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Høringsbrev: Revidering av "Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik
kommune 2017 - 2027"
1. Innledning

I samsvar med kommunens planstrategi ble «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik
kommune 2017-2027» vedtatt av bystyret i Narvik den 23.02.2017. Planen omfattet kun
gamle Narvik kommune. Kommunesammenslåingen har medført behov for en revidering slik
at planen for fremtiden omfatter hele nye Narvik kommune.
Forslag til ny plan er utarbeidet av Narvik Vann KF som har forurensningsmyndigheten for
forurensningsforskriftens kapittel 12, 13, 15 og 15A, samt har ansvar for utbygging, drift og
vedlikehold av offentlig avløpsnett.
2. Bakgrunn

«Spredt avløp» er en samlebetegnelse på mindre private avløpsanlegg.
EUs Rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, krever at tilstanden i overflatevann
og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at
vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av
2021.
Samtidig har kommunen som lokal forurensningsmyndighet uavhengig av miljømålene i EUs
rammedirektiv, Vanndirektivet, til enhver tid plikt til å føre løpende tilsyn med at
utslippstillatelsene som gjelder for de private avløpsanleggene overholdes og at ingen
forurenser mer enn tillatt.
Gjeldende temaplan har synliggjort behovet for arbeid med opprydding i private
avløpsanlegg i perioden 2017 til 2027 og beskriver hvordan og hvorfor kommunen skal
arbeide med tiltak for opprydding av private avløpsrenseanlegg.
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Etter vedtakelse av planen ble ansvar for forurensningsmyndigheten overført til Narvik Vann
KF med virkning fra 01.06.2017 som igjen fikk i oppgave å planlegge og gjennomføre
tiltakene i den vedtatte temaplanen.
Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2020 etablerte et behov for å revidere
planen slik at den omfatter hele den nye kommunen. «Gamle» Ballangen og
Tysfjord/Kjøpsvik har ikke hatt egne planer for opprydding i spredt avløp, og hadde heller
ikke begynt på arbeidet med kartlegging, tilsyn og oppfølging av de private avløpsanleggene.
Samtidig har Narvik Vann etablert en organisering av arbeidet med opprydding i spredt avløp
med egne ansatte. Det er etablert et rutinesystem og en gebyrordning for å finansiere
arbeidet. Arbeidet med tilsyn, kartlegging og oppfølging av de enkelte private avløpsanlegg
er godt i gang. Det er i løpet av 2018, 2019 og 2020 gjennomført 434 tilsyn. Erfaringer så
langt fra arbeidet med organisering, gjennomføring og oppfølging av tilsyn har også medført
behov for revidering av temaplanen.
3. Fakta

Ny temaplan foreslås å ha varighet i perioden 2021 – 2030, slik at den samsvarer med
rullering for den vedtatte «Hovedplan avløp 2020 – 2030». Midtveis revidering i 2025,
samtidig som Hovedplan avløp.
Temaplanen beskriver hvorfor og hvordan kommunen skal arbeide med tiltak for opprydding
av private avløpsrenseanlegg. Planen skal bidra til en åpen, informativ og ryddig prosess.
4. Høring/ offentlig ettersyn

Temaplanen angår alle private eiere av mindre avløpsanlegg i Narvik kommune. Selv om det
ikke er krav om at temaplaner skal legges ut til offentlig ettersyn, mener likevel Narvik Vann
at forslag til ny temaplan bør legges ut til offentlig ettersyn.
Styret i Narvik Vann sendte saken til kommunestyret og det ble den 17.12.2020 enstemmig
vedtatt at forslaget til revidert «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune»
skal legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.
Narvik Vann KF legger med dette forslag til revidert «Temaplan for opprydding i spredt avløp
i Narvik kommune 2017 – 2027» ut på høring.
Høringsfristen er satt til 15. februar 2021.
Innspill kan sendes til :
Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik eller som e-post til: postmottak@narvikvann.no.
Det kan ikke påregnes at høringsinnspill som kommer inn etter høringsfristen blir tatt i
betraktning.
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