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Rådmannens forslag til vedtak 

 

Fremlagte forslag til Hovedplan avløp for perioden 2013-2018 vedtas.  



 

 

Saksopplysninger 

Fornmannskapet vedtok i sak/2012 å sende forslag til hovedplan avløp ut på høring og legge den 

ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å gi uttalelse eller komme med innsigelser ble satt til 19. oktober. Ved fristens utløp 

hadde det kun kommet uttalelse fra Varanger Kraft Nett as. Den 22. oktober mottok vi 

høringsuttalelse fra Fylkesmannen.  

Fra bygdelagene i kommunen har vi ikke mottatt uttalelser. 

 

Vurdering 

Bearbeiding av høringsuttalelser: 

 

Varanger Kraft Nett AS har følgende uttalelse: 

Plassering av anlegg må ikke komme i konflikt med våre anlegg, en eventuell flytting av våre 

anlegg må bekostes av kommunen. 

Kostnader for fremføring av strøm til deres anlegg må beregnes i vært enkelt 

tilfelle, eventuelle kostnader som ikke dekkes av bunnfradrag som for nyanlegg er 

kr. 20.000.- må dekkes av kommunen som anleggstilskudd. 

 

Uttalelsen har ingen innvirkning på planen. 

 

Selv om Fylkesmannens uttalelse kom etter fristens utløp vil vi ta den med i den videre 

saksbehandlingen. Vi viser til fylkesmannens merknader til de enkelte kapittel i planen og sier 

noe om hvordan dette tas hensyn til det endelige forslag til plan. 

 

Kap 4.2. 

Merknaden tas til følge og innarbeides i planen. 

 

Kap 4.6. 

Oppgitt Pe i tabell 4 er beregnet noe som blir angitt over tabellen. 

De oppgitte beregningene er foretatt da anleggene ble prosjektert. Det er ikke foretatt nye 

beregninger eller måling ut fra renseanleggene. 

Utslipp fra næringslivet (meieriet, slakteriet og andre) er inkludert i oppgitt Pe. 

Forurensningsmyndigheten i kommunen har ikke pålagt eksisterende næringslivet å komme med 

nye beregninger av sine påslipp. 

Fylkesmannen påpeker at det burde framgå av planen om kommunen har vurdert renseanlegg i 

de bygdene som har store private utslipp. Planen har vurdert dette og foreslår i handlingsplanen 

renseanlegg i Polmak. 

 

Kap 4.10.3 

Se vurdering under kap 4.6. 

 

Vedlegg 1.1.om Tana bru. 

Når det gjelder kartlegging av innlekking har planen tatt med tiltak for utbedring av enkeltpunkt 

(tiltak TK3).  

Renseeffekten rapporteres hvert år i forbindelse med Kostra rapportene. 

Når det gjelder eksisterende anlegg i resten av sonene, så må eksisterende utslipp registreres og 

kontrolleres. Det er tatt med tiltak for registrering som gjennomgående tiltak.   

  



Under utarbeidelse av Hovedplan avløp er det tatt hensyn til at det foregår et parallelt arbeid i 

vannområdeutvalget for Tana vannområde. På grunn av dette faktum omhandler foreliggende 

plan ikke vannmiljø i sin helhet. Planens tittel endres derfor i det endelige forslaget til plan. 

Videre er det foretatt noen redaksjonell endringer av teksten. 

Da saken ble lagt vedtatt sendt på høring ble det i Fsk stilt spørsmål om hva som er de viktigste 

tiltakene. Forslag til handlingsplan er revidert rekkefølgen av iverksetting av tiltak, og hvilket år 

de skal gjennomføres er endret. Tabellen i kap 6 om gebyrkonsekvenser er ikke endret i samsvar 

med revidert handlingsplan. 

 

Finnmark fylkeskommune har gitt høringsuttalelse som ble mottatt den 29.10.2012 og sier 

følgende: 

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 27.8.2012. 

Areal- og kulturvernavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 

Finnmark fylkeskommune har ingen merknader til planen. 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Det skal hentes inn en 

egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern. 

 

Hovedplan avløp er ikke sendt på høring til Sametinget. 

 

Diverse faktaopplysninger i planen er korrigert: 

Pkt. 1.4 Dette innebærer også at Tana kommune ved kommunestyret er forurensningsmyndighet 

for Tana bru renseanlegg så lenge utslippen fra anlegget er under grenseverdien i 

forurensningsforskriften kap 13. Kommunestyret har delegert myndigheten til MLU. 

Pkt. 1.5.2 Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 

· Krav om tilknytning til offentlig avløpsledning § 27-1 

· Krav om at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 

mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold 

(naturmangfoldloven). 

 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar fremlagte forslag til Hovedplan vann. 

Planperioden settes i tittelen til perioden 2013-2018 og at foreslåtte tiltak innarbeides i budsjett 

og økonomiplanen. 
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INNLEDNING 

Tana kommune utarbeidet avløpsrammeplan i 1993. rammebetingelsene for kommunene er endret etter 

gjeldene forurensningsloven fra 1.1.2007. Det får konsekvenser blant annet for kommunens ansvar og 

myndighetsrolle. Kommunen har derfor et behov for en ny hovedplan avløp og vannmiljø. 

 

 

HENSIKTEN MED HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 

Hovedplan avløp og vannmiljø skal i første rekke være et overordnet styringsverktøy ved å 

 

 



INNLEDNING 
Det har vært utarbeidet overordnede planer for avløp og vannmiljø i Tana kommune tidligere. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø ble utarbeidet i 1977. Tana kommune utarbeidet avløpsrammeplan i 

1993. 

Rammebetingelsene for kommunene er endret etter gjeldene forurensningsloven fra 1.1.2007 Det får 

konsekvenser blant annet for kommunens ansvar og myndighetsrolle. Kommunen har derfor et behov 

for en ny hovedplan avløp og vannmiljø. 

 

 

HENSIKTEN MED HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 

Hovedplan avløp skal i første rekke være et overordnet styringsverktøy ved å: 

 

Informere om sentrale rammeforutsetninger (lover og forskrifter). 

Informere og aktivisere brukere og interesseorganisasjoner i prioriteringsdebattene. 

Samle, konkretisere og prioritere mål for kommunens tiltak innenfor avløpsområdet. 

Se ulike mål i sammenheng. 

Vurdere mål, strategi og tiltak i en økonomisk sammenheng og ut fra en helhet. 

Beskrive tiltak på kort og lang sikt og prioritere tiltak 

Vurdere økonomiske konsekvenser av tiltak 

 

Hovedplan avløp skal også være et hjelpemiddel for å 

 

Effektivisere avløpssektoren. 

Nå de vedtatte mål, samt følge opp resultatene. 

Sikre at den prioriterte innsatsen oppfyller de myndighetskrav som stilles. 

Sørge for at aktiviteten følger prinsipper for kvalitetssikring. 

Være et dokument hvor det lett finnes nøkkeltall og øvrige opplysninger om virksomheten. 

 

 

Hovedplanen gjelder for perioden 2013-2018 og bør revideres hvert 4. år tilpasset revidering av 

kommuneplanen. Hovedplanen tilpasses overordnede mål for kommunens utvikling og andre 

sektorinteresser. Kommuneplanavklaringer vil påvirke hovedplan avløp. Hovedplanen kan på sin side 

medføre bindinger for kommuneplanarbeidet – for eksempel gjennom forslag til avløpsløsninger i 

enkelte områder. 

 

Det foreligger følgende vedtatte planer som er relevante for vannmiljøet: 

 Kommuneplanens samfunnsdel handlingsprogram 2012-2015 

 Flerbruksplan for Tana vassdraget(2007-2016) 

 Kommunedelplanens arealdel (2002-2013) 

 Veiplan 2009-2013 

 Hovedplan vann 

 Klima miljøplan Tana kommune 

 

 

I tilegg foregår det et arbeid i vannområdeutvalget for Tana vannområde som nå har sendt et dokument 

om Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Tana vannområde ut på høring. 
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Endelig utgave 

1. STATLIGE RAMMEBETINGELSER 

1.1 Statlige rammevilkår 

Norge fører en resipientorientert forurensningspolitikk. Det innebærer bl.a. at miljøtilstanden i 

vannforekomsten tillegges stor vekt når det stilles krav i forbindelse med søknad om tillatelse til 

forurensende utslipp. Kommunene oppfordres til å fastsette miljømål for sine vannforekomster 

for å ivareta de ulike brukerinteressene og de spesielle kvalitetene knyttet til hver resipient. 

 

1.2 EU-direktiv 

1.2.1 Avløpsdirektivet 

Kravene i EUs avløpsdirektiv omfatter i hovedsak tettbebyggelse med samlet utslipp: 

 
1. Større enn 10 000 pe * med utslipp på sjøstrekningen Svenskegrensen – Lindesnes og 

større enn 2 000 pe med utslipp til ferskvann eller elvemunning 

 

2. Større enn 10 000 pe med utslipp på sjøstrekningen Lindesnes- Grense Jakobselv 

 

For tettbebyggelse med utslipp mindre enn 10 000 pe til sjø og 2 000 pe til ferskvann eller 

elvemunning gjelder nasjonale føringer. 

 

Kravene i avløpsdirektivet og nasjonale føringer for utslipp mindre enn 10 000/2 000 pe, er 

implementert i et nytt felles regelverk for hele avløpssektoren som ble gjort gjeldene fra 

1.1.2006. 

 
* Personekvivalenter (Pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Pe kan beregnes på flere 
måter, men som hovedregel sier vi at: utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person 
bidrar med 1 pe, uslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe, og at 
utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe.  

 

1.2.2 Vanndirektivet 

Det overordnede målet med EUs vanndirektiv er å fastlegge en ramme for beskyttelse av 

vassdrag og sjøer, brakkvann, kystvann og grunnvann. Direktivet stiller krav om helhetlig og 

felles forvaltning av vassdrag, grunnvann og kystvann på tvers av dagens administrative grenser. 

Vanndirektivet fokuserer på økologi og bruk av miljømål for å oppnå god økologisk tilstand. 

Direktivet er innarbeidet i vannforskriften som er gjort gjeldende fra 1. januar 2007. 

Gjennomføringen av forskriften vil føre til økt behov for kartlegging og overvåking av vassdrag, 

grunnvann og kystvann. Regelverket legger også føringer for tiltak på avløpssektoren.  

Gjeldende forvaltningsplan for vannregion Finnmark har en planperiode fra 2011-2015, mens det 

samtidig pågår et planarbeid knyttet til neste periode fra 2016-2021. 

 
 

 

1.3 Forurensningsloven 

 

Regelverk for avløpssektoren 

Miljøverndepartementet vedtok 23.12.05 et nytt regelverk for avløpssektoren. Regelverket ble 

gjort gjeldene fra 1.1.2007. 
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Regelverket er vedtatt som del av Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften kap 11-16). Forurensningsforskriften ble vedtatt 1.6.2004, og er en 

samleforskrift for alle bestemmelsene i forurensningsloven. 

 

Forskriften dekker hele avløpssektoren og opphever flere eksisterende forskrifter, - bl.a. Forskrift 

om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12.4.2000 og Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann 

og om bruk av merking av vaske- og avfettingsmidler av 01.10.1983. 

 

I avløpsregelverket er Norge delt inn i 3 ulike resipientområder, jf. Figur 1: 

 

a. Følsomme områder: Kyststrekning fra Svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende 

nedbørsfelt og Grimstadfjordenområdet 

 
b. Normal området: Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme. 

 

c. Mindre følsomme områder: Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense 
Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme. 

 

  

Figur 1: Områdeinndeling. Tana kommune ligger i normalområdet. 
Tanavassdraget spesiell 
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Endelig utgave 

1.4 Regelverk for avløpssektoren – konsekvenser for Tane kommune 

Myndighetsfordelingen mellom Fylkesmannen og kommunene, jf. Oversikt i tabell 1. 

Tanabru renseanlegg i 2006 er beregnet til 1 033 pe. Midlere belastning ved Midl. BOF …. – 

konsentrasjon i 2006 er beregnet til 540 pe. Anlegget er dimensjonert for 4 300 pe oppgitt i 

tabell fra Fylkesmannen. Utslippet fra Tanabru renseanlegg reguleres derfor av bestemmelsene i 

kap. 13 i avløpsregelverket. Dette innebærer også at Tana kommune ved kommunestyret er 

forurensningsmyndighet for Tana bru renseanlegg så lenge utslippen fra anlegget er under 

grenseverdien i forurensningsforskriften kap. 13. Kommunestyret har delegert myndigheten til 

MLU. 

 

1.4.1 Myndighetsfordeling mellom fylkesmann og kommunene 

Tabell 1. Kommunens ansvar og myndighet 

 

Kommunen er forurensingsmyndighet for: 

Påslipp til offentlig avløpsnett kommunene får vesentlig økt myndighet til å 

regulere virksomheter som har påslipp til 

offentlig avløpsnett gjennom enkeltvedtak eller 

forskrift 

Utslipp av kommunalt avløpsvann som 

omfattes av kapittel 12 og 13   

Kap. 12 omfatter alle avløpsanlegg med utslipp 

mindre enn 50 pe. Kap. 13 omfatter alle 

avløpsanlegg med utslipp mindre enn 2.000 pe 

til ferskvann eller elvemunning eller 10.000 pe 

til sjø.  

For Tana kommune innebærer dette at 

kommunen blir forurensningsmyndighet for alle 

offentlige og private avløpsanlegg i kommunen. 

 

Utslipp av oljeholdig avløpsvann Grenseverdier for utslipp av oljeholdig 

avløpsvann blir fastsatt i forskriften, men 

kommunen kan i enkeltvedtak fastsette 

tilleggskrav, strengere en kravene i forskrifte. 

 

 

 

Tabell 2. Fylkesmannens ansvar og myndighet 

 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for 

Utslipp av kommunalt avløpsvann som 

omfattes av kap. 14 og kap. 15 b 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for 

alle utslipp som omfattes av EUs avløpsdirektiv, 

dvs. alle utslipp større enn 2.000 pe til 

ferksvann og elvemunninger og større enn 

10.000 pe til sjø. 

Utslipp av fotokjemikalie- og amalgamholdig 

avløpsvann 
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1.4.2 Utslipp fra spredt bebyggelse mindre en 50pe 

 

Utslipp fra mindre avløpsanlegg (<50pe) reguleres i kap. 12 Krav til utslipp av sanitært 

avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Rensekravene ved utslipp til følsomt område 

avhenger av om det er knyttet brukerinteresser til resipienten eller om det er fare for 

eutrofiering, jf. Tabell 3. 

 

Tabell 3. -paragraf 12-8 Utslipp til følsomt og normalt område 

 

Resipienttype  krav til rensing 

Resipienter der det foreligger brukerinteresser 90 % reduksjon av fosfor  

90 % reduksjon av BOF5 

 

Resipienter med fare for eutrofiering, men uten 

bestemte brukerinteresser  

90 % reduksjon av fosfor  

70 % reduksjon av BOF5 

 

 

Resipienter uten bestemte brukerinteresser 

eller fare for eutrofiering 

 

60 % reduksjon av fosfor  

70 % reduksjon av BOF5 

 

    

 

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal 

gråvannet gjennomgå rensing i stedlige løsmasser eller tilsvarende. 

 

Det stilles krav til dokumentasjon av rensegrad, utforming og drift av renseanlegg. Kommunen 

kan vedta lokal forskrift for hele eller deler av kommunen, jf. Paragraf 12-6. 

 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldene regelverk (forurensningsloven og forskrift om utslipp fra 

mindre avløpsanlegg) fram til 1.1.2007 vil fortsatt være lovlige. 

 

1.4.3 Utslipp fra mindre tettbebyggelser (>50) 

 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 2.000 pe ved utslipp til ferskvann eller elvemunning, og 

opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø reguleres gjennom kap. 13 i den nye avløpsforskriften. Ved 

utslipp til følsomt område kreves 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som årlig 

middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av eventuelle 

brukerinteresser eller tilstanden i resipienten. 

 

Det stilles for øvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhørende avløpsnett (13-6). 

Den ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og lekkasjer av betydning. 

Det stilles også krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av 

fagkyndige, jf. 13-11 

 

Renseresultatene skal dokumenteres ved prøvetaking, jf. 13-12. for anlegg med utslipp til 

følsomt område og med fosfor som renseparamenter, skal det tas døgn- eller ukeblandeprøver. 

For anlegg under 1000 pe skal det tas 6 prøver pr. år. Anlegg større enn 1000 pe har krav om 12 
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prøver pr. år. Den ansvarlige må ha et system for å vurdere analyseresultatene, og ev. justere 

renseanlegget for å tilfredsstille krav til rensing (13-15). 

Analyseresultat og andre nødvendige opplysninger skal rapporteres til kommunen innen 1. 

februar hvert år, jf. 13-17. 

 

Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp må likevel 

tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift. Rapportering og prøvetaking. Jf. 13 -

8. 

 

 

1.5 Annet lovverk 

 

1.5.1 Internkontrollforskriften 

 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) ble fastsatt 

ved kgl.res. 06.12.1996, med ikrafttredelse 1.1.1997. plikten til å etablere system for 

internkontroll gjelder for virksomheter som omfattes av forurensingslovgivningen, dersom 

virksomheten sysselsetter arbeidstaker. 

 

Internkontrollforskriften berører kommunen både som anleggseier og som tilsynsmyndighet. 

 

Kommunen skal ha etablert system for internkontroll for de avløpsanleggene kommune har drift 

ansvar for. 

 

Som forurensingsmyndighet skal kommunen kontrollere at: 

 

 Utslippstillatelsen, krav i lokal forskrift mv. overholdes 
 Virksomheten har etablert et forsvarlig internkontrollsystem 

 
 

1.5.2 Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, bl.a.: 

 Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1  
 Krav om tilknytning til offentlig avløpsledning § 27-1 

 Krav om at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold 
(naturmangfoldloven) 

 Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner 

 

Ved behandling av enkeltsaker kan byggesaksbestemmelsene benyttes for å koordinere krav og 

saksgang på en effektiv måte bl.a. ved 
 Bruk av forhåndskonferanser til å informere om avløpsforholdene i området, aktuelle 

lokale forskrifter, skjemaer og retningslinjer, krav til innhold i søknad om 
utslippstillatelse, ev. krav til ansvarlige ut fra forurensningsmessige forhold, 

koordinering av saksbehandling, m.m. 

 Inkludere forurensningsmessige forhold i kontrollplaner 
 Bruker godkjenningskravene etter plan- og bygningsloven til også å ivareta 

forurensningsmessige forhold, der kravene til kompetanse er relevant 

 

1.5.3 Kommunehelsetjenesteloven 

Aktuelle forskrifter med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven er: 
 Forskrift om miljørettet helsevern 
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 Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. kommunen kan ved forskrift eller 
enkeltvedtak forby enhver virksomhet som kan medføre fare for forurensning av 
drikkevann. 

 Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (rundskriv). Lokale helsemyndigheter har 
tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet til å stenge 
badeplassen dersom vannprøver over lengre tid viser ”ikke akseptabel vannkvalitet”. 

 

1.5.4 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

 Avløpsvann fra husholdninger og tilkoblet industri føres via det offentlige avløpsnettet til 

renseanlegg. I renseanlegget skilles det ut avløpsslam. Det organiske materialet, 

næringssaltene og forurensningene som trekkes ut av avløpsvannet under rensing, blir 

igjen i avløpsslammet.  

 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav forutsetter at alt organisk materiale 

som skal utnyttes som en ressurs på jordarealer skal være stabilisert og hygienisert. 

 

 Ubehandlet slam og ristgods fra avløpsanlegg er definert som farlig avfall og reguleres 

dermed av kap. 11 i Avfallsforskriften. Behandlet og hygienisert slam som skal brukes 

som gjødsel eller i kompost reguleres av gjødselvareforskriften. 
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2. KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 

 

2.1 Kommunale planer 

 

Overordna kommunale planer: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 – mål og innsatsområder 
 Revidert flerbruksplan for Tanavassdraget 2006-2015 
 Kommuneplans arealdel  

 

 
Følgende strategier og mål framkommer i overnevnte planverk i Tana kommune. 

 

2.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2019 – mål og innsatsområder: 

 

AVLØP: 

Tanavassdraget skal bevares i utmerket stand for fremtiden ved at avløpssystemet 
tilfredsstiller interne og eksterne krav til funksjon og standard. Ulempene ved utslipp av 
avløpsvann skal reduseres rundt hele kommunens kyststripe, samt i de små vassdragene på 
land. Kommunen skal tilby god og sikker avløpshåndtering til alle som ønsker det, og som 
har mulighet til det ut i fra eksisterende eller planlagte ledningsnett uten å forringe kvaliteten 
i resipientene  

 
Retningslinjer (strategier) for avløp:   

 I de områdene der det ikke er mulig med tilkobling til kommunalt nett, er det generelt 
behov for å oppgradere eksisterende separate avløpsanlegg i tråd med krav i nytt 
avløpsregelverk.  

 
 For områder som ikke skal tilknyttes kommunalt nett bør det utarbeides retningslinjer for 

saksbehandling av utslipp fra mindre avløpsanlegg. 
 

 Konkrete utbedrings- og saneringstiltak i kjente problemområder som i første rekke vil 

redusere mengden fremmedvann og øke kapasiteten i ledningsnettet skal prioriteres.  
 

 
Tiltak:  

 Hovedplan for avløp.   
 Utarbeide oversikt over utslipp.  
 Reduksjon av mengden fremmedvann tilført renseanlegget.  

 Reduksjon av både mengden overløpsutslipp, direkteutslipp og ulempene ved utslipp av 
avløpsvann.  

 Stedvis forbedring av funksjon og standard.  
 Utarbeide en kommunal forskrift for separate avløpsanlegg.  
 Utvikle videre et automatisk driftsovervåkingssystem.  
 Utarbeide saneringsplaner.  

 Økning av kapasiteten i avløpssystemet.  
 Ta i bruk automatisk prøvetakingsutstyr ved renseanleggene i Østre Seida og 

Rustefjelbma.  

 Etablere renseanlegg for kloakkutslipp i Skiippagurra.  
 Renseanlegg i Polmak, jfr. plan ”Tana aksjonen”  

 

 
 



 

HOVEDPLAN AVLØP FOR PERIODEN 2013-2018                              13 (26) 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Revidert flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016: 

 
I flerbruksplan for Tanavassdraget er følgende temaer tatt opp som et fokus område for Tana 
kommune vedrørende vannkvalitet og forurensning: 

 
 Fullføre tiltak fra forrige flerbruksplan som angår rensing av utslipp i Skiippagurra, 

Polmak, Båteng og Levajok. Staten bør finansiere kostnadene ved å gjennomføre 

tiltakene. 
 Bør ha bedre kontroll med renseanleggene og kloakken. 
 Bedre kontroll av gårder og private kloakkanlegg med hensyn til utslipp. 
 Det er behov for nye slamanlegg. 

 Det er behov for utbedring av renseanlegg og strengere kontroll med utslipp. 
 Hyppigere kontroll av renseanleggene i alle kommunene. 
 Behov for statlige midler til rensetiltak på begge sider av grensa. 

 Flere kloakkrenseanlegg, både kommunale og private. 
 Miljøbensin og katalysator på bilene. 
 Behov for renseanlegg i Båteng. 
 Informasjon langs elva om hvordan bevare elva og vannet. 
 Ta vannprøver i elva der hvor det er hytter, både på norsk og finsk side. 
 ”Aksjon Tanavassdraget” må videreføres. 

 Bør innføres et forbud mot bruk av maursyre i landbruket. 
 Bør innføres forbud mot skylling av landbruksredskaper i elva. 
 Det bør tas prøver i tilknytning til avfallsplassen ved Gassanjarga. Prøvene bør 

offentliggjøres i rapport hvert år. 
 Søppelplassen på Gassanjarga må flyttes bort fra elvedalen! 

 Miljø- og forsøplingsproblematikken ved søppelplassen må overvåkes i sommersesongen. 

 

 
 

2.1.3 Vurdering av målsettingene i overordnet planverk: 

Tana kommune har omfattende målsetninger som er forankret i overordnet planverk, Tana 

kommune har utført deler av målsettingen men fortsatt gjenstår utfordringer både på miljø og 

avløpssiden. En avgjørende faktor for gjennomføring av ønskede målsetting er å skape bedre 

oversikt på eksisterende anlegg samt ressurs tilgang til gjennomføring av oppgavene. 
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3. MÅLFORMULERING OG STANDARDKRAV 

3.1 Målområdet. Vannmiljø 

 
I henhold til forslag til forskrift om rammer for vannforvaltningen (for å oppfylle 
”Rammedirektivet”) skal det innen en nærmere angitt tidsfrist fastsettes miljømål for de 
regionale vannressursene. Det skal også utarbeides tiltaksprogram for utbedring av 
vannressursene for å nå de fastsatte miljømålene. Deretter skal det velges ut tiltak som mest 
kostnadseffektivt oppfyller miljømålene for vannforekomsten. Ut fra dette vil det bli utarbeidet en 
samlet strategiplan med et tiltaksprogram som er økonomisk, teknisk og juridisk realiserbart og 

som gir tilfredsstillende resultater i forhold til målene. Etterfølgende mål og tiltak skal være 
retningsgivende for det videre arbeidet. 
 

 

 

3.2 Hovedmål  

Innbyggerne i Tana kommune, også de kommende generasjoner, skal ha tilgang på rene og 
innbydende vassdrag og sjøområder, med biologisk mangfold og som er velegnet for sunn 
rekreasjon.  
Et varig godt vannmiljø skal prioriteres foran kortsiktige økonomiske innsparingsmuligheter. 

 

3.3 Hovedretning videre 

Tana kommune sine ambisjoner for Tana vassdraget framkommer i flerbruksplanen for Tana 

vassdraget 2008-2019 

 

3.3.1 Hovedmålsettingen konkretiseres gjennom følgende delmål: 

Fastsettelse av endelige mål og forslag til strategi og tiltak vil bli nærmere vurdert gjennom en 
egen handlingsplan for vannmiljø. Vedtatte strategier og tiltak vil søkes innarbeidet i kommunens 

økonomiplan. 

 

Utarbeidelse av planer/oversikt på bruker interessene som er tilknyttet vassdragen i Tana 

kommune er et viktig framtidig tiltak. Med hensyn til bruker interessen kan en klassifiserer 

vassdrages egnethet i forhold til Kllif klassifiseringsmetode for ferskvannskilder. Ut fra 

tilstandsregistreingen og brukerinteresser til vassdragen som er registret kan en utarbeide tiltak 

for å oppnå ønsket tilstand i vassdragen. 

 

3.4 Tiltak 

Tiltakene for å bedre vannkvaliteten i vannforekomstene i Tana kommune faller i hovedsak 
sammen med tiltakene forutbedring av kommunal kloakk, sanering av spredte kloakkutslipp, 

samt tiltak innen jordbruket. Det bør utarbeidet egne tiltaksplan for vannmiljøet. 
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4. MÅLOMRÅDE KOMMUNALT AVLØP 

4.1 Hovedmål  

Urenset utslipp fra det kommunale avløpssystemet skal reduseres og dokumenteres innen år 

2017.  
Det skal etableres et komplett digitalt kartverk over kommunaltekniske anlegg innenfor 
planperioden.  
Oppdatering og videre utvikling av internkontroll, og rapporteringsrutiner fra 
driftovervåkningsanlegget. 

 

4.2 Krav 

Forurensningsforskriften definerer kravene til utslipp av kommunalt avløpsvann. Det er 
fylkesmannen som er forurensningsmyndighet for utslipp fra større tettbebyggelser, dvs større 
eller lik 2000 pe, mens kommunen er forurensningsmyndighet for mindre tettbebyggelser og 
spredt bebyggelse. Det følger av forskriften at Tana har utslipp til det som defineres som 

”Normalt område.” Utslipp fra både større og mindre tettbebyggelser til ferskvann slik som for 
Tana vedkommende, skal gjennomgå fosforfjerning. Fosforfjerning defineres som en 
renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av det som blir tilført 
renseanlegget. I tillegg skal avløp fra større tettbebyggelser ved nye renseanlegg og eksisterende 
renseanlegg som endres vesentlig gjennomgå sekundærrensing (biologisk rensing) med 
renseeffekt ca 70-75 %. Det følger videre av forskriften at det inntil videre ikke vil bli stilt krav 
om nitrogenfjerning fra kommunalt avløp i Tana. 

 

Forurensningsforskriften setter også krav til bl.a. avløpsnettet, som skal ”... uten at det medfører 
uforholdsmessige store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med 
utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, ... ”..bl.a. med hensyn til 
forebygging av lekkasjer og begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp.. 
Det er bl.a. satt krav til at den ansvarlige skal ha oversikt over alle overløp og eventuelle 

lekkasjer av betydning. 

  
 

4.3 Tilstand 2010 

 

Tana kommune har en relativt stor spredning på de kommunaltekniske anleggene. Derfor har vi 

delt kommunen inn i 7 avløpssoner hvor vi beskriver behovet for tiltak innfor den enkelte sone. 
Generelle driftsobjekter, som ikke hører til en enkelt sone, beskrives som generelle tiltak som for 
eksempel separateutslipp, oljeutskillerer, fettutskillere mv.  
 
Hovedplan avløp og vannmiljø er delt inn i følgende avløpssoner: 

 
Avløpssone 1. Tana bru 
Avløpssone 2. Østre Seida 
Avløpssone 3. Skippagurra 
Avløpssone 4. Polmak 
Avløpssone 5. Rustefjelbma 
Avløpssone 6. Langnes 

Avløpssone 7. Austertana 
 

Hver enkelt avløpssone er geografisk avgrenset etter vedlagte kart. Innefor den enkelte 
avløpssonen er det i vedlegg laget forslag til tiltak om utbedring av de kommunaltekniske 
anleggene.  
 

Tana kommune har mye kompetanse som pr i dag er lagret i den enkelte medarbeideren. 

Kartlegging av avløpsnettet er en forutsetting for å opprettholde en effektiv forvalting drift og 

vedlikehold på de kommunaltekniske anleggene. Det anses som viktig at ledningsnettet med 
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tilhørende driftobjekter blir digitalisert slik at oversikten på driftobjekter blir bedre. Digitalisering 

av ledningsnettet er viktig i forhold til drifting, lagring av data om ledningsnettet, planlegging av 

nye anlegg og saneringsplaner, samt opprettholden god service til abonnentene. Det at 

kommune ikke har et digitalisert kartverk over de kommunaltekniske anlegg gjør kommune 

avhenging av hva den enkelte medarbeideren vet om beliggenheten av ledningsnettet. 

 

4.4 Kommunalt ledningsnett 

Tana kommune har driftansvar for spillvannsledninger og overvannsledninger lagt etter 

separatsystemet, og avløp fellesledninger lagt etter fellessystemet. Avløpssystemet i tana 

kommune består av en blanding av fellessystem, virksomt separatsystem og ikke virksomt 

separatsystem. 

 

4.5 Tilstanden 

I de eldste fellesledningene er det ført inn takvann, drensvann og gatesluk. I tillegg er ledningene 

sannsynligvis lagt uten pakninger? Dette fører til store mengder fremmedvann i systemet. 

Lekkasjer på vannledningsnettet kan i noen tilfeller også medføre store fremmedvannsmengder i 

et avløpsnett, men på de renseanlegg hvor mengde innløpsvann blir registret er det ikke 

registrert store variasjoner i vannmengden, foruten på våren hvor alle anleggene har stor 

tilrenning. Dette kan ha årsak i større enkelt påslipp i ledningsnettet. Oppstuving i ledningsnettet 

som fører til tilbakeslag i kjellere, er et relativt lite problem i Tana kommune. Det indikerer at 

ledningsnettet generelt har godt kapasitet i forhold til tilført vannmengde. 

 

Hoveddelen av nettet med kjent anleggsår er lagt i 1999/2000 og 2002/2003. Det er i 

hovedsakelig benyttet betong rør på nyere anlegg i disse periodene. 

 

Et viktig tiltak for å få en bedre oversikt på ledningsnettet er og samle de ansattes erfaringer og 

kompetanse i et digitalt kartverk som vil bidrag til og opprettholde en høy kompetanse innad i 

organisasjonen, et komplett kartverk er en viktig faktor for og videre utvikle besluttingsdokument 

som sanerings og hovedplaner innefor sektoren.   

 

4.6 Renseanlegg kommunalt utslipp: 

Det kommunale avløpsnettet leder til følgende 7 avløpsrenseanlegg med tilhørende belastning og 

renseeffekt 

 

Tabell 4. Oversikt kommunale renseanlegg og slamavskillerer. Tilført PE er beregnet. 

 

Avløps-

anlegg 

Prosess Bygge 

år 

Resipient Tillatt 

belastning 

Pe 

Antall pe 

tilført 

anlegget 

Personer 

tilknyttet 

anlegget 

Tanabru Kjem/bio 1993 Tana 

vassdraget 

4300 1492 620 

Østre Seida Kjem/bio 1993 Tana 

vassdraget 

500 369 170 

Rustefjelbma Kjem/bio 1992 Tana 

vassdraget 

350 246 74 

Austertana 3-kamret 

avskiller 

 Sjøen - - - 

Skipagurra 3-kamret 

avskiller 

1978 Tana 

vassdraget 

250 - 80 
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Polmak 3-kamret 

avskiller 

 Tana 

vassdraget 

- - - 

Langnes 3-kamret 

avskiller 

 Tana 

vassdraget 

- - - 

- Manglede data registrert 

 

 
 

4.6.1 Tana bru renseanlegg 

Tanabru renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å håndtere 

avløp fra maks 4 300 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine dimensjoneringskriterier. I 

tillegg til den kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget en slambehandlingsdel med 

anaerob lagring og avvanning i sentrifuge. Anlegget fungerer tilfredsstillende og opprettholder 

kraven i utslippstillatelsen. I den verste vårsmeltingen kan anlegget oppleve å ha overløpsdrift 

pga store mengder fremmedvann i ledningsnettet. 

 

 

4.6.2 Østre Seida renseanlegg 

Østre Seida renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å 

håndtere avløp fra maks 500 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine 

dimensjoneringskriterier. I tillegg til den kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget en 

slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentrifuge. Anlegget fungerer 

tilfredsstillende og opprettholder kraven i utslippstillatelsen. 

 

 

4.6.3 Rustefjelbma renseanlegg 

Rustefjelbma renseanlegg er et kjemisk – biologisk renseanlegg som er dimensjonert for å 

håndtere avløp fra maks 350 personekvivalenter (pe), i henhold til SFT sine 

dimensjoneringskriterier. I tillegg til den kjemisk – biologiske renseprosessen har anlegget en 

slambehandlingsdel med anaerob lagring og avvanning i sentrifuge. Anlegget fungerer 

tilfredsstillende og opprettholder kraven i utslippstillatelsen. 

 

 

4.6.4 Austertana slamavskiller 

Slamavskilleren i Austertana har utslipp til sjøen, anlegget vurderes til å ha en tilfredsstilende 

funksjonalitet. 

 

 

4.6.5 Skippagurra slamavskiller 

I løpet av 2012 vil slamavskiller i Skippagurra bli nedlagt og erstattet av et nytt biologisk/kjemisk 

rensanlegg som er dimensjonert for 600 pe. 
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4.6.6 Polmak slamavskiller 

Slamavskilleren i Polmak har i dag utslipp til Tana vassdraget gjennom spredegrøfter i grunnen. 

Anlegget her en uheldig plassering i forhold til stedlig infrastruktur. Derfor er det ønskelig og 

etablere nytt anlegg, slik at det ikke kommer i konflikt med stedlig bebyggelse samt eksisterende 

drikkevannskilde. 

 

4.6.7 Langnes slamavskiller  

Slamavskilleren på Langnes har utslipp til Tana vassdraget gjennom spredegrøfter i grunnen. 

Anlegget her en uheldig plassering i forhold til stedlig infrastruktur. Derfor er det ønskelig og 

etablere nytt anlegget, slik at det ikke kommer i konflikt med stedlig bebyggelse, mht til 

sjenerende lukt. 

 

4.6.8 Øvrige private avløpsanlegg 

I hovedplan er avløp og vannmiljø er følgende områder ikke tatt med i tiltaksplan i løpet av de 

neste 4 årene: 

 

Større private enkelt utslipp med avløp til Tana vassdraget: 

 Levajok 

 Båteng 

 Boftsa  

 

Større private enkelt utslipp med utslipp til sjøen 
 Smalfjord 
 Torhop 

 

 

4.7 Driftsovervåking 

Tana kommune har en automatisk driftsovervåking av renseanlegg, pumpestasjoner. 

 

Driftovervåkningsanlegget er levert av ingeniørfirma Paul Jørgensen AS. Kommunikasjon mellom 

driftssentralen og driftsobjektene er hovedsakelig i form av GSM signaler etter siste planlagte 

omlegging fra fastelinjer til GSM signaler. Alle avløpspumpestasjoner og renseanlegg er tilkoblet 

driftovervåkningen, hvor en registrer driftdata samt varsling om driftstans pr sms til tre 

medarbeidere i BA slik at en kan redusere materielle og miljømessige konsekvensen ved 

overløpsdrift på anleggene. 

 

Følgende anlegg har driftsovervåkning: 

 Tana bru renseanlegg med 7 avløpspumpestasjon 

 Østre Seida avløpsanlegg med 4 avløpspumpestasjoner 

 Rustefjelbma renseanlegg med 3 avløpspumpestasjoner 

 Austertana har 1 avløpspumpestasjon ingen overvåkning 

 

 

I avløpsnettet i Tana kommune er det 14 pumpestasjoner og 7 kommunale renseanlegg 

(RA)/slamavskillere. Ved driftsstans eller kapasitetsproblemer går avløpet fra pumpestasjonene i 

overløp til lokale resipienter. Med automastisk driftsovervåking av pumpestasjoner (og overløp), 

er det mulig å dokumentere hvor mange timer overløpsdrift det er i pumpestasjoner og RA.  
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4.8 Målområde Avløp fra spredt bebyggelse 

 

4.8.1 Hovedmål 

Avløp fra spredt bebyggelse (boliger og fritidsbebyggelse) skal behandles i godkjente 
renseinnretninger. 
 

4.8.2 Krav 

Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet 

er gitt i Forurensningsforskriftens kapittel 12. Det slås der fast at sanitært avløpsvann med 
utslipp til følsomt område skal renses både med hensyn til fosfor og med hensyn til organisk 
materiale.  
 

4.8.3 Tilstand 2010 

 

Type separate avløpsanlegg som benyttes av fastboende i Tana kommune i dag er 

infiltrasjonsanlegg og slamavskillere med utslipp til resipienter, minirenseanlegg og noen få 

tettetanker. For fritidsbebyggelsen i Tana kommune er det mest benyttede avløpsanlegget 

slamavskiller med etterfølgende infiltrasjon 

 

 
Tana kommune har på midten av 1990-tallet utføret en større gjennomgang og utbedring av 
eksisterende privat utslippsanlegg. Under den aksjonen ble et betydelig antall anlegg oppgradert. 
Det en kan registrere i dag er at 70 - 80 % av dagens anlegg fungerer som forventet og at det er 
20 – 30 % av anleggene som det er registrert feil og mangler på pga av manglende vedlikehold. 

Feilen varierer fra pumper som ikke fungerer til anlegg som har lekkasjer i slamavskiller og dårlig 
personell sikkerhet i form av dårlige / manglende kumlokk.  
Behovet for en ny registrering av feil og mangler på private utslippanlegg er økende.  

 

 

Iverksetting av registreringer av private utslippsanlegg for å skaffe bedre oversikt på hvor de 

ligger og hvilken type anlegg som er benyttet bør iverksettes. Utarbeidelse av rutiner for pålegg 

om utbedring vil også være et verktøy gjør det lettere å pålegge anleggseier utbedringer av sitt 

private anlegg. For å øke tilknytningsgraden til det kommunale ledningsnett kan rutinene også 

oppgi et forventet kostnadsnivå for hva kommunen mener det er rimelig å pålegge private 

abonnenter for at de skal tilknytte seg det offentlige avløpsnettet. Et utgangspunkt for en slik 

vurdering kan være å sammenligne kostnaden på alternative anlegg etter gjelde forskrifter.   
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4.9 Kommunal behandling av slam fra avløp. 

ØFAS ANS (Øst-Finnmark Avfallsselskap ans) ble stiftet 30. August 1995 som en videreføring av 

NETIR (Nesseby og Tana Interkommunale Renovasjonsselskap). I 1998 ble Utsjok kommune med 
på eiersiden og selskapet eies i dag av kommunene: 

 Berlevåg  

 Båtsfjord  

 Nesseby  

 Sør-Varanger  

 Tana  

 Vardø  

 Utsjok  

ØFAS ANS er i dag et konsern med de tre datterselskapene ØFAS Husholdning AS, ØFAS 
Produksjon AS og A. Masternes Transport AS. 
Administrasjonen holder til i kontorlokaler på Tanatorget ved Tana Bru 
 
Hovedanlegget med tilhørende deponi er lokalisert på Gassanjarga ca 1,5 km sør for Tana Bru 
 
Øfas ivaretar kravene til slambehandling for Tana kommune. I slambehandling deles gjerne i to 
typer kommunalt slam fra renseanlegg og privat slam fra separate anlegg. 

 

4.9.1 Kommunalt slam: 

De kommunale anleggene som pr i dag har rutinemessig slamtømming er: 

 

 Østre Seida RA 

 Tana bru RA 

 Rustefjelbma RA 

 Skippagura slamavskiler 

 Polmak slamavskiller 

 Austretana slamavskiller  

 

Slammet fra disse anleggene blir levert til Øfas. 

 

Ubehandlet slam og ristgods fra avløpsanlegg er definert som farlig avfall og reguleres dermed av 

kap. 11 i Avfallsforskriften. Behandlet og hygienisert slam som skal brukes som gjødsel eller i 

kompost reguleres av gjødselvareforskriften.  

I dag benyttets ristgodset til overdekkingsmasser i Gassanjarg deponiet. 

 

 

4.9.2 Privat slam fra separate utslipp: 

I Tana kommune er det ca 680 private separate utslippsanlegg som har rutinemessig tømming 

hvert år eller annet hvert år. Tømmingen organiseres av Øfas som har ansvaret for tømming av 

separate anlegg.  

 

Øfas benytter i dag slam fra slamavskiller og renseanlegg på eksisterende deponi Gassanjarg til 

overdekkingsmasser på avsluttet deponi etter kompostering.  Øfas har hatt dispensasjon fra 

forbudet mot deponering av organisk restavfall fram til 1. juni 2011. Etter denne dato har Øfas 

sendt det organiske restavfallet til energigjenvinning ved forbrenning i Sverige. 
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4.10 Målområde Industriavløp 

 

4.10.1 Mål 

Kommunen skal legge til rette for tilknytning fra industri med avløp som er tilnærmet likt 
kommunalt spillvann. 
 
 

4.10.2 Krav 

Krav til begrensning av utslipp til vann fra ulike typer industri og annen næringsvirksomhet er 
gitt i Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Avløp som ledes til kommunalt nett må 

være slik at det ikke ødelegger ledningsnettet eller forstyrrer renseprosessene samt at det ikke 
medfører helsefare. 

 

4.10.3 Tilstand 2010 

 

Det kommunale avløpsnettet betjener industri og næringsvirksomhet ved at alt 
sanitæravløpsvann fra disse ledes til kommunalt avløpsnettet. Prosessavløp fra prosessindustrien 
samt utslipp fra bedrifter som forbehandling sitt avløpsvann gjennom olje/fettutskillere. Dette er 
regulert gjennom utslippstillatelser.  

 

Tana kommune har ikke registrert vesentlig avvik på renseanlegget og derfor antar vi at 
bederifter og næringslivet overholder sine utslippstillatelser. Konsekvensen av mangler på private 
olje- og fettavskiller kan være at ledningsnett tettes med påfølgende tilbakeslag i ledningsnettet 
med oppfylt kjellere eller at en har utslipp i sårbare resipienter. 
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4.11 Administrative og organisatoriske forhold 

 

Tana kommune driver renseanleggene i Tanabru, Østre Seida og Rustefjelbma og 4 stk 

slamavskillerer. Tana kommune har 14 avløpspumpestasjoner med tilhørende ledningsnett. 

 

Tana kommune eier, driver og vedlikeholder alle kommunens vann- og avløpssystemer. Disse 

driftes og vedlikeholdes av Bygg- og anleggsavdelingen. Anleggsdelen består av en 

virksomhetsleder, en arbeidsleder og 4-5 fagarbeidere. Virksomhetslederen rapporterer direkte til 

rådmannen. 

 

Avdelingen har anleggsutstyr som gravemaskin, traktor graver, div pumpeutstyr, spylevogn og 

lastebiler som gjør avdelingen handlingsdyktig i forbindelse med mindre anleggsarbeider og 

avvikssituasjoner som tilstopninger på ledningsnettet eller vannlekkasjer. Tana kommune har 

ansatte med lang erfaring slik at de er godt kjent med de kommunaltekniske anleggene.  

 

En utfordring blir å overføre den kompetanse fra enkelt personer til organisasjonen et viktig 

bidrag til dette er å gjennomføre en digitalisering av det kommunale VA nettet slik at dagens 

kompetanse blir i organisasjonen. 

 

Det er behov for å oppdatere dagens internkontroll samt utarbeidelse av beredskapsplaner som 

ivaretar miljø og innbyggernes interesser.   

 

 

 

4.12 Akuttforurensning og beredskap 

Tana kommune har ikke etablert VA vakt. Alarmer som påvirker driftssituasjonen ved 

renseanleggene sendes som sms til tre personer i BA. Disse personene er ikke pålagt 

aksjonsplikt, men tar tak i problemet i den grad de har anledning til det. 
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5. SAMMENSTILLING AV TILTAK 

I det etterfølgende er tiltakene som er omtalt for de ulike avløpssonene oppsummert 

 
AAvvlløøppssssoonnee  TTiillttaakk  BBeesskkrriivveellssee        KKoossttnnaadd    22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  22001188  

          

Sone 1 Tanbru Tk1 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk2 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet          30 000       30 000            

  Tk3 Utbedring av enkeltpunkt        100 000             50 000                 50 000    

  Tk4 Registrering av separate utslipp          10 000      10 000            

  Tk5 Sanering av eksisterende ledningsnett        450 000           225 000       225 000      

  Tk6 Nye anlegg        190 000           190 000          

          

Sone 2 Østre Seida Tk1 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk2 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet          10 000       10 000            

  Tk3 Sanering av eksisterende ledningsnett        450 000            225 000       225 000      

  Tk4 Utskifting av pumpestasjon   1 250 000         1 250 000      

  Tk5 Tilknytning av eksisterende eiendommer          50 000                    50 000  

          

Sone 3 Skiippagurra Tk1 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk2 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet         30 000       30 000            

  Tk3 Tilknytning av eksisterende eiendommer          50 000                  50 000  

 Tk4 

Nye anlegg - avskjærende ledning langs Fv retning 

sør     3 380 000                3 380 000    

 Tk5 Nye anlegg - minipumpestasjon for to boliger        200 000     200 000            

          

Sone 4 Polmak Tk1 Minirenseanlegg - forprosjekt          60 000       60 000            

  Tk2 Minirenseanlegg   1 880 000    1 880 000         

  Tk3 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk4 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet          30 000             30 000          

  Tk5 Tilknytning av eksisterende eiendommer          60 000                     60 000    

          

Sone 5 Rustefjelmba Tk1 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk2 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet          30 000                     30 000    

  Tk3 Tilknytning av eksisterende eiendommer          50 000                     50 000    

  Tk4 

Sanering av eksisterende ledningsnett v/Boftsa 

skole        230 000                   230 000    

  Tk5 Slamavskiller og infiltrasjon     1 500 000               1 500 000  

  Tk6 Utskifting av pumper i tre stasjoner        190 000     190 000            

          

          

Sone 6 Langnes Tk1 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk2 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet          13 000       13 000            

          

 Sone 7  Austertana Tk1 Digitalisering av driftsobjekter               

  Tk2 Kartlegging av tilstand på ledningsnetet           13 000             13 000          

  Tk3 Utskifting av pumpestasjon     1 250 000       1 250 000        
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Generelle tiltak   Dgitalisering av driftsobjekter        250 000     250 000            

  Registrering /kontroll separate utslipp        110 000     110 000            

  Etablere VA - norm           40 000            40 000          

  Utarbeide beredskapsplan avløp           60 000            60 000          

  Lage retningslinjerfor utslippssøknad           40 000       40 000            

  Elektronisk ledningskartverk           30 000       30 000            

  Utarbeide ny slamforskrift           40 000       40 000            

  Sum tiltak   12 076 000     973 000   2 023 000   1 475 000   1 475 000       3 750 000     1 600 000  
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6. UTVIKLING AVLØPSGEBYR ETTER UTFØRT HANDLINGSPLAN 

Estimert utvikling av avløpsgebyret etter gjennomført handlingsplan som er foreslått i hovedplan avløp: 

Tabellen er ikke oppdatert. 
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Økning i avløpsgebyr pr. bolighus etter utførelse av handlingsplanen.

sum avløpsgebyr etter utførelse av handlingsplanen økning i avløpsgebyret fra 2012 nivå

 

 

 

Bolighusene sin andel av avløpsavgiften er i dag 70 % av avgiftsgrunnlaget, de resterende 30 % er fordelt på forretningsbygg, industri, fridtidsboliger mv. det er 

ikke ta hensyn til generell pris og kostnadsutvikling generelt. 
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Rambøll 

6.1 Vedlegg handlingsplaner  

 

Vedlegg nr. 1   Oversiktkart avløpssone 1. Tana bru  

Vedlegg nr . 1.1 Handlingsplan avløpssone 1. Tana bru 

Vedlegg nr. 2   Oversiktkart avløpssone 2. Østre Seida  

Vedlegg nr . 2.1 Handlingsplan avløpssone 2. Østre Seida 

Vedlegg nr. 3  Oversiktkart avløpssone 3. Skippagurra 

Vedlegg nr. 3.1  Handlingsplan avløpssone 3. Skippagurra 

Vedlegg nr. 4  Oversiktkart avløpssone 4. Polmak 

Vedlegg nr. 4.1  Handlingsplan avløpssone 4. Polmak 

Vedlegg nr. 5  Oversiktkart avløpssone 5. Rustefjelbma 

Vedlegg nr. 5.1  Handlingsplan avløpssone 5. Rustefjelbma 

Vedlegg nr. 6  Oversiktkart avløpssone 6. Langnes 

Vedlegg nr. 6.1  Handlingsplan avløpssone 6. Langnes 

Vedlegg nr. 7  Oversiktkart avløpssone 7. Austertana 

Vedlegg nr. 7.1  Handlingsplan avløpssone 7. Austertana 


