en aktuell problemstilling, så vidt vi er 

kjent med. For kommunene Østre Toten, Gran, Stange og Nord-Odal er dette ikke relevant, innen 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, men Nord-Odal og Sør-Odal har nylig etablert 

septiktømmeanlegg for fritidsbåter i Storsjøen. 

 

I figur 1 er det lagt inn forslag til hvor tømmeanlegg bør vurderes etablert. 

 Lokasjon 1. Nord i Hurdalssjøen, ved Hurdal Båt og Snekkeforening sin båthavn. 

 Lokasjon 2. Sør i Hurdalssjøen, ved Merra, ved Andelva Båtforening sin båthavn. 

 Lokasjon 3. I Sundet, ved den kommunale gjestehavnen.   

 Lokasjon 4. Ved Minnesund. Gjennom arbeidet med dette notatet, er det avklart at denne 

lokasjonen foreslås tatt ut, fordi lokasjon 4 bør kunne dekke hele området opp til Mjøsa, inkl. 

kommende behov for Mjøsfergen. 

 Lokasjon 5. Ved Årnes (vurdert som bedre egnet enn Vormsund), ved Årnes båtforening og 

Elvekongen. Dette inkluderer Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss. 

 

 

Figur 1. Tømmestasjonen for bobiler ved E6, sørgående.     
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Figur 2. Oversikt over lokasjoner der det foreslås å etablere anlegg for tømming av båtseptik innen 

vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, og nærområdene. 

 

5.1. Beskrivelse av Lokasjon 1. Nord i Hurdalssjøen  
Bryggeanlegget på 70 båtplasser disponeres av Hurdal Båt og Snekkeforening.  På stedet har de eget 

klubbhus, innlagt WC, innlagt springvann og strøm. Det er koblet direkte til Hurdal kommunes 

avløpsnett. Det er også kameraovervåking.  I nordenden av sjøen er det (så vidt man vet) kun enkle 

portable toaletter som er installert i båtene. Det anses per nå derfor kun for å være behov for 

tømmeordning for portable toaletter. Forholdene ligger meget godt til rette for å etablere det der, til en 

lav kostnad.   
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5.2. Beskrivelse av Lokasjon 2. Sør i Hurdalssjøen  
To bryggeanlegg (Borgerstøa og Merra) på til sammen 400 båtplasser disponeres av Andelva 

Båtforening.  På stedet har de eget klubbhus, innlagt WC, innlagt springvann ved gjestebrygga og 

strøm. Avløpet går til tett tank, som er av eldre dato og kapasiteten er liten. I sørenden av sjøen er det 

en god del store båter, med innlagt toalett. Det er både større toalettanlegg med tanker som må suges, 

og portable løsninger. Det anses derfor for å være behov for tømmeordning både med pumpe/ 

sugeanordning fra båtene og opp til tank på land og for portable toaletter. Forholdene ligger meget 

godt til rette for å etablere begge deler der, men det vil kreve ny tank, div. rør, slanger og 

pumpe/sugeanordning. Det er 30 – 35 meter fra brygga til avløpstanken på land.  Fordi det vil gå til 

tett tank, må denne tømmes regelmessig, og det vil være noen driftskostnader til vedlikehold, service 

osv.   

5.3. Beskrivelse av Lokasjon 3. Ved Sundet  
Tømmestasjonen bør legges i Sundet på østsiden, som del av Eidsvoll kommunes gjestebrygge, eller i 

nærheten av den. Kommunen eier dagens brygge, og det er kort avstand til kommunal avløpsledning. 

Ved å koble dette til kommunalt nett, blir driftskostnadene minimale, og inngår som del av 

kommunenes egne utgifter. Eidsvoll kommune er i gang med nye planer for Sundet som omfatter dette 

området. Hvorvidt det er mest aktuelt å benytte eksisterende brygger, eller sette opp egen brygge til 

båtseptik tas inn videre i disse planene. Det er uansett viktig at det til enhver tid kan være minst én 

plass reservert for septiktømming, som kun skal benyttes mens tømmingen pågår. Det må merkes 

opp/skiltes. Det kommer en del store båter hit, bl.a. fra Mjøsa på dagsturer, og vi har opplysninger om 

at det kan ligge så mange som 6-8 båter samtidig der. Det er avklart med Skibladner at det uansett ikke 

er aktuelt å ta hensyn til tømming fra den båten, men når Mjøsfergen blir ferdig restaurert vil den 

kunne tømme sin septiktank der. Det bør vurderes om det samtidig kan være egnet for å tømme septik 

fra bobiler i en portabel tømmeløsning på dette stedet, eventuelt om det settes opp like i nærheten. 

5.4. Beskrivelse av Lokasjon 4. Ved Minnesund  
Gjennom arbeidet med dette notatet, er det avklart at lokasjon 4 foreslås tatt ut, fordi lokasjon 3 også 

kan dekke området opp til Mjøsa. Det støttes også av båtforeningene som er kontaktet. I Mjøsa er det 

også tømmestasjoner for fritidsbåter i Gjøvik og Hamar.  

5.5. Beskrivelse av Lokasjon 5. Ved Årnes  
Bryggeanlegget har i dag 61 båter, med plass til 66. Like ved siden av ligger båtplassen til MS 

Elvekongen. Det er ca. 60 m fra brygga til offentlig WC og kommunalt avløpsnett. Båtforeningen leier 

grunnen av Nes kommune. Årnes Båtforening kan være villig til å ha båtseptikanlegget på sitt 

bryggeanlegg, men en felles befaring 4.7.19 konkluderte med at det mest praktiske ville være å 

plassere det på Nes kommunes eiendom like ved Elvekongen, og nær Årnes Båtforening sitt anlegg, 

slik at de tre partene sammen kan drifte det. MS Elvekongen har bekreftet at en pumpestasjon som 

legges nærmest mulig båten vil være best egnet også for dem. MS Elvekongen må tømmes fra sin faste 

båtplass (alternativt Sundet) fordi den krevet minst 7 meters dyp. På dette stedet vil det også være 

egnet å tømme septik fra bobiler i den samme portabel tømmeløsning. 

5.6. Andre lokasjon  
Haugenes camping har ikke tømmeanlegg for båtseptik, men sier at på forespørsel vil gjester kunne 

tømme portabel båtseptik i WC som ligger 150 – 200 meter fra båthavna. Bogen Brygge sier at de har 

tilbud om at gjester kan benytte vanlig WC, som er åpen døgnet rundt, hele året. Begge ligger på 

østsiden av Hurdalssjøen, omtrent midtveis. Det finnes toaletter (uten innlagt vann) for fri benyttelse 

ved de offentlige badeplassene; Lima, Meieriodden, Åsanden og Rødvika, samt badeplassen/ 

hvileplassen ved E6 over Andelva, som er anlagt av Statens Vegvesen. For øvrig er det ikke toaletter 

nær Hurdalssjøen som lett kan benyttes fritt for personer som kommer fra båter. Det er forøvrig 

mottatt innspill om at det langs Hurdalssjøen kan ligge mye menneskeavføring på utsatte steder/stier.  

 

I Vorma/Glomma finnes det heller ikke noen egnede tømmemuligheter per nå for båtseptik.  Men det 

er mulig for «båtfolk» å benytte vanlige toaletter på land før/etter båtturer, blant annet ved Haga 

Båtforening, flere butikker/steder i Sundet og i Årnes sentrum. Frognerstrand Camping kan for øvrig 

ta i mot portable tømmeløsninger for både bobiler og båter i dag, men det er ca. 50 meter fra vannet. 



7 

 

6. Nye bryggeanlegg  
Dersom det søkes om å etablere/bygge om bryggeanlegg som skal inkludere store båter med innlagt 

toalett, bør det settes krav om at bryggeanlegget skal ha et tømmeanlegg for båtseptik lokalt, som 

etableres og driftes av bryggeeier/båtforeningen/ansvarlig søker, og som skal gjelde for/være tilpasset 

alle båter med toalett ombord. Det bør presiseres i tillatelsen at bryggeeier, sammen med båteiere, er 

ansvarlig for at alle båter i bryggeanlegget som har toaletter om bord, kan benytte tømmefasilitetene 

lokalt. Skulle det dukke opp båter med andre typer toaletter, må enten båtene bygges om slik at 

toalettene kan tømmes lokalt, eller så må toalettene avinstalleres. Tømmeanlegget skal i så fall 

godkjennes av kommunen før brygga tas i bruk. 

 

Dersom det søkes om å etablere/utvide et bryggeanlegg kun for mindre båter uten toalett om bord, bør 

kommunene sette vilkår om at anlegget kun blir godkjent for båter som ikke har innlagt toalett, eller 

har avinstallert toalettanlegget fysisk. Dersom det på slik anlegg likevel benyttes båter med innlagt 

funksjonelt toalett, kan tillatelsen til bryggeanlegget trekkes tilbake. Politi, kommunene, Statens 

Naturoppsyn, eller andre som opptrer på vegne av kommunene, bør få adgang til både meldte og 

uanmeldte inspeksjoner av båtene og bryggeanlegget. 

7. Aktuelle tekniske løsninger og krav for båtseptik 
Tekniske løsninger og krav til anlegg må tilpasses både hvilke typer septikanlegg som rent faktisk 

finnes i båtene det skal gjelde for, og de muligheter og begrensinger som finnes på lokasjonene. En 

nasjonal kartlegging (Borghagen 2009) i Sverige (i hovedsak kystområdene) viste følgende typer: 

a) Porta potti o.l. (portabel tømming) (25 % av båtene). 

b) Fast toalett uten tank, direkteutslipp til vassdrag (28 % av båtene). 

c) Fast toalett med tank, kan pt. bare tømmes til vassdrag (33 % av båtene). 

d) Fast toalett med tank, og oppsugingsmuligheter (14 % av båtene). 

Vi er ikke kjent med at det finnes tilsvarende kartlegging fra Norge. Men dette gir en oversikt over 

hvilke typer som finnes installert i båter. Vi må regne med at det finnes båter med alle disse 

forskjellige løsningene i vårt vannområde, selv om den kartleggingen vi har foretatt i all hovedsak 

viser at alternativ a er mest brukt, deretter alternativ d og de to andre bare unntaksvis er i bruk innen 

Huvo. Alternativ c er det gitt opplysninger om at finnes på «en håndfull» båter, totalt. Men det kan 

ikke utelukkes at det finnes flere.  

 

Det er for øvrig kun alternativene a og d over som det er mulig å tilrettelegge for i praksis.  Finnes det 

båter med løsning b eller c må de selv bygge om båten slik at tømming kan foretas på lovlig måte, 

eller avinstallere anlegget, på samme måte som svenske myndigheter krever. F.eks. kan det installeres 

såkalt skroggjennomføring med egnet avløpstilkobling, eller annen type toalett kan installeres. 

 

Tømmestasjoner for båtseptik bør etableres i samarbeid med aktuelle båtforeninger/båthavner. Det må 

være lett å legge til bryggene for båtene, og være ledig kapasitet til enhver tid. Det bør være strøm der. 

Det bør være kort avstand til kommunalt ledningsnett, alternativ til tett tank på land. Det finnes for 

øvrig også større løsninger for flytende tette tanker, men det anbefales ikke her. Både 

is/frostproblemer og variabel vannstand/strøm kan være problematisk for en slik løsning, som også gir 

økt sårbarhet i tilfelle fysiske skader/feil og utlekking av innholdet. 

  

Dersom det etableres tømmestasjoner med slange og sugeanordning, bør det settes krav om at det skal 

være en dekkstilkobling i henhold til standard ”ISO 8099:2000, system for oppsamling av 

toalettavfall”. Da sikres det at det ikke blir problemer for båter pga. for stort undertrykk. Det anbefales 

at anskaffelse av løsninger tilpasses den enkelte lokasjons mulighet og deretter ut fra definerte og 

stedsspesifikke funksjonskrav. Aktuelle funksjonskrav som bør vurderes nærmere er: 

* Tømmefrekvens. 

* Tilgang til kommunalt avløpssystem. 

* Beskrivelse av økonomiske rammer. 

* Risiko for ytre påvirkninger som flom, frost og hærverk.   

* Om det skal være innebygd i eget lokale, eller frittstående anlegg. 
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* Skal fullt serviceprogram fra leverandør inngå, evt. hvilke oppgaver. 

* Hva som kommunene skal gjøre av drift/vedlikehold vs. båtforeningene bør beskrives. 

* Skal hele anlegget bestilles ferdig, eller bare deler/komponenter.   

* Skal leverandøren også installere anlegget. 

* Skal anlegget komme til båtplassen eller båten komme til anlegget. 

* Leveringstid. 

* Finansiering. 

* Livslengdekostnad – LCC. 

 

Det kan vurderes om alle anleggene bør inn i en og samme anskaffelse for å få det rasjonelt, og 

billigere. Det kan vurderes å be entreprenører om å foreta befaringer, og så beskrive foreslåtte 

løsninger. Finansieringen og anskaffelsesprosessen bør avklares i en tidlig fase. 

 

Sett fra brukerens synspunkt bør en god lokasjon oppfylle følgende: 

… plassering ved båthavn/annen båtservice.    

… er lett synlig og kjent. 

… er fysisk enkel å komme til.   

… kan benyttes hele døgnet (det bør være lys på anlegget).  

… er selvbetjente, dvs. krever ikke driftspersonale.   

… er enkel og kjennes trygt å bruke. 

… har tydelige instruksjoner for bruken/driften. QR-kode med video som forklarer tømmerutinene kan 

være smart, i tillegg til værbestandig plakat på stedet. 

… er kostnadsfri for brukeren. 

… er tilpasset ulike tekniske innretninger i båten.    

 

Sett fra anleggseierens synspunkt bør en god lokasjon oppfylle følgende: 

… kan bestilles som en helhetsløsning.   

… har en leverandør som tar helhetsansvar. 

… er tilpasset for ulike tekniske grensesnitt. 

… tåler håndteringsfeil uten å gå i stykker.   

… tåler ulike pumpemedier. 

… krever begrenset forebyggende vedlikehold. 

… har lite driftsvedlikehold. 

… har lang livslengde. 

… har lav livsløpskostnad. 

 

I et anbud bør det framkomme spesifisert pris per anlegg for: 

* Selve produktet inkl. levering. 

* Tekniske tilkoblinger. 

* Fysisk installasjon. 

* Montering/kobling/igangsetting.  

* Drift- og driftsovervåking. 

* Vedlikehold. 

* Opplæring/informasjon, brukerveiledning (inkl. evt. plakat/poster på stedet).    

* Andre kostnader. 
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Figur 3. Foto som viser eksempler på tømmestasjon. Til venstre av den enkleste typen, for portable 

toaletter, og til høyre anlegg med slange, og pumpe videre til tank på land eller kommunalt avløpsnett.  

Foto: hhv. Anita Enger og SF Pontona AS. 

8. Antall båter og båtforeninger 
Det er nødvendig at båtforeningene involveres i arbeidet. Det er gjennomført kartlegginger ved hjelp 

av flyfoto, supplert med informasjon fra lokalkjent og fra båtforeningene for å få en oversikt over 

antall båter, hvor mange som har installert toaletter i båtene og type toaletter (tabell 2). Tallene i 

tabellen må oppfattes som omtrentlige og som minimumstall. I tillegg er det viktig å påpeke at antall 

båter er økende og andelen med installert toalett er også økende. Behovet for tømmeanlegg for 

båtseptik blir derfor stadig større. 

 

8.1. Hurdalssjøen 
Alle båthavner/bryggeanlegg med ansamlinger av flere enn ca. 10 båter er ringt opp, og intervjuet.  

Det er de selv som har oppgitt antallet, men vi har påpekt at et omtrentlig tall er godt nok. For å telle 

alle spredte båter, båter fra enkeltbrygger og de som fraktes til/fra på dagsturer, er det telt opp fra 

flybilder (Google.no/ maps, kart.1881.no og norgeibilder.no). Fordi en slik metode ikke fanger opp 

båter som ligger halvskjult av trær o.l. og ikke de som oppbevares på båthenger/gårdsplasser/låver, 

garasjer osv. i nærområdet, har vi antatt at det utgjør minimum det dobbelt av de småbåtene vi klarer å 

telle på flyfoto på et gitt tidspunkt. Det er naturligvis stor usikkerhet i dette, men det gir likevel en 

brukbar oversikt for dette formålet. I sum utgjør antall båter i større havner/bryggeanlegg 750, med et 

tillegg på antatt minst 300 båter som ligger på egne plasser/fraktes, blir det 1040 båter. Det er naturlig 

å avrunde videre opp til 1100 båter, som er det beste anslaget vi kan gjøre for sum antall båter i 

Hurdalssjøen. Vi stilte også spørsmålet til representanter/ eiere av båthavnene, som interessant nok 

anslo antall båter i sjøen til å være alt fra 700 – 1300. Av de 1100 båtene, er det grunn til å tro at 

nærmere 300 har installert toalett, hvorav ca. 60 med tank som må tømmes med sug/pumpe. Tabell 2 

gir en oversikt over de ulike båthavnene/bryggeanleggene i Hurdalssjøen som har flere enn ca. 10 

båter. Særlig på vestsiden ved Sandsnesseter og Rustad er det en del båter enkeltvis, og i mindre 

grupper. 
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Tabell 2. Oversikt over større bryggeanlegg/båtforeninger i Hurdalssjøen som har mer enn ca. 10 

båtplasser i samme område. 

Sted Navn Antall båt-
plasser 

Ca. antall 
båter med 
innlagt toalett 
- tank 

Ca. antall 
båter med 
innlagt porti 
potti ol. 

Hjemmeside, 
merknader 

Nord-vest i 
Hurdalssjøen 

Hurdal Båt og 
Snekkeforening 

70 0 5 http://www.hbsf.no   

Sør-øst i 
Hurdalssjøen/ 
Andelva. Borgerstøa 
og Merra båthavner. 

Andelva 
Båtforening 

400 40 150 https://www.havne
web.no/andelva/  

Sør-vest i 
Hurdalssjøen 

Tangen 
Båtforening  

120 10 40  

Lima, sør-vest i 
Hurdalssjøen 

Gustav 
Annerløv 

45 3 5 Grunneier. 

Midt/nord-øst i 
Hurdalssjøen 

Haugenes 
Camping 

15 0 3  

Midt-øst i 
Hurdalssjøen 

Ved Bogen/ 
Bogvika 

20 0 0 http://bogen-
hyttegrend.no/  

Midt-øst i 
Hurdalssjøen 

Ved Bogvika, 
planlagt 
utvidelse  

70 ? ? Vet ikke hva slags 
båter som evt. 
kommer etter hvert. 

Sum antall båter i felles bryggeanlegg i 
Hurdalssjøen:  

750 53 53   

Båter enkeltvis langs land, brygger < ca. 
10 båter, og som fraktes løpende til/fra. 

300 5 15 Usikkert tall. Må 
betraktes som et 
minimum. 

Sum minimum antall båter i 
Hurdalssjøen totalt, oppsummert 

1040 58+ 218+  

 

8.2. Vorma og Glomma    
Metodikken for å kartlegge båtene var i prinsippet som for Hurdalssjøen (kap. 8.1.) Båter kan kjøre fra 

Mjøsa, via Vorma og ut i Glomma, og samme vei tilbake igjen. Båtforeningene opplyser om at særlig 

de store båtene gjør det av og til. Men en slik ferdsel betinger at Svanfoss sluser er i bruk. Det er 

derfor naturlig at det etableres tilbud for å tømme båtseptik både oppstrøms og nedstrøms Svanfossen, 

slik at båtene kontinuerlig har adgang til tømmeanlegg. Med Glomma menes i denne sammenheng 

strekningen fra Rånåsfoss til Årnes (ca. 13 km), og videre fra Årnes til Funnefoss (ca. 8 km), og fra 

Årnes til Svanfoss (ca. 3 km). I tillegg kan båter til tider gå et stykke opp i Uåa. Båter kan ikke passere 

Rånåsfoss eller Funnefoss vannveien. Årnes er en naturlig lokasjon nedstrøms Svanfossen med gode 

forbindelser i alle retninger, i tillegg til å være et naturlig mål for båtturer pga. sentrumsfunksjonene i 

tillegg, og bryggeplassen for Elvekongen.       

 

I følge Haga båtforening er det tidligere estimert at det finnes 9000 båter i Mjøsa, hvorav mange er 

store (dvs. med antatt toalett om bord). De forventer at stadig flere av dem tar turen til Glomma via 

Svanfoss sluser dersom dette markedsføres bedre og blir mer brukt. En del båter i Mjøsa tar også turen 

til Sundet i Eidsvoll.  

 

Oppstrøms Svanfossen bør det være et tømmeanlegg i Sundet. Det er naturlig lokasjon både fordi det 

har god adkomst helt fra Svanfossen og opp, og fra Mjøsa og ned, i tillegg til at det har 

servicefunksjoner, butikker mm. som gjør det naturlig som et utfartsmål. Store båter har for øvrig 

tømmemuligheter i Mjøsa ved havnene i Hamar og i Gjøvik. Men Minnesund kan også være aktuell 

som potensiell lokasjon for båtseptik, og har derfor i en viss grad også blitt vurdert her. 

https://www.havneweb.no/andelva/
https://www.havneweb.no/andelva/
http://bogen-hyttegrend.no/
http://bogen-hyttegrend.no/
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Tabell 3. Oversikt over større bryggeanlegg/båtforeninger i Vorma og i Glomma (Rånåsfoss -

Funnefoss) som har mer enn ca. 10 båtplasser i samme område. 

Sted Navn Antall båt-
plasser 

Ca. antall båter 
med innlagt  
toalett - tank 

Ca. antall båter 
med innlagt 
porti potti ol. 

Hjemmeside, 
merknader 

Minnesund, Vorma Mjøs-
samlingene 

7 1 0 Museumsbåter. 2 
ubemannede lektere og 
5 andre båter men kun 1 
med toalett. «Mjøs-
fergen» restaureres, og 
tett tank for tømming 
blir installert. 

Minnesund, Vorma Minnevika 
Båtforening 

Ca. 20 10*  0 Grunneiere: 
Mjøssamlingene og 
Amund Sandholt.  

Minnesund, Vorma Storenga 
Camping AS 

26 15 5 Kun Facebook-side. 

Sundet, Vorma og 
dels Minnesund, 
Vorma 

Vorma 
Båtforening 

100 15-20 10-15 Hvorav 10-15 båtplasser 
er på Minnesund, men 
som fram til 2023/24 er 
flyttet til Ørbekk. 
http://vormabatforening.no/  

Nedenfor 
Langtang- evja, like 
oppstrøms 
Svanfossen. 

Priv. brygge-
anlegg 

20 6 0 2 bryggeanlegg. 
Grunneiere: Fred 
Elverhøy/ Thomas 
Pedersen. 

Vormsund, Vorma Vormsund 
Båtforening 

40 6 4 I tillegg minst 1 båt med 
direkteutslipp. Kun 
Facebook-side. 

Vormsund, Vorma Sameiet 
Vormsund 
Brygge 

14  0 0 Privat bryggeanlegg. 

Årnes, Glomma Årnes 
Båtforening 

61 5* 10 Har tot. 66 båtplasser. 
Interessert i å ha anlegg 
ved sin brygge. 
http://www.arnesbatforening.
com/  

Glomma, Årnes sør Glomma 
Terrasse 
Borettslag 

8-10 0 0 Privat bryggeanlegg. 

Glomma, Årnes sør 
(Raumnes Brygge) 

Glomma 
Park 
Båtforening  

16 0  1 Privat bryggeanlegg. 

Glomma ved Haga Haga 
båtforening 

31 0 10-15 Kun Facebook-side. Kan 
ikke ha anlegg hos seg 
pga. grunt vann/skjær. 

Glomma ved Haga Nes 
Strandhager  

20 5 5 Planlegger utvidelse av 
brygga. Potensielt 
interessert i å etablere 
både fylleanlegg for 
drivstoff og båtseptik.  

Glomma ved 
Frognerstrand  

Frogner-
strand 
Camping 

Ca. 20 0 0 Pt. kun småbåter uten 
toalett. Har flere 
småbrygger. Kan være 
interessert i septikanlegg 
 

http://vormabatforening.no/
http://www.arnesbatforening.com/
http://www.arnesbatforening.com/
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Vorma over Svanfossen: Båter 
enkeltvis, brygger < ca. 10 båter, 
og som fraktes løpende til/fra. 

25-30 5 0 Kilde: div. flyfoto og 
lokale informanter. 

Vorma under Svanfossen: Båter 
enkeltvis, brygger < ca. 10 båter, 
og som fraktes løpende til/fra. 

10-20 2 0 Kilde: div. flyfoto og 
lokale informanter. 

Glomma (Funnefoss – Rånåsfoss): 
Båter enkeltvis, brygger < ca. 10 
båter, og som fraktes løpende 
til/fra. 

30-40 5 2 Ca.-tall. Kilde: div. flyfoto 
og lokale informanter.  

Sum minimum antall båter i 
Vorma/Glomma totalt, 
oppsummert 

458-475 70-75 47-57  

 Iflg. båtforeningene «forsvant» de største båtene i Glomma-området da krepsepesten begrenset båtenes 
ferdsel, og de har ikke kommet tilbake. De forventer flere store båter tilbake etter hvert. 

 I tillegg er det båtplasser/bryggeanlegg i Mjøsa i rimelig nærhet til Minnesund. F.eks. Støjordet. 

 I tillegg kjører Skibladner i rute i sommerhalvåret fra Sundet i Eidsvoll til/fra byene Hamar, Gjøvik, Moelv og 
Lillehammer samt Kapp, Nes (ikke i Akershus) og Evjua. 

 I tillegg kjører MS Elvekongen i rute fra juni til september fra Årnes til Funnefossen (Glomma) og enkelte 
ganger videre opp forbi slusene i Svanfossen og opp i Vorma til kommunegrensa mellom Nes og Eidsvoll. Ved 
høy vannstand går den av og til også inn Uåa.   

 *Noen av disse båtene har kun mulighet for tømming via bunnluke under vannlinjen (jf. type c i kap. 7). 

 

Båtforeningene er viktige samarbeidspartnere for å ha daglig tilsyn med driften, i første rekke alarmer 

ved feil på eventuelle anlegg, bestille tømming dersom ekstra behov oppstår og påsé at det er rent og 

pent der. De er også helt sentrale i målrettet informasjon om hva som er tillatt og ikke, hvor det er 

mulig å tømme båteseptik, hvordan osv. samt med å etablere en «selvjustis» for ikke lenger å slippe 

kloakk ut i bade- og drikkevannet. 

 

Både Skibladner og MS Elvekongen har toaletter om bord. MS Elvekongen ligger daglig til kai ved 

Årnes. Båten går ca. 50 -55 turer i året (normalt 1 - 3 timers turer). Den har 2 toaletter om bord. MS 

Elvekongen har gjennom flere år seilt med dispensasjon fra Nes kommune, men har nå installert tett 

tank om bord. I 2018 ble septik overført via lang slange og pumpe til kommunalt toalett/ledningsnett, 

noe som innebærer mer enn 100 meters avstand, og er en tungvint løsning. Septiktanken er på ca. 150 

liter, og må tømmes minst 2 – 3 ganger per sesong (kilde: Egil Braadland, MS Elvekongen). Tanken 

tømmes ved hjelp av pumpe og slange. Det oppgis at MS Elvekongen kun kan legge til kai ved Sundet 

eller Årnes brygge (pga. dybden). Det er derfor ønskelig at mottaket for båtseptik plasseres ved Årnes 

brygge, gjerne på anlegget til Årnes båtforening, og nærmest mulig båtplassen til MS Elvekongen.   

 

Skibladner har en kapasitet på 250 mennesker om bord, og frakter over 20.000 passasjerer i en sesong.  

Skibladner seiler i dag med dispensasjon på utslipp av båtseptik fra Sjøfartsdirektoratet, begrunnet i 

problemer med ombygging av toalett for å imøtekomme Riksantikvaren. Den har ikke installert tett 

tank, og slipper kloakken direkte ut i vassdraget. Det praktiseres slik at toalett er fysisk stengt når 

båten ligger i havn, og åpnes først når båten har kommet ut et stykke fra land (ca. 15 minutter). Fordi 

Skibladner i dag ikke har tett tank om bord, kun åpent kverntoalett, vil det uansett ikke være mulig å 

tømme til landbasert mottak per i dag. Representant for Skibladner er kontaktet (4.7.19), og per telefon 

er det avklart at det ikke er nødvendig/relevant per nå å ta hensyn til Skibladner når lokasjoner og 

typer mottak for båtseptik utredes og planlegges i denne fasen. Mjøssamlingene restaurerer 

Mjøsfergen (fra 1923) men regner med at den vil være klar først om 5 – 10 år. Det blir da installert tett 

tank om bord, slik at den kan tømmes til land. Tømmestasjon i Sundet vil være godt egnet for det, i 

følge daglig leder i Mjøssamlingene. 
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9. Forslag til budsjetter og fordeling av kostnader 
Det anbefales at kommunene finansierer etableringen av de foreslåtte anleggene i stor grad, eventuelle 

serviceavtaler og eventuell tømming, mens øvrige eventuelle driftskostnader finansieres av 

båtforeninger oa. lokalt. Det kan detaljeres i enkle samarbeidsavtaler.  Etableringskostnader som er 

mottatt fra andre kommuner varierer fra NOK 60.000,- og til 1 million, alt ettersom hva som skal 

bestilles og hva som må gjøres. Fra Sverige viste en oversikt gjort i 2009 at et ferdig installert og 

driftsklart system kostet 60.000-400.000 (SEK), eks. mva. Stedlige vurderinger må legges til grunn før 

det kan settes opp budsjetter, og konklusjoner tas om å etablere anlegg eller ikke.    

 

Huvo foreslår følgende kostnadsfordeling av etableringskostnadene: 

 Nes kommune: Dekker egen lokasjon i Vorma/Glomma. 

 Eidsvoll kommune: Dekker selv lokasjon 3, i Sundet, samt spleiser på lokasjon 2 (og evt. 1) i 

Hurdalssjøen med å dekke ¼ av kostnaden. 

 Nannestad kommune: Betaler ¼ av kostnaden for lokasjon 2 (og evt. 1) i Hurdalssjøen. 

 Hurdal kommune: Deler den mindre kostnaden for lokasjon 1 i Hurdalssjøen med båtforeningen, 

samt betaler ¼ av kostnaden for lokasjon 2 i Hurdalssjøen. Kommunens kostnad for stasjon 1 kan 

evt. tas inn i spleiselaget med de 3 andre kommunene.   

 Ullensaker kommune: Betaler ¼ av kostnaden for lokasjon 2 (og evt. 1) i Hurdalssjøen. 

 

Hurdal, Eidsvoll og Nannestad kommuner har forvaltnings- og forurensningsansvaret for Hurdals-

sjøen. Ullensaker kommune benytter Hurdalssjøen som drikkevannskilde, men har ikke arealer i 

Hurdalssjøen. Ullensaker kommune har likevel et ansvar for å beskytte råvannskilden iht. kravene i 

drikkevannsforskriften, som vannverkseier. 

 

I Vorma har Eidsvoll kommune forvaltnings- og forurensningsansvaret for det aller meste mellom 

Svanfossen og Mjøsa, mens Nes kommune har tilsvarende ansvar for Vorma nedstrøms Svanfossen og 

den aktuelle delen av Glomma. 

 

For driftskostnadene er det forskjeller i om det etableres tett tank, eller påkobling til offentlig nett. 

Uansett foreslås at den kommunen som lokasjonen ligger i betaler for dette, for å sikre at det blir gjort 

tilfredsstillende. 

 

Tabell 1. Forslag til budsjetter per lokasjon ved evt. etablering og drift av tømmeanlegg for båtseptik-

anlegg. Alle tall er eks. mva. 

Lokasjon Foreslått 
budsjett 
etablering 

Foreslått 
budsjett drift 
kommunene 

Foreslått 
budsjett drift 
båtforeninger 

Merknader 

Lokasjon 1.  
Nord i Hurdalssjøen. 
Hurdal Båt og 
Snekkeforening 

< 10.000,- Tilnærmet 0,- 
(dvs. marginal 
endring fra 
dagens nivå) 

Små, dekkes av 
båtforeningen. 
(Strøm, vask o.l.) 

Mye er klart. Hurdal båt- og 
snekkerforening og Hurdal 
kommune tar de mindre 
kostnadene som kommer.    

Lokasjon 2.  
Sør i Hurdalssjøen. 
Andelva 
Båtforening. 

310.000,- 5.000,- per år  Små, dekkes av 
båtforeningen. 
(Strøm, vask o.l.) 

Kommunene bør vurdere å 
dekke etableringskostnadene, 
samt evt. serviceavtale med 
utstyrs-leverandør og årlig 
tømmegebyr. 

Lokasjon 3.  
Ved Sundet 

310.000,- 
(Senere) 

5.000,- per år Kun kommunal Kommunen må dekke alle 
kostnader, da hele anlegget evt. 
blir i kommunalt eie. 

Lokasjon 4. 
Ved Minnesund 

Ikke aktuelt. Ikke aktuelt.  Lokasjon 3 kan dekke hele dette 
området også. 
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Lokasjon 5.  
Ved Årnes sentrum. 
Årnes Båtforening, 
MS Elvekongen og 
Nes kommune er 
eiere/brukere. 

340.000,- 5.000,- per år Små, dekkes av 
båtforeningen/MS 
Elvekongen. 
(Strøm, vask o.l.) 

Kommunen bør vurdere å dekke 
etableringskostnadene, samt 
evt. serviceavtale med utstyrs-
leverandør og årlig kloakkavgift. 
Det bør diskuteres om MS 
Elvekongen skal betale et 
tømmegebyr.  

 

Tabell 2. Forslag til budsjetter per kommune for et helhetlig tilbud av tømmeanlegg for båtseptik-

anlegg innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, samt deler av Glomma. Alle tall er eks. mva. 

Kommune Foreslått 
budsjett, 
etablering  

Omfatter  Foreslått 
budsjett 
årlig drift 

Omfatter 

Eidsvoll kommune 
For 2020 

80.000,- Lokasjon 2 (25 %) 
Lokasjon 1 (25 %) 

5.000,- Driftskostnadene på lokasjon 2  

Eidsvoll kommune  
For 2021/2022 

310.000,- Lokasjon 3 (100 %) 5.000,- Driftskostnadene på lokasjon 3. 
(Tas inn i utbyggingsplanene for 
Sundet noe senere). 

Nes kommune 
For 2020 

340.000,- Lokasjon 5 (100 %) 5.000,- Driftskostnadene på lokasjon 5. 

Hurdal kommune 
For 2020 

80.000,- Lokasjon 1 (25 %) 
Lokasjon 2 (25 %) 

0,- Driftskostnadene på lokasjon 1. 
Marginal endring fra dagens nivå. 

Nannestad kommune 
For 2020 

80.000,- Lokasjon 1 (25 %) 
Lokasjon 2 (25 %) 

0,- Ingen lokasjoner ligger innen 
kommunens grense. 

Ullensaker kommune 
For 2020 

80.000,- Lokasjon 1 (25 %) 
Lokasjon 2 (25 %) 

0,- Ingen lokasjoner ligger innen 
kommunens grense. 

 

Budsjettforslagene i tabell 1 bygger på priser innhentet av Eidsvoll kommune fra én leverandør, samt 

beregning av prosjekteringskostnader (graving mm). Det bør senere innhentes pristilbud fra flere 

leverandører. 

 

Driftskostnadene vil i hovedsak være tømming én eller flere ganger per år, avhengig av størrelsen på 

tanken og bruken, der det etableres tett tank. Foreløpig ser det ut til å kunne være aktuelt i sørenden av 

Hurdalssjøen. Det er noen driftskostnader knyttet til smøring/vedlikehold av pumpe, ventil og slanger. 

Det bør vurderes å bestille serviceavtale av leverandøren av anlegget, for å sikre tilfredsstillende drift, 

som anbefales finansiert av kommunene.  

 

Driftskostnadene for anlegg som er koblet direkte på kommunalt avløpsnett, er små, kun av generell 

karakter og vesentlig lavere enn for pumpestasjoner. Det må uansett påregnes noe generelle 

vedlikeholdskostnader, strømutgifter, renhold med mer, men de anses for å være små. 

10. Inndekking av kostnader 
Det er uansett båteier/bruker som selv er ansvarlig for at lovbrudd (direkte tømming) ikke skjer, men 

kommunene skal sørge for at et tilbud finnes. Et slikt tilbud finnes ikke i Hurdalssjøen og ikke i 

Vorma/Glomma per i dag, og kommunene bør derfor være behjelpelige økonomisk med å sikre at 

dette blir etablert, ikke minst for å sikre at mottaket blir åpent for alle. 

 

Forurensingsforskriften sier at kommunen skal sørge for nødvendige mottak for båtseptik, men ikke 

hvordan. Dette er ikke nærmere utredet juridisk, men det kan løses av kommunene både gjennom å 

sette krav og ved ulike finansieringsløsninger for å sikre at det blir etablert.  

 

Bidrar kommunene økonomisk for å få et slikt tilbud etablert, så må de selv avgjøre hvilket 

budsjettområde man ønsker å belaste. Men det er, gjennom epostutveksling, avklart mellom PURA og 

Miljødirektoratet 19.6.2017 at det kan finansieres via avfallsgebyret, dersom kommunene ønsker det. 
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Det samme er det konkludert med i en artikkel i Norsk Vann Bulletin 4/2012 (lenke) side 22. Om 

nødvendig kan det gjøres en endelig juridisk avklaring av dette.  

 

Det mest nærliggende er at kommunene bidrar i vesentlig grad med å få etablert tilfredsstillende 

ordninger, sammen med aktuelle båtforeninger og at den daglige driften i hovedsak utføres av 

båtforeningene, der det er aktuelt. Men eventuelle tømmegebyrer/kloakkavgift samt drifts-

/serviceavtaler bør finansieres av kommunene fordi det bør være et krav om at det skal være åpent for 

alle, også for de som ikke er medlemmer i den båtforeningen som etablererer mottaket i sin båthavn. 

Det bør vurderes å lage samarbeidsavtaler mellom kommune og båthavnene som i detalj regulerer 

dette (forslag vedlagt). 

 

Senere kan kommunene vurdere å sette krav om at tilfredsstillende tømmeanlegg skal være på plass 

for eventuelt kommende (nye) bryggeanlegg/båthavner, eller kun godkjenne anlegget for båter uten 

innlagt toalett. 

 

Hamar kommune samt Nord-Odal og Sør-Odal er blant de få kommunene i innlandet som har etablert 

et tømmeanlegg for båtseptik i ferskvann. Der har kommunene påtatt seg eieransvaret og 

finansieringen av selve tømmeanlegget, mens driften er delt mellom kommunen og den lokale 

marinaen. Det er utarbeidet en detaljert avtale for hvilket ansvar og kostnader partene skal dekke for 

driften av anlegget, bryggen, bygget, uteareal mm. Gjøvik kommune har også etablert et 

tømmeanlegg, som kommunen ordnet selv. Det jobbes også med tilsvarende i vannområdet PURA 

(Indre Oslofjord). 

11. Forslag til vedtak i kommunene 
Det foreslås at kommunene: Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker behandler dette notatet 

og fatter vedtak om å stille seg bak dette felles prosjektet. Hver enkelt kommune må selv vurdere om 

det ligger innenfor gjeldene rammer, slik at det er tilstrekkelig med en administrativ beslutning/vedtak, 

eller om det skal tas opp som politisk sak. Videre må hver enkelt kommune selv vurdere om 

kostnadene ligger innenfor allerede vedtatte rammer, eller om det må spilles inn til budsjett-

behandlingen høsten 2019, for gjennomføring i 2020. 

 

Det foreslås at dette notatet følger som vedlegg til saken i alle relevante kommune. Det foreslås at et 

utdrag fra dette notatet benyttes i saksframlegget dersom det skal fremmes som politisk sak, eller for 

øvrig anses som hensiktsmessig. 

 

Der det er nødvendig med egne politiske vedtak i saken, foreslås følgende vedtak: 

1. NN kommune stiller seg bak prinsippene om lokasjoner, budsjettrammer og kostnadsfordeling for 

å etablere et tilfredsstillende nettverk av åpent tilgjengelige tømmestasjoner for septik fra båter 

innen hele Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, samt deler av Glomma. 

2. NN kommune skal dekke kostnadene til dette slik det framkommer av notatet: «Etablering av 

mottak for båtseptik innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/ Vorma» fra Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma, datert xx.8.2019. 

3. Kommunens andel av etableringskostnadene finansieres over ….. (forslag: kommunens 

disposisjonsfond/ prosjektbudsjett/avfallsgebyret/ eller annen budsjettpost). Årlige driftskostnader 

inngår i kommunens VA- budsjett (alternativt avfallsgebyr eller annet budsjettområde).   

4. Det skal utarbeides en samarbeidsavtale med den aktuelle båtforeningen om ansvar, drift og 

vedlikehold av båtseptikanlegget. (Punkt 4 gjelder kun kommunene: Eidsvoll, Hurdal og Nes). 

Ordningen evalueres 3 år etter at anlegget er etablert. 

5. Dersom det i framtiden fremmes søknader om nye bryggeanlegg for båter eller utvidelser av 

eksisterende, skal kommunen grundig vurdere om foreliggende mottaksanlegg for båtseptik er 

godt nok, eller om det skal stilles krav ved godkjenning om at anlegg kun gjelder for båter uten 

innlagt toalett dersom ikke eget mottak bygges som del av bryggeanlegget. 

https://issuu.com/norsk_vann/docs/norsk_vann_bulletin_4-12_web?mode=window&backgroundColor=%23222222
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12. Forslag til prosjekteringsansvar 
På styringsgruppemøtet 4.4.2019 i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, ble det avklart at Eidsvoll 

kommune i hovedsak kan ta selve prosjekteringen/anskaffelsen på vegne av alle kommunene, for å 

jobbe rasjonalt, og så fakturere til hver enkelt kommune den andelen de skal betale. 

 

På bakgrunn av detaljutredningen er det avklart at det er mest hensiktsmessig at: 

a) Hurdal kommune prosjekterer/bestiller båtseptikmottaket i nordenden av Hurdalssjøen, i 

samarbeid med Hurdal Båt- og Snekkeforening. Det omfatter kun mottak av portabel 

tømmeløsning. 

b) Eidsvoll kommune innhenter pristilbud/anbud bestiller for septikmottak på de øvrige tre 

lokasjonene, som alle gjelder både pumpe/sug, slanger og videre kobling til tett tank eller 

kommunalt avløpsnett, i tillegg til portabel tømmeløsning. Dvs. for lokasjonene i Sundet, Andelva 

og Årnes. Tilbudsinnhentingen for Årnes må skje i nært samarbeid med Nes kommune. 

Lokasjonene i Andelva og Sundet ligger i Eidsvoll kommune.  

c) Videre er det mest rasjonelt om Eidsvoll kommune står for den praktiske prosjekteringen og 

gjennomføringen for lokasjonen i Andelva og i Sundet. Mens Nes kommune selv står for 

detaljprosjekteringen og gjennomføringen av lokasjonen i Årnes.  

d) For lokasjonen i Andelva viderefakturerer Eidsvoll til de øvrige 3 kommunene iht. kap. 9, men der 

Hurdal kommunes utgifter til lokasjonen nord i Hurdalssjøen trekkes i fra all den tid de allerede 

har betalt for det (forskuttert), såfremt beløpets størrelse blir så stort at det er «bryet verdt». 

e) Eidsvoll kommune betaler selv hele kostnaden for Sundet.  

f) Nes kommune betaler selv hele kostnaden for Årnes. 

13. Tilsyn og drift av septikanleggene 
Det er viktig at anleggene som kjøpes inn blir svært enkle å bruke, og at merkingen på stedet er 

tydelig, enkel og god. Det er også svært viktig at det ikke tas gebyrer ved hver tømming, men at dette 

er gratis for alle. Hvis ikke, er faren for ureglementer tømming stor. Gjennom at kommunene bidrar 

økonomisk kan oppmerkingen mm. på bryggene, adgang for alle og gratisprinsippet settes som krav. 

 

For å sikre tilfredsstillende hygienisk tilstand og drift ved båtseptik-anleggene, vil det være behov for 

jevnlig tilsyn. Det er naturlig at det kobles opp en alarm ved stasjonene i tilfelle driftsproblemer. Det 

må etableres rutiner for tømmefrekvens dersom det benyttes tett tank. Det må holdes normalt rent ved 

tømmestasjonene. Båtforeningene bør kunne stå for daglig ettersyn og bestilling av eventuell ekstra 

tømming, men «tyngre» vedlikehold utføres enten av kommunen selv eller gjennom en eventuell 

serviceavtale med leverandøren, og kostnadene bør dekkes av kommunen (eller deles mellom 

båtforeningen og kommunen), siden anlegg skal benyttes av alle, og ikke bare båtforeningens 

medlemmer. 

 

Tømmeanleggene må være åpne hele døgnet, slik at ikke lettvinte løsninger velges i lys av mørket. Det 

må annonseres når det vil være tilgjengelig gjennom båtsesongen. Det bør være lys ved 

tømmeanleggene, og videoovervåking bør vurderes. 

 

Det er viktig at den/de nærmeste båtplassene til tømmeanlegget forbeholdes tømming, og ikke 

benyttes til annen fortøyning. Det må alltid være god kapasitet på anvist bryggeplass. Det finnes for 

øvrig standardiserte skilt for båttømmeanlegg, som bør benyttes dersom kommunene skal bidra i 

finansieringen, slik at det er tydelig merket med tilgang for alle, og kan tas inn i kartdatabaser mm.  

14. Annet   
Alle relevante kommuner bør påsé at det under behandlingen av søknad om etablering av nye anlegg 

av båthavner og større bryggeanlegg blir gjort en vurdering av om det skal settes krav om etablering 

av mottak for båtseptik, som da skal bekostes og driftes av eier av anlegget. Alternativt at båtanlegget 

ikke blir godkjent for båter med innlagt toalett, med mindre de kan redegjøre for hvordan det tømmes, 

og/eller at anlegg i båtene blir fysisk avinstallert.   
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Når det jobbes med planene i området ved Sandsnesseter (Nannestad/Hurdal) for å få godkjente 

renseløsninger på alle avløpsanlegg, bør det samtidig vurderes om det er aktuelt å tilrettelegge for 

tømming av septikanlegg for båter, og eventuelt bobiler. 

 

I enkelte båthavner kan det være problematisk med avfallsstoffer fra båtpussen, som slip/søl fra 

båtskrog, maling, lakkrester, bunnstoff mm.  Hurdal Båt og Snekkeforening oppgir at de ikke har båter 

i vinteropplag i sin havn, og at det derfor ikke utføres båtpuss i området. Andelva Båtforening har bare 

ca. 10 båter i vinteropplag, og anslår at kun 1-2 båter i året tar båtpussen ved bryggeanlegget. Årnes 

båtforening har ikke båtpuss i havneområdet. Øvrige båthavner/bryggeanlegg er ikke forespurt direkte 

om dette, men det er ikke grunn til å anta at de har andre rutiner. Per i dag anses derfor lokal 

forurensing fra båthavner grunnet vårpuss å være et helt marginalt problem, som det ikke er aktuelt å 

se nærmere på samtidig med båtseptik. Men søl fra diesel/bensinfylling fra båter enkeltvis fra kanner 

o.l. kan i sum muligens være noe problematisk. Det har flere båtforeninger gitt uttrykk for. Borgen 

Brygge oppgir at de planlegger å etablere et anlegg for fylling av båtdrivstoff, som vil kunne avhjelpe 

det i Hurdalssjøen og Nes Strandhager har meldt i fra om interesse for tilsvarende i Glomma. 

15. Framdrift 
De aktuelle kommunene er oppfordret til selv å vurdere om det skal fremmes politiske 

orienteringssaker om at arbeidet med å vurdere båtseptik er satt i gang, eller om det er tilstrekkelig 

med administrativ involvering før sommeren. Hurdal og Eidsvoll kommune har hatt dette oppe som 

politiske orienteringssaker forsommeren 2019.  

 

Det ble avklart i juni at det ikke var realistisk å få alt på plass inneværende båtsesong. Dette 

bakgrunnsnotatet ferdigstilles på ettersommeren 2019, slik at det kan tas inn i kommunene i 

forbindelse med budsjettbehandlinger høsten 2019, med sikte på å prosjektere/bestille/bygge anlegg 

våren/forsommeren 2020. 

 

For anlegget i Sundet, er det naturlig at det avventes litt, slik at det kan tas inn som del av de nye 

utbyggingsplanene for Sundet. 
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16. Kilder, lenker osv. 
1) Borghagen L. 2009. Mottagninganordningar för toalettavfall från fritidsbåtar. 66 sider. Notat brukt 

av Transportstyrelsen i Sverige som grunnlag for innføringen av nye regler 

(https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/toatomningsf

orbud/mottagninganordningar_toalettavfall_fritidsbatar.pdf)   

2) Informasjon om de svenske kravene: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-

fritidsbat/Fragor-och-svar/Om-forbudet-och-varfor-det-infors/  

3) Video av hvordan tømming i praksis kan skje: https://www.watski.no/world/Tomning-av-

septiktank 

4) Kart over tømmestasjoner: https://msfortuna.no/septik.html  

5) Guide to Marine Sanitation: https://www.tek-tanks.com/sanitation-systems/  

 

Foreløpig liste over kjente, potensielle leverandører av utstyr for båtseptik: 

a) Leverandør av totalløsning og enkeltløsning for bl.a. båtseptik: Lasamaskin (Bærum), se 

https://www.septikmottak.no/ : lars@lasamaskin.no  

b) Leverandør av avløpsutstyr: Biovac: https://biovac.no/  

c) Leverandør av avløpsutstyr (ikke Porta potti): Kingspan:  https://www.kingspan.com/no/nb-no : 

va@kingspan.com og sondre.bergersen@kingspan.com .  

d) Leverandør av utstyr (ikke Porta potti, underleverandør av Marinaarmatur): www.pontona.no : 

post@pontona.no  

e) Leverandører av båtutstyr: https://www.maritim.no/toalett  

f) Leverandør av bryggeanlegg mm, inkl. septik:  https://smabathavner.no/kontakt-oss/  

g) Leverandør av bryggeanlegg mm.: https://www.brygge.com/index.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/toatomningsforbud/mottagninganordningar_toalettavfall_fritidsbatar.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/toatomningsforbud/mottagninganordningar_toalettavfall_fritidsbatar.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Fragor-och-svar/Om-forbudet-och-varfor-det-infors/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Fragor-och-svar/Om-forbudet-och-varfor-det-infors/
https://www.watski.no/world/Tomning-av-septiktank
https://www.watski.no/world/Tomning-av-septiktank
https://msfortuna.no/septik.html
https://www.tek-tanks.com/sanitation-systems/
https://www.septikmottak.no/
mailto:lars@lasamaskin.no
https://biovac.no/
https://www.kingspan.com/no/nb-no
mailto:va@kingspan.com
mailto:sondre.bergersen@kingspan.com
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hU4Bw-0000N0-3q&i=57e1b682&c=9l6A0J_ak1O4fpz5uPKxdWnKEfUEVV1UjaphRXjoXk5wDgpJzmirGiTIUUqVWwqvFzHRqT5r2Yc5tvjPM_EFF4Oa3uoY-YnVDcO2L_FPAU-TIn6_sYf4ntMt91-G_bROMhnunLKbd8pnkH3QSlw8hW7LfHFVN-rTU0k76HoBb-RFxCawLdI3kGFPr1UuEyRC_iuil8oEE3S2-Qg-GNgyFAO-uqROutzLhSOPbQGUDds
mailto:post@pontona.no
https://www.maritim.no/toalett
https://smabathavner.no/kontakt-oss/
https://www.brygge.com/index.php
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Vedlegg. Eksempel på avtale med båtforeningen om båtseptikanlegg 
 
1. Avtaleparter 
Denne avtalen gjelder mellom Eidsvoll kommune v/kommunalteknisk avdeling, og ……….båtforening 
v/det til enhver tid sittende styret. Eidsvoll kommune er gitt oppgaven på vegne også av Nannestad 
kommune, Hurdal kommune og Ullensaker kommune, som også har myndighet/brukerinteresser å 
ivareta i Hurdalssjøen.   
 
2. Avtalens innhold og omfang 
Avtalen omfatter ikke noe bygningsmasse, kai-, bryggeanlegg, eller andre tekniske byggverk.  Alle 
slike installasjoner har båtforeningen det hele og fulle ansvaret for, og det ligger utenfor denne 
avtalens innhold. 
 
Avtalen gjelder kun alle tekniske installasjoner utover det bygningsmessige, som er relevant for å 
etablere og drifte et system for reglementer tømming av båtseptik på stedet. Avtalen gjelder kun 
selve båtseptikmottaket, med tilhørende anlegg og driften av det. Båtseptikanlegget består av en 
nedgravd tett tank, pumpeanlegg og tilhørende rør, samt en «fallkum med lokk» for å tømme Porta 
potti og lignende portable tanker i. 
 
3. Ansvar og eierforhold for etablering av båtseptikanlegget 
Eidsvoll kommune eier selve båtseptikanlegget, dvs. det tekniske utstyret knyttet til anlegget, men 
ikke noe byggteknisk. Anlegget står plassert ………………………………………, og ble første gang installert i 
xxxx. 2020. 
 
4. Ansvar, eierforhold og krav til drift av båtseptikanlegget 
Båtforeningen har følgende forpliktelser: 
a) Påsé at merkinger/veiledning mm. på stedet er god, og til enhver tid er opphengt på et godt 

synlig sted. 
b) Informere medlemmer og andre om at tømming av kloakk/båtseptik i ferskvann er uønsket, og 

forbudt. 
c) Informere om og passe på at det til enhver tid er mulig å tømme båtseptik på stedet for alle, ikke 

bare medlemmer. 
d) Bistå alle som ønsker veiledning om hvordan det skal benyttes. 
e) Legge inn opplysninger om tømmestasjonen på egnede databaser/kartløsninger for båteiere, og 

vedlikeholde dette slik at det til enhver tid er oppdatert. 
f) Regelmessig rydding, vask og vedlikehold av hele området, slik at det til enhver tid er 

innbydende, ryddig og med tilfredsstillende hygieniske forhold. 
g) Stenger av anlegget om høsten, og åpner det om våren så snart det er hensiktsmessig og i følge 

anbefalinger fra leverandør, dersom det skal stenges av i vinterhalvåret. 
h) Enkle serviceoppgaver/vedlikeholdsoppgaver som ikke krever fagkompetanse. 
i) Varsle Eidsvoll kommune ved alarm, driftsstans, hærverk, eller behov for kompetent 

servicepersonell. 
j) Strømutgifter, vannavgift og vedlikehold av alle tekniske bygg, brygger og installasjoner, utover 

selve tømmeanlegget for båtseptik.  
k) Dersom videoovervåking benyttes, må det merkes/varsles på stedet og film/opptak må 

oppbevares/slettes i tråd med offentlige krav. 
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Eidsvoll kommune har følgende forpliktelser: 
a) Påsé at serviceavtalen inngått med utstyrsleverandør overholdes. 
b) Påsé at mottaket for båtseptik til enhver tid er operasjonelt, og åpent for alle innbyggere og 

andre. 
c) Bestille service utenom faste serviceperioder når båtforeningen varsler om det, og kommunen 

ikke kan løse det selv. 
d) Sørge for tømming av anlegget ved hvert tømmeintervall, og eventuelt etter behov utover det. 
e) Sørge for at pumpestasjonen og avløpsrørene fungerer som det skal til en hver tid. 
f) Bestille slitedeler/nytt anlegg når levetiden til det eksisterende er utgått, såfremt ikke andre 

løsninger velges av kommunen. 
 
Båtseptikmottaket skal være åpnet tilgjengelig og virksomt hele døgnet, men kun i båtsesongen. Det 
vil si det skal tømmes/settes i vinterstatus hver høst, og åpnes om våren. Det forventes at det åpnes 
senest når de første båtene sjøsettes om våren og stenges omtrent når de siste båtene tas opp om 
høsten. Datoer for åpningstidene skal være definert sammen med båtforeningen lokalt, og 
framkomme på veiledningen ved anlegget. 
 
5. Avtaletid 
Avtalen er inngått for en periode på 10 år, regnet fra ikrafttredelsesdatoen. Men med en intensjon 
om å forlenge den videre for nye perioder. Avtalens innhold evalueres etter 3 års drift. 
 
6. Økonomiske forhold 
Eidsvoll kommune betaler alle kostnadene for installasjon av båtseptikanlegget, de årlige 
serviceavtalene med utstyrsleverandøren samt tømmegebyret for septiktømmingen/kloakkavgiften 
på stedet. Dette begrunnes i at tømmingen skal være åpen for alle innbyggere (og andre), for å 
unngå ureglementer tømming. Kommunen betaler også for utgifter som følger av kommunes 
forpliktelser i pkt. 4. 
 
Båtforeningen betaler selv strømutgifter, vanngebyr og andre løpende utgifter som følger av 
foreningens forpliktelser i pkt. 4. 
 
7. Eventuell tvist 
Dersom det skulle oppstå uenighet mellom partene om forståelsen av denne avtalen, skal tvisten 
avgjøres med endelig virkning ved voldgift iht. tvistemålsloven kap. 32. Voldgiftretten skal bestå av 
tre medlemmer, hvorav avtalepartene oppnevner ett medlem hver, og den tredje oppnevnes av 
Sorenskriveren i Oslo og Viken, som skal være rettens formann. 
 
8. Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft første gang xx.xx. 2020. 
 
9. signatur 
For Eidsvoll kommune     For ………………... båtforening 
 
……………………………     …………………………… 
(navn)       (navn) 
 
……………………………     …………………………… 
(stilling)      (funksjon) 
 
Dato:……………………..     Dato:…………………….. 
 

 


