Referat faggruppemøte for avløp 6. desember 2017
Møtested: Formannskapssalen Vefsn rådhus
Møtetid: 9.15-15.30
Temaet for møtet var opprydding i spredte avløp, og målet med dagen var å diskutere
hvordan kommunene innad i vannområdet kan samarbeide om dette. Invitasjon med
program ble sendt ut til kommunene 10. november. Vedlagt lå også tiltaksoversikter for hver
enkelt kommune med tiltak knyttet opp mot spredte avløp markert i gult. 5 av 6 inviterte
kommuner deltok med følgende representanter:
Asle Skog, Leirfjord kommune
Jan Erik Båtstrand, Vefsn kommune
Oddleif Øfeldt, Vefsn kommune
Per Inge Strøm, Vefsn kommune
Harald Hoel Hammer, Vefsn kommune
Siv Kristin Berge, Alstahaug kommune
Tom Andre Johansen, Alstahaug kommune
Jonny Iversen, Herøy kommune
Gjermund Johansen, Grane kommune
Lovise Marie Vårhus, vannområdekoordinator
Bård Larsen, HEVA
Hege Rasmussen, Fylkesmannen i Nordland
Ronny Kristiansen, Norkart
Arne Ronny Tøstibakken, Norkart

Bakgrunn for møtet
Fylkestinget i Nordland vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning for
vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021) med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram. Planen er en regional plan etter plan- og bygningsloven og legger dermed
føringer for kommunal virksomhet og planlegging. Vannforvaltningsplanen fastsetter
miljømål for vannforekomstene og tidspunktet for når disse skal nås. I tiltaksprogrammet gis
videre en oversikt over tiltak som er foreslått for å nå miljø miljømålene innen 2021.
Kommunene har nå under to år på seg til å følge opp de kommunale tiltakene i
tiltaksprogrammet. Foreslåtte tiltak må gjennomføres og være igangsatt innen utgangen av
2018. Alternativt må det dokumenteres at man jobber for å nå miljømålene og hva som
eventuelt gjør at man må ha mer tid til gjennomføring.

Vannforskriften er dessuten en del av den løpende saksbehandlingen i kommunen.
Konsekvenser for vedtatte miljømål må vurderes når kommunal planlegging berører vann i
form av både kystvann og ferskvann. Paragraf 12 i vannforskriften skal også vurderes når
kommunen skal vurdere ny aktivitet og gjøre enkeltvedtak i en vannforekomst.
Vannforvaltningsplanen rulleres hvert 6. år, hvilket betyr at neste planfase kjøres parallelt
med implementering og oppfølging av vedtatt plan for 2016 - 2021. I løpet av 2018 vil
arbeidet med en ny rullering starte opp. Dette betyr at 2017 og 2018 må brukes aktivt.

Forurensing fra avløp fra spredt bebyggelse regnes som en av de hyppigste påvirkningene vi
har i vannforekomstene i Vefsnfjorden/Leirfjorden. Svært mange tiltak knyttet opp mot
spredte avløp er foreslått i tiltaksplanen, og arbeidet med opprydding er krevende.
Samarbeid mellom kommunene innad i vannområdet kan være en stor fordel for å dele
erfaringer og samkjøre arbeidet.

Kort oppsummering fra møtet:
-Hege Rasmussen fra Fylkesmannen forklarte avløpsregelverket, med hovedfokus på
kommunens ansvar som sektormyndighet for separate avløpsanlegg. Se vedlegg 1.
-Representanter fra Norkart presenterte digitale tilsynsløsninger og risikoanalyser, og ga tips
til hvordan man kan innhente kunnskap om de private anleggene i kommunen og hvordan
føre tilsyn. Se vedlegg 2.
-Det ble dårlig tid til å diskutere hvor langt hver enkelt kommune er kommet i arbeidet med
spredte avløp. Kommunene bes derfor om å svare på spørsmålene i vedlegg 3 per epost.
-Felles tiltaksplan for opprydding i spredte avløp i vannområde Vefsnfjorden-Leirfjorden:
Det var enighet om at en slik plan er nødvendig. Hattfjelldal kommune bør involveres i tillegg
til de kommunene som var inviterte til møtet. HEVA kan og bør være en ressurs i arbeidet.
Det bør søkes om skjønnsmidler til utarbeidelse av planen. Vannområdekoordinator kan
være prosjektleder og føre planen i penn. Hovedmålene med en interkommunal plan er å
fastsette en felles tidsplan for gjennomføringen av de ulike stegene i arbeidet med
opprydding, og utarbeide felles saksbehandlingsrutiner og informasjonsstrategi. Olje/fettavskillere kan vurderes tas med i planen.
-Vannområdekoordinator vil kalle inn til nytt møte om arbeidet med tiltaksplanen.

