
Flere og flere kommuner nekter båtfolket å 

drite i Oslofjorden: – Premien kan være 

softis på Nesset 

 
Klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (midt i bildet) fikk demonstrert den 

nye tømmestasjonen på brygga bak Nesset kiosk. Foto: Bjørn Sandness 

 Bjørn Viggo Sandness 

 21.06.21 18:05 

950.000 kroner har herlighetene kostet og målet er at maskinen skal 

suge til seg båtfolket. – Premien kan være softis på Nesset, lokker Hans 

Martin Enger (MDG). 

 For abonnenter 

NESSET: PURA hadde invitert klima- og miljøministeren Sveinung 

Rotevatn (V) til å foreta den offisielle åpningen av det nye 

tømmeanlegget for fritidsbåter mandag morgen. 

mailto:bjorn.sandness@oblad.no


– Er det dette som kan kalles en dritbra start på dagen for en klima- og 

miljøminister? 

– Absolutt, humrer ministeren. 

Septiktømmeanlegg innerst i Bunnefjorden er det er 

første Rotevatn åpner i sin ministerkarriere, men han oppfordrer flere 

kommuner å gjøre som Ås. 

– Det handler om å gjøre det enkelt for folk. Nå trenger vi flere 

slike anlegg og at båtfolkene bruker de som etableres. 

– Det er fortsatt mange kommuner som ikke har vedtatt forbud mot 

tømming av septik i havet fra fritidsbåter, hva med dem? 

Vil kunne vurdere nasjonalt forbud 

– Vi håper kommunen selv ser behovet, men vi vil vurdere et 

nasjonalt forbud om ikke kommunene tar ansvar, er Rotevatn klar 

på. 

PURAS leder Anita Borge har jobbet lenge for å få på plass både forbud 

og tømmestasjon. 

– Vannområdet PURA satte septiktømming på agendaen da 

vannområdet Horten-Larvik våren 2016 kom med en henstilling om 

tilslutning til et opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i hele 

Oslofjorden, så dette har vi jobbet lenge for å få til. 

I dag er hovedregel at septik kan tømmes i havet så fremst du er minst 

300 meter fra land. Flere kommuner har innført totalforbud mot 

tømming av septik i havet. PURAS eierkommuner, Nesodden, Frogn, Ås 

og Nordre Follo er noen av dem. Utfordringen for båtfolket er å vite 

hvilke kommuner som har et slik forbud. 



 
Både Sveinung Rotvatn (tv) og Øivind Sjuls (bak) lytter til Anita Borge i 

PURA når hun forteller at tømmestasjonen er påkoblet det kommunale 

VA-anlegget. 

Oslofjorden sliter 

Styreleder Øivind Sjuls i Oslofjordens Friluftsråd applauderer tiltaket. 

– Jeg er veldig glad for alle tiltak som kan bidra til en renere 

Oslofjord. Nå er det viktig at båtfolket bruker anlegget, oppfordrer 

Sjuls. 

Tømmeanlegget består av en flytebrygge med septikpumpe. Arbeidet 

ble ferdigstilt i 2020. Vannområdet PURA bidro med 200.000 kroner til 

mottaket, fylkeskommune med 100.000 kroner, resten, det vil si 

650.000 kroner, ble finansiert over renovasjonsfakturaen til Ås 

innbyggerne. 



Varaordføreren i Nordre Follo hadde salet opp tråsykkelen og tatt turen 

til den offisielle åpningen av anlegget. Hans Martin Enger (MDG) skulle 

gjerne hatt et tilsvarende anlegg i egen kommune også. 

– Vi har tilsvarende forbud i Nordre Follo, men i første omgang må 

vi oppfordre våre innbyggere om å bruke dette anlegget. Jeg ser for 

meg at vi kunne hatt et tilsvarende anlegg i Oppegård båthavn, 

sier Enger 

 
PURAs Anita Borge viser klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn 

hvor enkelt det er å bruke den nye tømmestasjonen, som er etablert 

rett bak kiosken på Nesset. Øivind Sjuls i Oslofjordens Friluftsråd, 

Martin Løken varaordfører i Ås og fylkesvaraordfører Kathy Lie er også 

med på bildet. Foto: Bjørn Sandness 

 

Sverige har tømmeforbud 



I Sverige er all septiktømming forbudt innaskjærs. En regel som ble 

innført i 2015. Om du på død og liv ikke ønsker å bruke en av de utallige 

tømmestasjonene langs svenskekysten, må du nå stikke 12 nautiske mil 

til havs før du tømmer tanken. 

De færreste av de norske fritidsbåtene, av litt eldre årgang, har 

imidlertid ingen dekksmontert tømmemulighet, og for å få en slik må du 

foreta en ombygning om bord. Men det skal vist nok finnes gode og 

rimelige løsninger for ombygging. 

 


