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Forord
Gjennom EUs rammedirektiv –vanndirektivet –tatt inn i norsk lov gjennom forskrift om
rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), er kommunen som forurensningsmyndighet
forpliktet til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale
vassdragene. Opprydding i privateavløpsrenseanlegg eretavfleretiltaksom
skal utføres.
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.
Temaplanen for opprydding i spredt avløp er utarbeidet for perioden 2021 - 2030. Formålet
med planen er å gi en oversikt over hvordan og hvorfor arbeidet skal gjennomføres, hvilke
undersøkelser som er lagt til grunn, miljøtilstand i lokale vassdrag samt saksbehandling og
saksgang. Ved å tydeliggjøre formål og prosess ønsker Narvik Vann å oppnå forståelse
og smidighet i det krevende arbeidet som skal gjennomføres.
Denne planen erstatter «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 20172027». Behov for revidering av opprinnelig plan oppsto som følge av sammenslåingen av
kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord til Narvik kommune med virkning fra 01.01.20.
Samtidig har erfaring med oppryddingsarbeidet de siste tre år også medført behov for en
endring av temaplanen.
Planen er utarbeidet av Narvik Vann KF, som er tildelt lokal forurensningsmyndighet for
forurensningsforskriftens kapittel 12, 13, 15 og 15A.

narvikvann.no
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1. Bakgrunn
Temaplanen skal synliggjøre arbeidet med opprydding i private avløpsanlegg i perioden 20212030. Temaplanen er politisk forankret ved at den er vedtatt av kommunestyret og beskriver
hvordan og hvorfor kommunen skal arbeide med tiltak for opprydding av private avløpsrenseanlegg. Planen skal bidra til en åpen, informativ og ryddig prosess.
«Spredt avløp» er en samlebetegnelse på mindre private avløpsanlegg.
Kommunen ved Narvik Vann er tildelt lokal forurensningsmyndighet. I denne myndigheten
ligger en plikt til å føre tilsyn med at utslippstillatelsene som er gitt for de private avløpsanleggene overholdes. Lovverket med forskrifter er utarbeidet av sentrale myndigheter og
kan i liten grad fravikes. Der det er rom for skjønn vil Narvik Vann i størst mulig grad anvende
dette skjønnet til fordel for kommunens innbyggere.
Oppryddingsprosessen bygger på lovverk med tilhørende forskrifter:
• Vannforskriften (vanndirektivet)
• Forurensningsloven
• Plan-ogbygningsloven

(søknadspliktigetiltak,

kravomtilknytningtil

offentlignett)

• Forurensningsforskriften
Pr oktober 2020 er det registrert 1931 private avløpsanlegg i Narvik kommune.

2. Mål og status
Som nevnt er opprydding i spredt avløp ett av tiltakene som skal utføres for å nå miljømålene
som følger av Eus rammedirektiv –Vanndirektivet. Norge har tatt vanndirektivet inn i norsk
rett gjennom vannforskriften. Målet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i
alle elver, innsjøer, grunnvann og kystnære områder.
Samtidig skal det presiseres at kommunen som lokal forurensningsmyndighet uavhengig av
miljømålene i EUs rammedirektiv, Vanndirektivet og vannforskriften til enhver tid har en plikt
til å føre løpende tilsyn med at utslippstillatelsene som gjelder for de private avløpsanleggene
overholdes og at ingen forurenser mer enn tillatt.

2.1. Mål for oppryddingsarbeidet
Hovedmålene for oppryddingsprosessen i Narvik kommune er å nå en god kjemisk og
økologisk tilstand i alle vannforekomster og å sørge for at alle private avløpsanlegg er lovlige
og overholder dagens krav til standard.
Hensikten med oppryddingsarbeidet i spredt avløp er derfor å forhindre og stoppe
forurensning fra anlegg som er defekte, utslipp som mangler utslippstillatelse og/eller ikke
innfrir dagens krav til standard. Dagens krav til standard fremkommer som krav til utslipp i
forurensningsforskriften.
For å nå målene må forurensningsmyndigheten fortsatt ha rutiner, forskrifter og planer som
gjør oppryddingsarbeidet mulig å gjennomføre.
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2.2. Miljøtilstand i vassdragene i Narvik kommune
Nordland vannregion ved Ofoten Vannområde har utarbeidet «Tiltaksoversikt II». Den viser
til vannforekomster i Narvik kommune som trenger tiltak for å nå målene i vanndirektivet.
Et stort antall av vannforekomstene har negativ miljøpåvirkninger og mange av disse står i
fare for å ikke nå god miljøstand innen 2021. Det er pr i dag ikke utarbeidet et nytt kart over
vannforekomstene i nye Narvik kommune. Status i de gamle kommunene i 2017 fremgår av
kartene nedenfor. I grønt: vannforekomster vurdert i god økologisk tilstand.
I rødt: vannforekomster som står i risiko for å ikke oppnå miljømålet innen 2021.

Kartutsnitt «gamle»
Ballangen kommune

Kartutsnittover«gamle»
Tysfjordkommune

narvikvann.no

Kartutsnittover«gamle»
Narvikkommune
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2.3. Status for private avløpsanlegg i Narvik kommune
Pr oktober 2020 er det registrert 1931 private avløpsanlegg i Narvik kommune.
Disse fordeler seg som tabellen under viser.
Tilsynssone

Sum anlegg

Tilsynssone

Sum anlegg

1 - Herjangsfjorden

195

10 - Ofotfjorden III

191

2 - Rombakken Nord

158

11 - Ofotfjorden IV

274

3 - Rombakken Sør

88

12 - Ofotfjorden V

328

4 - Ofotfjorden I

57

13 - Efjorden

174

5 - Håkvikdalen

32

14 - Skjomfjellet Sør

0

6 - Beisfjord

52

15 - Sørfjordfjellet

0

7 - Ofotfjorden II

59

16 - Inner-Tysfjorden

36

17 - Tysfjorden

68

8 - Skjomen

219

9 - Skjomfjellet Nord

0

Sum antall

1931

Det er gjennomført 434 tilsyn i løpet av 2018, 2019 og 2020. Se punkt 3.3.5 for hvilke
soner det er gjennomført tilsyn i. Erfaring fra disse tilsynene viser følgende:

Utslippstillatelser

Status etter tilsyn

119
Godkjent

168
257
306
Ikke godkjent

Ja

Nei

Anlegg som har utslippstillatelse har enten skriftlig
tillatelse eller er lovlige fordi de er etablert før1972,
-før det var krav til skriftlig tillatelse til utslipp.

Godkjent

Ikke godkjent

Et utslipp godkjennes ikke dersom det ikke overholder
dagens rensekrav og/eller mangler utslippstillatelse.

En fullstendig oversikt over status på alle anlegg/utslipp vil en først oppnå etter at det er
gjennomført tilsyn av alle utslipp.
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3. Gjennomføring av opprydding
De aktuelle oppryddingstiltakene i spredt avløp er i hovedsak
• utbygging avoffentlig
hensiktsmessig,

avløpsnetti deområdeneder

detersamfunnsøkonomisk

• kravom tilknytning til offentlig avløpsledning derslik ledning liggerpåeller
i nærhet til den aktuelle eiendommen
• tilsyn og oppfølging av eksisterende private utslipp
• oppfølging av direkte utslipp (urensetutslipp)

3.1. Utbygging av offentlig avløpsnett
I forbindelse med arbeid med «Hovedplan avløp for Narvik kommune, perioden 2020 -2030»
foretas deten gjennomgang avflereområderforåvurdereom
detersamfunnsøkonomisk
hensiktsmessig åbygge utoffentligavløpsnett. Deområdenederkommunestyrethøsten
2020beslutterutbygging avoffentligavløpsnettvil bli tattmed i revideringavHovedplan
avløp i 2025.
I disse områdene vil eiere av boliger og næringseiendommer bli pålagt å knytte seg til den
offentligeavløpsledningen ogmåbærekostnadenetil tilknytningen. Dettegjelderselvom
eiendommen har en lovlig utslippstillatelse og et fungerende privat avløpsanlegg.

3.2. Tiltak i randsoner/tilknytning
kommunale avløpsledninger

eksisterende

Irandsonenerundtdeteksisterendekommunaleavløpsnettetfinnesdetbygningersom
ikke
er tilknyttet avløpsnettet, men som fortsatt har privat avløpsanlegg. Bygninger (unntatt fritidseiendommer) som ligger rett ved eller i nærheten av kommunal avløpsledning skal i henhold
til plan- og bygningsloven § 27-2 tilknyttes kommunal avløpsledning. Dette gjelder selv om
eiendommen har en lovlig utslippstillatelse og et fungerende privat avløpsanlegg. Narvik Vann
følger opp disse sakene og sørger for at tilknytning skjer for de eiendommene der det er den
mest hensiktsmessige løsningen. Dersom reguleringsplan for området tilsier det vil også
fritidseiendommer bli pålagtslik tilknytning.

3.3. Oppfølging av private avløpsanlegg
3.3.1. Tilsyn som verktøy i oppryddingsarbeidet

i Narvik kommune

Utgangspunktet er at ingen må ha, gjøre eller sette i verk forurensning uten at det er lovlig
eller gitttillatelse til. Etvedtak om tillatelse til utslipp er en adgang til å forurense innenfor
visse rammer. Utslipp som er etablert før det ble krav om skriftlig tillatelse ( i hovedsak i 1972)
er fortsatt lovlig frem til kommunen enten i enkeltvedtak (for det enkelte utslipp), eller i
forskrift fastsetter at slike utslipp er ulovlig fra en bestemt dato.
Tilsynet skal resultere i at utslippet godkjennes eller at det avklares hvilke tiltak som må til for
å sikre at utslippet tilfredsstiller dagens krav til rensing. Et godkjent utslipp ivaretar brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading/rekreasjon og fiske), biologisk mangfold og gode
miljøforhold i vannforekomstene.

narvikvann.no
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Hovedaktivitetene i tilsynsarbeidet er:
• Informasjon og innhenting av opplysninger fra anleggseier
• Internt forarbeid som innhenting og sammenstilling av egenopplysninger
fra anleggseier og opplysninger fra egne arkiv
• Planlegging av tilsyn
• Informasjonsmøter med anleggseiere –sonevis og ved behov
• Utførelse av fysisk tilsyn inkludertrapportskriving
• Sonevis oppsummering av tilsyn –avklaring av aktuelle tiltak for hver enkelt sak
• Varsel om aktuelt tiltak, evt brev om godkjenning
• Saksbehandling av tilbakemeldinger fra anleggseiere
• Eventuelt vedtak om tiltak/pålegg
• Oppfølging av vedtak

3.3.2. Juridisk grunnlag for oppfølging av private avløpsanlegg
Etter gjennomført tilsyn skal Narvik Vann godkjenne de utslipp/anlegg som er i samsvar med
utslippstillatelse og/eller ikke har feil og mangler.
For øvrig har den lokale forurensningsmyndigheten følgende juridiske grunnlag for oppfølging:
Forurensningsloven § 7: Hjemmel til å pålegge tiltak for å unngå forurensning eller fare for
forurensning, for eksempel pålegg om utbedring av anlegg, samt hjemmel til å stanse ulovlig
utslipp.
Forurensningsloven § 18: Hjemmel til å oppheve eller endre vilkår i en tillatelse eller trekke
tilbake en eksisterende tillatelse dersom vilkårene for det er innfridd.
Forurensningsforskriften § 12-16: Hjemmel til å vedta at et utslipp som ble etablert før det
ble krav til skriftlig godkjenning og som derfor er lovlig skal gjøres ulovlig etter en fastsatt
frist. Bestemmelsen gir også kommunen adgang til i forskrift å bestemme at alle slike utslipp
skal gjøres ulovlig etter en fastsatt frist.
Forurensningsloven § 73: Myndighet til å vedta og frafalle tvangsmulkt dersom forhold i strid
med loven ikke etterkommes innen fastsatt frist.
For øvrig har den lokale forurensningsmyndigheten hjemler for å foreta gransking, gi pålegg
om undersøkelser, myndighet til å selv iverksette tiltak som ikke blir utført og myndighet til å
få benytte annen manns eiendom til å bekjempe forurensning.
Klageadgangen er ivaretatt ved at vedtak fattet med hjemmel i forurensningslovens § 7, 18
og 73 kan påklages til Fylkesmannen, mens vedtak fattet med hjemmel i forurensningsforskriftens kapittel 12 kan påklages til Formannskapet.
Det skal imidlertid være et mål for den lokale forurensningsmyndigheten at saker så langt som
mulig løses med dialog, samarbeid og frivillighet fra eierne av de private avløpsanleggene.
Forurensningsforskriften kapittel 12 gir mulighet for å vedta en lokal forskrift.
Dette vil hovedsakelig være aktuelt dersom det er behov for å stille strengere krav til
rensegrad enn det som fremgår av forurensningsforskriften. Det er foreløpig ikke funnet
behov for å etablere en lokal forskrift for Narvik kommune.
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3.3.3. Fremdrift
Frist for gjennomføring av de pålegg som Narvik Vann gir vil variere avhengig av faren for
forurensning. Fristene vil gjenspeile størrelsen på og graden av fare for forurensning.
Som hovedregel gis det opptil to barmarkssesonger på å gjennomføre pålagt tiltak, mens det
ved stor og synlig forurensning gis inntil tre måneders frist. For tilsynene som er gjennomført i
2020 og 2019 er det satt følgende frister for gjennomføring

Tidsfrister for pålegg
100
90

89

80
70

69

60
50
40
34

32

30
20

19
13

15

15

17

15

13

13
44

4
1

0

Sone 1
Sone 4
Herjangsfjorden
Ofotfjorden I
Antall
Antall
eiendommer: 201 eiendommer: 62

Godkjent

14

10

10
0

Sone 5
Håkvikdalen
Antall
eiendommer: 45

Tilkobling kommunaltnett

4

11

0

Sone 6
Beisfjord
Antall
eiendommer: 62

3 mnd

0

0

1 år

Sone 7
Ofotfjorden II
Antall
eiendommer: 66

2 år

4 år

Viser hvilke tidsfrister som er satt i vedtak om pålegg om tiltak. Tiltakene kan for eksempel være stans av ulovlig
forurensning eller utbedring av små og store feil ved anlegget.

Opprydningsarbeidet vil være et lenge pågående og omfattende arbeid. Målet er at alle
anlegg skal ha lovlig utslippstillatelse og tilfredsstille gjeldende rensekrav etter at
oppryddingen er gjennomført. Deretter vil oppfølging av alle private avløpsanlegg være et
kontinuerlig arbeid siden kommunen har en plikt til å føre jevnlige tilsyn. Tilsynsarbeidet er
lagt opp slik at alle private avløpsanlegg skal ha tilsyn hvert sjette år.

narvikvann.no
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3.3.4. Organisering og prioritering av tilsynssoner
For å oppnå en systematisk tilnærming til gjennomføring og avslutning av opprydnings- og
tilsynsarbeidet anses det mest hensiktsmessig å gjennomføre arbeidet ved at kommunen
deles inn i geografiske soner.
Pr oktober 2020 er tilsyn gjennomført i sone 1, 4, 5, 6 og 7 i «gamle Narvik». Det er derfor
naturlig at man gjennomfører tilsyn i de resterende sonene i «gamle Narvik» før en
fortsetter med tilsyn i Ballangen og Kjøpsvik.
I sone 9, 14 og 15 er det ingen avløpsanlegg og det vil ikke bli gjennomført tilsyn.

12
11
Tilsynssoner
1 - Herjangsfjorden
2 - Rombakken Nord
3 - Rombakken Sør
4 - Ofotfjorden I
5 - Håkvikdalen
6 - Beisfjord
7 - Ofotfjorden II

13

17

8 - Skjomen
9 - Skjomfjellet Nord
10 - Ofotfjorden III
11 - Ofotfjorden IV
12 - Ofotfjorden V

16

13 - Efjorden
14 - Skjomfjellet Sør
15 - Sørfjordfjellet
16 - Inner-Tysfjorden
17 - Tysfjorden
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1
2
4
7

3
5

10

6

8
14

9

15
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3.3.5. Kostnader og finansiering
Private avløpsanlegg er den enkelte anleggseiers ansvar. Det betyr at alle kostnader knyttet til
etablering og utbedring bæres av anleggseier.
Kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn er gebyrbelagt og må dekkes av
anleggseier. Det er vedtatt lokal «Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre
avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.20. Gebyrets størrelse
reguleres årlig og vedtas av kommunestyret.

3.3.6. Informasjon
For å skape forståelse for prosessen er det nødvendig med god informasjon til anleggseierne.
Narvik Vann inviterer til sonevise informasjonsmøter i forkant og/eller etterkant av
tilsyn ved behov.
Det er utarbeidet informasjonsmateriell, veiledere og linker som er tilgjengelig på Narvik
Vanns hjemmesider.
Det er etablert rutiner for varsling av den enkelte anleggseier i forkant av tilsyn.
Det vil gjennomføres jevnlige informasjonsmøter med fagkyndige slik at disse er kjent med
prosessene rundt søknad om utslippstillatelse og de forventninger som stilles til deres
bistand til de private anleggseierne.

3.3.7. Saksbehandling
Narvik Vann legger til grunn en likeverdig og enhetlig saksbehandling. Det skal legges stor
vekt på bruk av rutiner for saksbehandling og oppfølging samt bruk av standardmaler for brev
og vedtak. Prosessen skal være åpen, faglig profesjonell og legge opp til god dialog mellom
saksbehandler og de berørte.

3.4. Oppfølging av direkte utslipp
Med direkte utslipp forstås utslipp av avløpsvann som ikke gjennomgår rensing hverken i
privat eller kommunalt renseanlegg. Antall og omfang av denne type utslipp er ukjent og det
foregår derfor et kontinuerlig karleggingsarbeid. De utslipp en får kunnskap om følges opp
ved ateiendommen enten pålegges tilknytningtil offentligavløpsledning ellerpåleggeså
etablere et godkjent privatutslipp.
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4. Tiltaksliste
Tiltak

Ansvar

År

Finansiering

Tilsyn hovedsaklig ferdig gjennomført i Narvik

Narvik Vann KF

2022

Gebyrfinansiert/
selvkost

Tilsyn hovedsaklig gjennomført i Ballangen

Narvik Vann KF

2024

Gebyrfinansiert/
selvkost

Tilsyn hovedsaklig gjennomført i
Kjøpsvik/Efjordområdet

Narvik Vann KF

2025

Gebyrfinansiert/
selvkost

Tilsyn gjennomføres på gjenstående områder i
Narvik, Ballangen og Kjøpsvik/Efjord

Narvik Vann KF

2026

Gebyrfinansiert/
selvkost

Revidering av «Temaplan for opprydding i spredt
avløp i Narvik kommune 2020-2030»

Narvik Vann KF

2025

Gebyrfinansiert/
selvkost

narvikvann.no
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Hver dag

Besøksadresse: Teknologiveien 2A, 8517 Narvik
Postadresse: Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik
Telefonnummer: 76 91 37 00
Organisasjonsnummer:

986 377 395

Mail: postmottak@narvikvann.no
Vakt-telefon: 901 16 300

narvikvann.no

Narvik Vann er et KF i Narvik Kommune
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