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1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for planen er krav som fremgår av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 
2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(Vannforskriften). Her fremgår det av § 4 at det kreves at tilstanden i overflatevann (kystvann, 
brakkvann og ferskvann) 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. 

 

I regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016-20211, vises det til at 
vannområdet Glomma sør har 18 av 21 kystvannforekomster som klassifiseres som moderat eller 
dårligere. Kilder til forurensning er i hovedsak fra landbruk og avløp i spredt bebyggelse. 

 

For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker 
vannforekomstene. Denne planen tar sikte på opprydding i spredt avløp, og er i så måte 
begrenset fra andre forurensningsfaktorer som eksempelvis landbruk. Samtidig, så tar planen 
hensyn til sårbare områder på Hvaler – det være seg vannkilder, jordbruk eller annet. Det er 
viktig å huske på at målet om god vannkvalitet for hele kommunen også er avhengig av andre 
kommuners arbeid. Hvalers plassering i havgapet gjør oss sårbare for påvirkning fra alle 
kommuner langs Glomma. Ettersom at vannet som renner ut hos oss er forurenset, så er det 
begrenset hvor mye vi som kommune kan gjøre for å fjerne forurensningen helt.  

 

I tråd med myndighetsfordelingen i Norge er nasjonale og regionale myndigheter opptatt av 
sterk kommunalt engasjement og eierskap til prosessen med karakterisering og tiltaksplanlegging 
for vannforekomstene. Det er etablert et interkommunalt prosjektarbeid om vannområdene. 
Hvaler kommune er eksempelvis med i vannområdet Glomma sør – et vannområde som arbeider 
sammen og bistår hverandre med flere ulike utfordringer knyttet til vann- og 
avløpsproblematikk. Hvaler kommune er også medlem av Kystgruppa – en gruppe med 
sammenfallende interesser som innholdet i denne arbeidsplanen. 

 

En kommer ikke bort fra at Hvaler kommune i stor grad er en «hyttekommune», men vi har også 
omtrentlig 4600 fastboende. Selv om de aller fleste er koblet til det offentlige vann- og 
avløpsnettet, så finnes det fastboende med private vann- og/eller avløpsanlegg. Hva angår 
kommunens utfordringer knyttet til spredt avløp er det noen ting som skiller seg ut. Vi har steder 
med direkte utslipp til terreng, drenering eller resipient uten at det skjer rensing av avløpsvann, 
vi har kummer eller slamavskillere i eldre septikkummer i følsomme og normale områder, innlagt 
vann uten tilfredsstillende avløpsløsning (eksempelvis brønnvann), kravene i tidligere gitte 
utslippstillatelser overholdes ikke, eller så kan det være monteringsfeil, feil i renseanlegg, 
feilkoblinger, overbelastning eller feildimensjonering av anlegg. Det kan også være at kommunen 
mangler oversikt over de private avløpsanleggene vi har. 

 

Flere steder i planen nevnes fritidsboliger, så det er grunn til å presisere dette noe. Hvaler 
kommune har ikke hjemmel til å kreve fritidsboliger tilkoblet kommunalt nett, men vi vil følge 
opp alle fritidsboliger som har private anlegg i dag. Det gjelder de med utslippstillatelser, og de 
som skulle hatt utslippstillatelser, men som av ulike grunner ikke har det.  
 

 
1 http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/regional-plan-
vedtatt-fylkesting-2016-2021/regional-plan-vannregion-glomma.pdf, sitert 10.05.20. 

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/regional-plan-vedtatt-fylkesting-2016-2021/regional-plan-vannregion-glomma.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/regional-plan-vedtatt-fylkesting-2016-2021/regional-plan-vannregion-glomma.pdf
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Det er i utgangspunktet ikke noe galt med private avløpsanlegg. Mange steder har ikke en mulig 
tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet, og må derfor tilrettelegge for en annen 
godkjent privat løsning. Vi har imidlertid flere gamle løsninger som ikke overholder dagens krav 
til utslipp.  
 

Alt dette ønsker vi å få ryddet opp i ved gjennomføringen av denne planen.  
 
I denne planen vil vi redegjøre for hvordan vi ønsker at prosessen skal skje. Det gjelder fra 
høringsrunde til avsluttet plan. Underveis vil vi også sette visse rammer for gjennomføringen, hva 
vi prioriterer og hvordan vi ønsker utfallet skal bli. Planen er ment å gjenspeile utførelsens 
livssyklus fra start til slutt, med viktige presiseringer underveis.  
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1.1 Formål 
Formålet med handlingsplanen er å redusere forurensningsbidraget som kommer fra private 
avløpsanlegg, slik at Hvaler kommune når målene i EUs vanndirektiv om en god økologisk 
vannkvalitet.  

 

Planen beskriver hvordan oppryddingen skal skje, og hvordan befolkningen skal involveres. 
Den sier også noe om tillatte renseløsninger, kostnadsrammer og regelverk.  

1.2 Bakgrunn 
Hvaler kommune er ikke alene om å utforme en plan som denne. EUs vanndirektiv forplikter 
samtlige kommuner i Norge, så bakgrunnsmaterialet kommunen har kunnet plukke av er rikt. 
Det er imidlertid slik at Hvaler kommune står i en særskilt posisjon i kraft av å være en 
kystkommune med et begrenset antall private renseløsninger. Av kommunens fastboende er 
et høyt antall påkoblet kommunalt ledningsnett. Det ovenstående har gjort at kommunen i 
stor grad har utformet planen selv.   

 

Vi har sett til tiltaksplanen til vannområdet Glomma Sør2 for å se hvilke konkrete tiltak som er 
fastslått der. Av planen fremgår det at det ikke er så mye som er fastsatt konkret for Hvaler. I 
form av å være en kystkommune har det seg slik at Hvaler er mottaker av vann fra blant annet 
Glomma. Det innebærer at vi, uavhengig av hvor mange tiltak vi gjennomfører, trolig aldri vil 
oppnå svært gode resultater fra vannkildene våre, med mindre kommunene nordover gjør en 
tilsvarende ryddejobb.  

 

1.3 Utførelse 
En slik opprydding vil være tid- og kostnadskrevende, noe vi kommer tilbake til i planen. 
Arbeidet vil i stor grad bli utført av kommunen i form av kartlegging, pålegg og oppfølging av 
det enkelte utslipp, men kommunen vil være avhengige av ekstern bistand når det kommer til 
tilsyn, befaringer og annet arbeid som skjer utendørs. Kartlegging bekostes av Hvaler 
kommune, mens beløp knyttet til tilsyn og prøvetaking vil bli pålagt anleggseier over 
kommunens gebyrregulativ. Denne praksisen er vanlig i alle andre kommuner. 

 

Samtidig kommer man ikke utenom at mye av arbeidet beror på innbyggernes deltakelse. 
Flere vil oppleve at de må gjøre et aktivt arbeid frem til utgangen av 2021. Det kan bli aktuelt å 
pålegge enkelte kommunal tilkobling, noen vil muligens måtte søke om en ny utslippstillatelse 
og flere vil få pålegg om å utbedre utslippsløsningene de har per dags dato. Hvaler kommunes 
visjon er imidlertid at denne planen skal utføres av kommunen og innbyggerne sammen, noe vi 
flere ganger vil peke på alternativer for å få til i handlingsplanen. Kommunen vil også innføre 
kommunale tilsyn med de private renseløsningene, og det er inngått en intensjonsavtale med 
Driftsassistansen i Østfold (heretter DaØ) om utførelsen av dette. Oppfølging av 
tilsynsrapportene, pålegg og saksbehandling, vil utføres av kommunen selv. Kostnadene for 
tilsyn går over selvkost og vil få en egen post i kommunens gebyrregulativ ved neste 
korrigering.  

 

 
2 http://glomma-sor.no/wp-content/uploads/2016/09/Lokal-tiltaksanalyse-Glomma-S%C3%B8r.pdf, sitert 
05.02.2019. 

http://glomma-sor.no/wp-content/uploads/2016/09/Lokal-tiltaksanalyse-Glomma-S%C3%B8r.pdf
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1.4 Definisjoner 
Pe: personekvivalenter – med det menes antallet mennesker som er beregnet per anlegg.  

VA: vann og avløp. 

Fellesanlegg: anlegg som eies av flere private sammen.  

G: grunnbeløpet i Folketrygden. 

2 Forhåndskartlegging og ulike områder 
Hvaler kommune har startet med kartlegging av områder i randsone3 og spredt bebyggelse for å 
undersøke potensialet for tilknytninger til offentlig ledningsnett. I den forbindelse har vi også 
sett på boliger i tett bebyggelse som av ulike grunner ikke er tilkoblet tilgjengelig ledningsnett i 
området. Vi har også tatt med i vurderingen områder som ligger i kommunens prosjektplan for 
utbedringer de neste årene4. Kommunen har også iverksatt en gjennomgang av slamavskillere 
som skal saneres. Arbeidet med opprydding i spredt avløp og sanering av gamle slamavskillere 
går parallelt.  

 

I arbeidet har kommunen sett til kommunale saksbehandlerverktøy for å skaffe oversikt over 
samtlige private renseanlegg vi har. De fleste er registrert i systemene og ligger inne med 
faktura for gebyrer, herunder blant annet for tømming. Det fungerer imidlertid bare som et 
utgangspunkt, da kommunen finner grunn til å tro at vi har flere private anlegg enn det vi er klar 
over. Videre arbeid omfatter derfor en gjennomgang av eiendomsmapper i kommunens arkiv, 
slik at vi kan gå tilbake for å se om tidligere gitte utslippstillatelser tilfredsstiller dagens 
rensekrav. I kommunen er det særlig minirenseanlegg, slamavskillere, gråvannanlegg og olje- og 
fettutskillere som er aktuelle. Noen har fått innvilget tillatelser i nyere tid (2014<) og må derfor 
ikke vurderes på nytt, men det vil være aktuelt med kommunalt tilsyn og prøvetaking av 
samtlige anlegg. Gjennomgangen viser at vi har flest slamavskillere, og det er naturlig å fokusere 
på sanering av disse der det er mulig.  

 

Det er først når dette arbeidet er gjennomført vi kan starte med å sende ut pålegg etter soner i 
prioritert rekkefølge. Når det gjelder soner, så finner kommunen det hensiktsmessig at disse 
deles inn etter øy, da vi ikke har eksempelvis drikkevannskilder i kommunen.  
 
Oppsummeringsvis viser gjennomgangen at det er omtrentlig 300 eiendommer som har innlagt 
vann med tilhørende utslipp, uten at det er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det er da 
primært snakk om minirenseanlegg og slamavskillere. Av disse har kun tre minirenseanlegg blitt 
innvilget etter 2017. 

 

2.1 Utsatte områder 
Tidligere gjennomganger og prøvetakinger på Hvaler har vist dårlige resultater på vannkvalitet 
i Vauerkilen (2018) og Djupedalsbekken (2011). VA-avdelingen i Hvaler kommune har hatt et 
møte med kommunens avdeling for naturforvaltning og konkludert med at det også finnes 
utsatte landområder hvor vi ønsker å redusere utslipp, eventuelt forhindre det. Selv om vi i 
dag ikke har noen konkrete områder vi trenger opprydding i, så vil hver enkelt sak vurderes i 
lys av tilgjengelige databaser for jordbruk, artsmangfold og andre diametere. Av den grunn, så 
er det ikke hensiktsmessig å gi en konkret fremstilling av hvor disse områdene er, siden vi vil 

 
3 Se punkt 2.2.2. 
4 Kommuneplan over VA-prosjekter frem til 2028. 
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følge det opp nøye i hver enkelt påleggssak. Det interkommunale arbeidet med 
landbruksavdelingen er et fokusområde for VA-avdelingen når denne planen iverksettes.   

 

Hvaler stiller imidlertid sterkt sammenlignet med andre kommuner. Vi har relativt få private 
anlegg, og det er derfor hensiktsmessig, og praktisk, at hver enkelt sak vurderes individuelt. På 
den måten kan hver sak sjekkes opp mot registre vi har eksempelvis for utsatte landområder. 
Det er også årsaken til at oppfølgingen av planen vil skje øy for øy, siden vi, som nevnt, ikke har 
områder med drikkevannskilder. Vi har imidlertid flere badestrender, og det er viktig med god 
kontroll på anlegg med resipient i nærheten av disse.  
 

2.2 Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett 
Hvaler kommune har per dags dato 2063 helårsboliger med avtaletype vann og avløp, 
eventuelt kun en av disse. Av fritidsboliger er det 2981 tilkoblinger. Det innebærer at vi har 
totalt 5044 tilkoblinger til det kommunale nettet5.  Kommunen vil kunne få 
kapasitetsproblemer på ledningsnettet i fremtiden dersom oppgraderinger ikke henger med 
antallet nye tilkoblinger. Den problematikken går imidlertid utenom denne planen; Hvaler 
kommune har svært få private anlegg, og disse kommer vi til å prioritere at blir tilkoblet. Det er 
foreløpig få steder som nærmer seg kapasitetsproblemer.  

 

Det avgjørende for denne typen bebyggelse er bebyggelsesmønsteret og avstanden til 
nærmeste kommunale avløpsnett. Det vil være aktuelt å stille krav om fellesanlegg der 
kommunen mener det er en optimal løsning, pga. praktiske hensyn i henhold til ledningstrase, 
samt økonomiske hensyn for å få ned de totale anleggskostnadene og dermed kostnadene for 
den enkelte eier, og kommunen hvis kommunen skal eie og/eller drifte hele/deler av anlegget. 
Det er også gunstig å tenke fellesløsninger for private anlegg, både økonomisk og av 
driftshensyn. For øvrig vil det være problemer knyttet til kostnader for slike prosjekter, 
uavhengig om det gjelder en eller flere boliger som kreves tilknyttet. Se mer om dette under 
punkt 4.2. 

 

2.2.1 Spredt bebyggelse 
Med spredt bebyggelse menes bygninger med stor avstand til kommunalt vann- og 
avløpsnett. I slike tilfeller vil kost/nytte-verdien av å kreve kommunal tilkobling bli for høy. I 
saker med boliger i spredt avløp vil det derfor ikke være aktuelt å kreve tilkobling fra 
kommunens side. Vi vil imidlertid være nøye med tilsyn og eventuelle oppgraderinger av det 
private anlegget på stedet. Rensekravene som gjelder i dag er mye strengere enn for bare et 
tiår siden – det vil derfor være viktig med oppgradering av flere anlegg. Flere anleggseiere vil 
bli pålagt å søke ny utslippstillatelse, og det kan bli aktuelt å pålegge anleggseiere 
oppgraderinger av anlegget.  

 

2.2.2 Randsone 
Med randsone menes tett bebyggelse som grenser til bebyggelse med tilknytning til 
kommunalt avløpsnett. I denne type saker vil det trolig være mer aktuelt å kreve tilkobling, 
trolig for flere boliger av gangen i et fellesanlegg. Hvaler kommune har ikke prioritert å kreve 
tilkobling tidligere, men det vil absolutt være aktuelt å gjøre det med boliger som ligger i en 
randsone.  

 
5 Obs: tallet er flytende, og det har kommet flere tilkoblinger til siden planen ble skrevet 25.11.2019. 
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Planens formål, altså implementering av Vanndirektivet og overholdelse av rensekravene 
som fremgår av direktivet, tilsier at kost/nytte-verdien er vesentlig større for områder i 
randsonen. Påkrevd tilkobling vil redusere forurensningen, og kostnadene knyttet til det blir 
ikke like omfattende som for boliger i spredt bebyggelse. En konkret vurdering må likevel tas. 
Avgjørende faktorer i slike soner er antall bygninger, deres beliggenhet og avstand til 
kommunalt ledningsnett. I områder med tettbebyggelse, hvor typisk avstand mellom 
bygningene er på 50-100 meter, vil kommunens prioritering være at eiendommene tilknyttes 
kommunalt ledningsnett. I punkt 4.2 redegjøres det imidlertid for at det gjelder visse 
kostnadsrammer for slike prosjekter.   

 

2.2.3 Tett bebyggelse 
Boliger ved eller i nærheten av kommunalt ledningsnett vil bli påkrevd tilkoblet, jf. plan- og 
bygningsloven §§ 27-1, 27-2 og 27-3. Det gjelder imidlertid kun boliger som har et utslipp i 
dag, selv om det er vanskelig å se for seg boliger som verken har vann eller avløp. 
Fritidsboliger omfattes ikke, med mindre de har private avløpsanlegg. 

 

 

2.2.4 Minirenseanlegg, slamavskillere og septiktanker 
Planen tar for seg minirenseanlegg, slamavskillere og tette tanker. Den innfører også 
strengere regler for påslipp av olje og fett, i form av en ny forskrift om olje- og fettutskillere. 
Totalt har kommunen i dag omtrentlig 300 anlegg sett under ett, mens vi frem til i dag ikke 
har hatt noe egnet regelverk for olje- og fettutskillere. Ettersom Hvaler kommune sender 
avløpsvannet til Fredrikstad kommune og FREVAR, så er det essensielt at vi får en forskrift 
som regulerer olje- og fettutskillere.  

 

Vi har i dag flere næringsdrivende og privatpersoner som etter ny forskrift plikter å ha olje- 
og fettutskillere. Disse vil bli fulgt opp individuelt når ny forskrift ikraftsettes. I arbeidet med 
ny forskrift har Hvaler kommune sett til Sarpsborg kommune, som tidligere i år vedtok en ny 
forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann6. Denne forskriften er særdeles god og 
bør være en mal for andre kommuner i distriktet. Den går også mye lenger enn forskriften til 
Fredrikstad fra 20067. Fredrikstad kommunes forskrift er fra 2006, og det pågående arbeidet 
med opprydding bør stille strengere vilkår for utslippstillatelser. Vi har derfor foreslått en 
mer detaljert forskrift. Se mer om dette under punkt 3.1.4. 

 

Dersom noen av Hvalers beboende vet at de har et privat anlegg, eventuelt et utslipp, som 
ikke er nevnt her, så ber vi om at de det gjelder tar kontakt med Hvaler kommune for å 
planlegge tilsyn eller oppfølging av anlegget. Det samme gjelder alle som ikke hører noe fra 
kommunen etter at arbeidet med planen er iverksatt.  
 

 

3 Virkemidler 

 
6 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Sarpsborg kommune, Østfold, FOR-2019-04-11-580.  
7 Forskrift for fettholdig avløpsvann, Fredrikstad kommune, Østfold, FOR-2006-12-07-1688. 
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3.1 Juridiske og administrative virkemidler 
Enkelte steder i planen er det henvist til lov, forskrift, planverk eller andre bestemmelser som 
regulerer innholdet i planen. Nedenfor har vi listet opp det sentrale regelverket som gir 
rammene for planen og dens innhold. 

 

3.1.1 Plan- og bygningsloven 
Kommunen har hjemmel til å kreve at eiendommer knytter seg til offentlig ledningsnett, se 
plan- og bygningsloven §§ 27-1, 27-2 og 27-3. 

 

3.1.2 Forurensningsloven 
Eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav, vil bli pålagt oppgradering av 
sitt private anlegg med hjemmel i forurensningsloven § 7.  

 

Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av 
forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle 
tillatelsene tilbake. Det vil særlig være aktuelt for utslippstillatelser som er gitt uten 
tidsbegrensning, for å kontrollere at disse oppfyller dagens rensekrav.    

 

Kommunen kan etter forurensningsloven § 23 bestemme at avløpsvann skal ledes inn i en 
annens avløpsanlegg. Det er da en forutsetning at anlegget som får tilknytningen, har en 
tillatelse som dekker det totale utslippet, hvis ikke må det oppgraderes til å oppfylle vilkårene 
for rensing. Bestemmelsen gir eier av avløpsanlegget plikt til å godta tilknytning. Dersom 
tilknytningen forutsetter framføring av ledning over annens grunn, må dette imidlertid skje 
gjennom eget ekspropriasjonsvedtak i medhold av oreigningsloven, dersom ikke samtykke 
foreligger. Samtykke vil vanligvis innhentes ved en grunneieravtale. Kommunen vil sette som 
vilkår, men ikke et absolutt krav, at denne avtalen tinglyses. Det er imidlertid en regulering 
mellom privatpersonene og ikke noe kommunen vil følge opp i ettertid.  

 

3.1.2.1 Tilbakekall av tidligere gitte utslippstillatelser 
Enkelte boliger vil bli pålagt en tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsnett. 
Tilknytningsplikten er ikke kun pålagt for å ivareta hensynet til folks og dyrs helse, men også 
for å sikre at den offentlige vannforsyningen og avløpssystemet blir bygd ut og drevet 
teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt, se Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kapittel 15.1. 

 

Hjemmelen for opphevelse av tidligere gitte utslippstillatelser er forurensningsloven § 18. 
Videre følger det av samme bestemmelse, tredje ledd, at forurensningsmyndigheten, i 
dette tilfellet Hvaler kommune, har en «fri omgjøringsadgang» når 10 år er gått, men det 
understrekes i lovproposisjonen at det ikke alltid vil være rettslig adgang til å omgjøre selv 
om § 18 etter sin ordlyd gir adgang til det. Forvaltningen må etter rettspraksis foreta 
avveiningen mellom de økonomiske og de miljømessige hensynene. Fjerde ledd stiller visse 
krav til den vurderingen som må gå forut for vedtaket. I tillegg setter de alminnelige 
reglene om myndighetsmisbruk skranker for utøvelsen av skjønnsmyndigheten etter § 18 
tredje ledd. Fra rettspraksis er det naturlig å se hen til en dom fra Frostating lagmannsrett, 
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gjengitt i LF-2016-179088, en sak som omhandlet Trondheim kommunes tilbakekall av 
utslippstillatelser fra hytter, begrunnet i hensynet til sikkert drikkevann.  

 

Dommen inneholder interessante betraktninger om «farebegrepet» som fremgår av 
forurensningsloven § 7 første ledd og § 6 første ledd. Om farebegrepet sies det at «det må 
foreligge mer enn en teoretisk mulighet for forurensning. Forurensningsfaren må være reell, 
men det er tilstrekkelig med en viss, om enn liten mulighet. Til støtte for dette vises til 
Ot.prp.nr.11 (1979-1980) side 96-99 og kommentar til forurensningsloven av Hans Chr. 
Bugge, inntatt i Gyldendal Rettsdata note 29.  

 

Det anses på det rene at avløpsanleggene fra hytteeiendommene tilhørende (motpart) 
slipper ut væske i grunnen, som kan inneholde mikroorganismer som nevnt foran. Med 
støtte i forklaringene fra de sakkyndige vitnene legges til grunn at bakterier, virus og 
parasitter fra gråvann som slippes ut i grunnen kan fremkalle sykdom, og at risikoen for 
sykdomsutbrudd i første rekke påvirkes av størrelsen av utslippene. I tillegg til dette 
kommer avstanden fra utslippsstedet til drikkevannskilden, samt vær og nedbørsforhold, 
som er viktige, men ikke avgjørende faktorer.  

 

På denne bakgrunn anser lagmannsretten det klart at utslippet av gråvann fra eiendommen 
tilhørende (motpart), som ligger helt ned til Jonsvatnet, medfører en reell fare for 
forurensning, som oppfyller kravet i forurensningsloven § 7 første ledd». 

 

Det er naturlig å at dette også gjelder for Hvaler kommune, selv om vi ikke har 
drikkevannskilder. Vi har imidlertid badeområder, helårsbekker og andre resipienter som 
skal vernes mot farlig forurensning.  

 

Dommen går videre med en vurdering av den begrensning i opphevelsesadgangen som 
følger av forurensningsloven § 18 tredje ledd. Begrensningen følger av § 18 fjerde ledd, 
hvor det fremgår at det ved slike avgjørelser «skal ... tas hensyn til kostnadene en endring 
eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring 
for øvrig vil medføre», jf. side 5 i dommen. Det innebærer at kommunen må foreta en 
konkret helhetsvurdering av situasjonen.  

 

Praktisk viktigst er det at kommunen vil prioritere å oppheve eldre utslippstillatelser. Mye 
av grunnen til det er at det tidligere ikke var noen særlig oppfølging av disse. Det er også 
grunn til å anta at det eksisterer eldre anlegg som ikke lenger er SINTEF-sertifisert, og som 
det heller ikke har blitt ført tilsyn med. Kommunen vil derfor i alle tilfeller vurdere å 
oppheve tidligere gitte utslippstillatelser som er mer enn 10 år gamle. Konsekvensen av det 
kan være at tiltakshaver/anleggseier må søke om ny utslippstillatelse. Etter at tilsyn har 
blitt gjennomført kan det også komme krav om å offentlig tilknytning, eventuelt at 
anleggseier må skifte hele anlegget, dersom det foreligger prøverapporter på at anlegget 
ikke er tilfredsstillende.   

 

 

 
8 Dom gjengitt i sin helhet her: https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/11/Frostating_05.07.2016.pdf 
(sitert 13.08.2019) 

https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/11/Frostating_05.07.2016.pdf
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3.1.3 Forurensningsforskriften 
Forurensningsloven har spesifikke bestemmelser om avløpsvann gjennom "Forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)", del 4. Forskriften trådte i kraft 
01.01.2007.  

 

Forskriften redegjør mer utfyllende de delene av forurensningsloven som er spesielt 
vesentlige for kommunenes håndtering av avløpssaker.  

 

Forskriftens kapittel 11-14 omhandler bestemmelsene for utslipp av sanitært og kommunalt 
avløpsvann fra boliger, hytter og lignende og fra mindre og større tettbebyggelser. Hvaler 
kommune er forurensningsmyndighet etter §§ 12 og 13 i forskriften. Det innebærer at 
kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at forskriften følges. 

 

3.1.4 Eventuelle lokale forskrifter 
Mindre renseanlegg 

Flere kommuner har i arbeidet med opprydding i spredt avløp utformet egne lokale 
forskrifter som går enda litt lenger enn det som følger av forurensningsforskriften. Hvaler 
kommune har ikke en egen forskrift om håndtering av avløpsvann. Vi anser imidlertid 
forurensningsloven med tilhørende forskrifter å være dekkende for arbeidet som skal 
utføres.  

 

Det bemerkes imidlertid at vannområdet Glomma sør, Morsa og flere arbeider med en lokal 
forskrift som skal brukes som mal for kommune-Norge. Når arbeidet med denne er 
ferdigstilt, så vil Hvaler kommune vurdere behovet for å vedta denne som lokal forskrift. Det 
vil ikke bli aktuelt før mot slutten av 2020, eventuelt 2021.  

 

Samtlige minirenseanlegg vil det bli ført kommunalt tilsyn med.  

 

Når det gjelder eldre utslipp, så vil kommunen vurdere disse konkret i hver enkelt sak. 
Dersom utslippstillatelser har blitt gitt tidligere uten tidsbegrensning, så vil Hvaler kommune 
oppheve tillatelsen ved enkeltvedtak, for deretter å kreve at ny søknad sendes inn. På denne 
måten vil vi kunne sikre at alle anlegg oppfyller dagens rensekrav. I slike saker, så vil eierne av 
den aktuelle boligen forhåndsvarsles før vedtak sendes ut. Vi kommer til å sette krav om at 
slike tillatelser må omsøkes på nytt av anleggets eier for å kontrollere at anlegget oppfyller 
dagens rensekrav. Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, herunder 
renseanlegg. Det innebærer at kommunen kan oppheve utslippstillatelser i medhold av 
forurensningsloven § 18. Kommunen kan også utstede utslippstillatelser, samt følge opp 
disse. På bakgrunn av dette er Hvaler kommune av den oppfatning at det ikke er nødvendig 
per dags dato med en egen forskrift vedrørende tidligere, eller fremtidige, gitte 
utslippstillatelser. 

 

Slamavskillere 

Vi har imidlertid en forskrift om tømming av slam. Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler 
kommune, har som formål å sikre miljømessig, helsemessig og samfunnsøkonomisk 
tilfredsstillende innsamling og transport av slam i kommunen, jf. § 1. Siden også 
slamavskillere omfattes av planen, så er det naturlig at kommunen vil påse at alle 
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slamavskillere i kommunen fungerer optimalt, og at tømming er registrert og foregår på riktig 
måte. Kommunen vil kreve inn tømmerapport for samtlige anlegg det siste året, eventuelt 
lenger tilbake i tid dersom noen anlegg ikke ble tømt i 2018. Der hvor tømming ikke skjer på 
grunn av en defekt ved slamavskilleren vil kommunen sende pålegg om utbedring av 
anlegget, eventuelt sanering dersom det er hensiktsmessig.   

 

Fettutskillere 

I Hvaler kommune i dag har vi ikke et lokalt forankret regelverk hva angår fettavskillere. 
Dette ligger imidlertid inne i Fredrikstad kommunes hovedplan for vann og avløp i perioden 
2008-2028.9 Her fremgår følgende om fettutskillere under punkt 5.2.3: 
 
«Fredrikstad kommune har en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann. Denne er 
hjemlet i forurensningsforskriften. Næringsmiddelindustri, restauranter, gatekjøkken mm skal 
ha fettutskiller. Fettutskiller skal tømmes minst to ganger årlig av godkjent tømmefirma og 
fettet skal leveres til godkjent mottak». 
 
Det er naturlig at Hvaler kommune vedtar en lignende forskrift, eventuelt binder seg til 
Fredrikstad kommunes lokale forskrift for fettholdig avløpsvann10, ettersom at Hvalers 
avløpsvann transporteres til Fredrikstad. I dag har vi en lite tilfredsstillende løsning hvor vi 
ikke har satt krav om fettutskillere til næringseiendommer som nevnt i avsnittet over, noe 
kommunen absolutt bør ha. Selv om disse har utslipp til kommunalt ledningsnett, så 
medfører manglende rensning av avløpsvannet slitasje på avløpsnettet, noe som kan 
resultere i forurensning. En gjennomgang internt i kommunen viser også at det er gitt 
særdeles få tillatelser til fettutskillere, til tross for hvor mange som bør være installert i 
kommunen. Hvaler kommune bør derfor ha håndheving av krav om fettutskillere, samt 
oppfølging av disse, som en prioritert oppgave fremover. Det er grunnen til at vi har utformet 
en ny forskrift som er vedlagt denne planen.11 

 

Forskriften er basert på lignende modell som ny forskrift i Sarpsborg kommune.12 Den er mer 
utfyllende enn forskriften som benyttes av Fredrikstad kommune, og stiller derfor strengere 
krav til næringslivet på Hvaler. Fett- og oljeutslipp er såpass forurensende at vi mener det er 
hensiktsmessig å være på offensiven når det først skal vedtas en ny forskrift, slik at denne 
holder seg aktuell i flere år fremover.  

3.2 Kostnader og finansiering 
3.2.1 Kostnader knyttet til private anlegg som blir pålagt kommunal tilkobling 

Det må skilles mellom to ulike tiltak. Det ene er tilfellene hvor huseier mottar et påbud om å 
koble seg til det offentlige ledningsnettet, mens det andre er tilfellene hvor huseier blir 
pålagt å utbedre, oppgradere eller på en annen måte forbedre det private anlegget sitt. 
Felles for begge løsningene er hovedregelen om at det er eier av anlegget, eller 
eiendommen, som må dekke alle kostnader knyttet til påbudet man mottar.  

 

 
9 https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/vei-vann-trafikk/hovedplan-va-2008-
2028-vedtatt-by-161117-web.pdf, sitert 12.02.2019. 
10 FOR-2006-12-07-1688 - https://lovdata.no/pro/#document/OV/forskrift/2006-12-07-
1688?searchResultContext=1155&rowNumber=1&totalHits=66, sitert 13.02.2019.  
11 Se punkt 7.4. 
12 Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Sarpsborg kommune, Østfold, FOR-2019-04-11-580 

https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/vei-vann-trafikk/hovedplan-va-2008-2028-vedtatt-by-161117-web.pdf
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/vei-vann-trafikk/hovedplan-va-2008-2028-vedtatt-by-161117-web.pdf
https://lovdata.no/pro/#document/OV/forskrift/2006-12-07-1688?searchResultContext=1155&rowNumber=1&totalHits=66
https://lovdata.no/pro/#document/OV/forskrift/2006-12-07-1688?searchResultContext=1155&rowNumber=1&totalHits=66
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Det må imidlertid etableres et unntak fra hovedregelen når det gjelder påbud om å koble seg 
til offentlig ledningsnett, jf. plan- og bygningsloven § 27-1 tredje ledd. Et tak på kostnader 
tilknyttet påkobling til offentlig ledningsnett er vanskelig å konkludere helt sikkert med. Det 
kan man se av at nesten alle kommuner i Norge opererer med ulike summer. Eksempelvis i 
Råde har man kr 120.000,- eks. mva.  

 

Hjemmelen følger av plan- og bygningsloven §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Her 
fremgår det at det er opp til kommunens skjønn om påbudt tiltak er forbundet med en 
uforholdsmessig stor kostnad, eller om det foreligger andre særlige hensyn som tilsier en 
annen løsning, så kan kommunen godkjenne en annen ordning.  

 

Hva som ligger under kommunens skjønn er en grensedragning som er komplisert. Det er 
Hvaler kommunes oppfatning at «uforholdsmessig stor kostnad» ikke bør defineres ut fra hva 
den enkelte er villig til å betale, eventuelt evne til å finansiere, men snarere hva kostnadene 
blir sammenlignet med andre løsninger. I en uttalelse fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet fra 2016 er det også sagt at hva som er forholdsmessig må 
vurderes ut fra hva andre i lignende område har betalt13. 

 

En viktig faktor for å sette en sum er utgiftene som er faste. Hvaler kommune har per dags 
dato et tilkoblingsgebyr på kr 84 900,- for tilkobling til vann og avløp, en sum som er vesentlig 
høyere enn i eksempelvis nevnte Råde kommune. Det gjør at summen trolig må settes noe 
høyere her, siden det etter tilkoblingsgebyret vil være svært lite igjen av «potten» før man 
nærmer seg tiltak som anses å være for dyre.   

 

Det er etter dette naturlig å legge seg på i sjiktet 2G til 3G som normalpris på å kreve 
tilkobling til offentlig nett, med mindre andre løsninger er enda dyrere. Miljødepartementet 
har en veiledende uttalelse på at 2G er innenfor summen av hva som kan kreves. Med 
Hvalers høye tilkoblingsgebyr fremstår det som naturlig at også summer opp mot 3G er 
innenfor rammene, men at det da må vurderes hvor forurensende den private løsningen er – 
eventuelt om det er snakk om et utsatt område. Hvaler kommune mener det er 
hensiktsmessig å benytte seg av grunnbeløpet i folketrygden som kostnadskalkyle, da denne 
er flytende og mer anvendelig med tiden.  
 
Summene for tilkobling er knyttet til hver enkelt husholdning. Det innebærer at dersom noen 
pålegges å bygge et fellesanlegg til eksempelvis kr 1.000.000, så må man dele summen på 
antall eiere. Sistnevnte er også praktisert av flere kommuner, herunder også Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus14. 

 

Det er essensielt at selv om den enkelte sak må vurderes subjektivt, så vil veiledende beløp 
som nevnes her ikke være gjenstand for individuell vurdering – hva som ligger i 
«uforholdsmessig stor kostnad» tolkes objektivt. For noen vil summen fremstå som svært 
høy sammenlignet med andre. I disse tilfellene kan ikke VA-avdelingen gjøre mer enn å 
henvise de det gjelder til NAV/Husbanken, se punkt 5.1. 

 

 
13 https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-_praragraf-27-1_og27-2_uforholdsmessig_stor-
kostnad_KMD_29.01.2016.pdf, sitert 02.05.2019. 
14 https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-%C2%A7-27-2.pdf, sitert 02.05.2019. 

https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-_praragraf-27-1_og27-2_uforholdsmessig_stor-kostnad_KMD_29.01.2016.pdf
https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-_praragraf-27-1_og27-2_uforholdsmessig_stor-kostnad_KMD_29.01.2016.pdf
https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/12/Pbl-%C2%A7-27-2.pdf
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Det er ikke av betydning om tilkoblingen er kommunal eller privat, se pbl. § 27-3. Det er 
imidlertid slik at et påbud om tilkobling må oppfylle plan- og bygningslovens bestemmelser 
om eksempelvis rett til å gå over annen manns grunn i form av en grunneieravtale. Dersom 
nabo nekter slik rett må grunneier ekspropriere grunnen, noe som kan bli kostbart. 
Kostnaden av ekspropriasjon må legges sammen med øvrige kostnader for å legge vann- og 
avløpsledning, noe som raskt innebærer at man har overskredet kostnadsgrensen som 
skisseres her. 

 

Et viktig moment er at pbl. § 27-3 hjemler at det er vedkommende som kreves påkoblet 
privat anlegg som må dekke kostnadene for oppgradering av ledningsnettet som helhet. 
Flere private anlegg nærmer seg maks antall påkoblinger, og en oppgradering av hele 
anlegget vil gjøre det såpass dyrt at kostnadsgrensen trolig blir sprengt.  

 

3.2.2 Kostnader knyttet til private anlegg som må oppgraderes, byttes eller forbedres 
Hva angår private anlegg som må oppgraderes, byttes ut eller på andre måter forbedres, så 
setter ikke kommunen noen makspris på slike tiltak. Det er eiers ansvar å påse at anlegget 
virker etter sin hensikt, samt at anlegget oppfyller de krav som settes til rensing, tømming o.l. 
Slike kostnader vil alltid være påregnelige for anleggseierne. Hvaler kommune tillater ikke at 
anleggseierne forsømmer dette ansvaret på grunn av pris og vil derfor heller ikke operere 
med noen makspriser for denne type tiltak. 

 

Hvaler kommune presiserer at et eventuelt pålegg om oppgradering av minirenseanlegg ikke 
vil frita anleggseier for fremtidig pålegg om tilkobling til kommunalt nett, dersom det blir 
tilgjengelig i fremtiden.  

 

3.2.3 Kostnader over gebyrregulativet 
Kommunen vil fra neste korrigering av gebyrregulativet regulere tilsyn av samtlige anlegg. 
Kostnaden går over selvkostprinsippet og vil bli en del av kommunens gebyrregulativ. 
Nøyaktig hva tilsynet vil koste hver enkelt anleggseier vil bli avgjort under vedtakelsen av 
neste korrigering av kommunens gebyrregulativ.  

4 Strategi for opprydding 
Kommunens strategi er primært delt inn i de fire øyene, og at disse prioriteres etter mengden 
saker per øy. Vannkvaliteten på Hvaler er svak i enkelte områder, og det finnes landbrukshensyn 
som må ivaretas, men kommunen er i en noe særegen situasjon i form av at vi ikke har 
offentlige drikkevannskilder på noen av øyene. Vi har også svært begrenset med private anlegg, 
sammenlignet med andre landlige kommuner. Vi frakter vann fra Fredrikstad og sender avløp 
tilbake. De private anleggene er sjeldent store i omfang og har som regel begrenset med utslipp. 
Det gjør at vi kan arbeide uforstyrret med hver enkelt øy, da det ikke er noen kritiske 
samfunnsfunksjoner som forringes av dårlig vannkvalitet.   

 

Det er imidlertid slik at dersom vi i første omgang fokuserer på sårbare resipienter, så vil vi 
raskere begrense utslipp og forurensning. Årsaken til at vi likevel har konkludert med å ta øy for 
øy, er at når vi tar for oss øyene hver for seg, så vil vi sørge for at det blir enklere å etablere 
fellesanlegg, siden eventuelle naboer vil få samme påbud og tilhørende tidsfrister. Det gagner 
også de det gjelder i form av reduserte kostnader om man bygger sammen. Samtidig er det 
viktig for kommunen å se hen til de sårbare resipientene vi har i dag, som eksempelvis 
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Vauerkilen, Stafsengkilen, Korshavnkilen, Spjærkilen, Skipstadkilen og Holtekilen. Det samme 
gjelder ørretbekker og sårbare landbruksområder. For kommunens del vil strategien sørge for at 
kommunen vil effektivisere sine ressurser, særlig med tanke på informasjons- og 
veiledningsarbeid. Det er naturlig å anta at eventuell saksbehandling også vil falle rundt samme 
tid for kommunens saksbehandlere.  

 

Tanken er at prosjektet starter med at denne planen sendes på høring. Det er selvsagt at 
foreninger med hytteinteresser settes som høringsinstans, men det viktigste er at alle 
fastboende på Hvaler varsles – eksempelvis via Varsling 24, Facebook, media/presse og med 
brev til hver anleggseier. Det skal avholdes et informasjonsmøte på rådhuset. Dersom 
pandemien forhindrer møte med fysisk oppmøte, så vil kommunen finne en alternativ løsning 
på å avholde dette. Her vil alle anleggseiere innkalles. Også her er Varsling 24 en tilfredsstillende 
varslingsmekanisme, men tanken er at et eventuelt møte sendes direkte på nett, og kan ses i 
opptak av alle som ikke har anledning til å være tilstede.  

 

Når høringsrunden er avsluttet vil saken sendes til kommunestyret for endelig vurdering. 
Dersom planen vedtas, så vil arbeidet med opprydding i spredt avløp starte kort tid etterpå. 
Vann- og avløpsavdelingen står fritt til å vurdere hvilke øyer man rangerer først og sist, basert på 
antall anlegg og andre faktorer når arbeidet iverksettes15.   

 

Denne planen lar seg ikke gjennomføre uten et godt samarbeid på tvers av kommunens 
avdelinger internt. Det bør foreslås å ta inn bestemmelser i kommuneplanens arealdel ved neste 
rullering slik at hjemmelen foreligger for å pålegge fritidsboliger i større bebygde områder (over 
50 personekvivalenter (pe)) at de skal tilknyttes kommunal avløpsledning. Per dags dato 
praktiseres ikke det i Hvaler kommune, men det bør innføres snarest av forurensningshensyn i 
områder hvor tilgangen til kommunalt ledningsnett er god. Byggesaksavdelingen er informert 
om planen, og forberedes på en mulig pågang i byggesøknader. Det samme gjelder NAV, som 
forventer henvendelser om Husbanken og eventuelle lånemuligheter. 

4.1 Tiltak i spredt bebyggelse 
Planen tar for seg å redusere utslipp fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Målet er å 
tilfredsstille kravene om at alt utslippsvann fra private anlegg skal gjennom tilfredsstillende 
rensing før utslipp. Det skal gjøres med hjelp av en grundig gjennomgang av anleggene vi har i 
kommunen, etterfulgt av pålegg om oppgradering, eller tilkobling til offentlig ledningsnett.  

 

Anleggene som omfattes er anlegg med direkte utslipp, minirenseanlegg, slamavskillere, tette 
tanker eller andre løsninger. Med avløpsanlegg menes ethvert anlegg for håndtering av 
avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, 
renseanlegg og utslippsanordning, jf. forurensningsforskriften § 11-3. 

 

Eiendommer med privat avløpsanlegg må ha en godkjent utslippstillatelse som overholder 
dagens rensekrav som fremgår av de ulike miljøbladene, se punkt 4.3 fl. De skal også ha en 
privat serviceavtale. Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve tidligere gitte 
utslippstillatelser i medhold av forurensningsloven § 18. Det er da anleggseiers ansvar å søke 
om ny utslippstillatelse. På denne måten skal kommunen påse at anleggene er i god stand og 
at de oppfyller dagens strengere rensekrav.  

 
15 Det blir ikke fremlagt en endelig oversikt over private anlegg i denne planen av personvernhensyn. 
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Dersom kommunen avdekker at en eiendom med privat avløpsanlegg ligger i nærheten av en 
mulig offentlig tilkobling, så skal eiendommen kobles til, forutsatt at det ikke medfører en 
urimelig høy kostnad. Det samme gjelder eiendommer som ligger i områder hvor det er 
prosjektert utbygging av offentlig nett innen de neste åtte årene. Det innebærer ikke at en 
eiendom kan få innvilget en utslippstillatelse på søketidspunktet, men kommunen vil da sette 
som vilkår at tilkobling skjer når nytt offentlig anlegg, eller privat stikkledning, står klart. Det er 
naturlig at kommunen ser bort fra kostnader knyttet til dette, da det er en risiko grunneier 
bærer selv.  

 

For eksisterende utslipp med godkjent utslippstillatelse, hvor det oppdages feil/mangel på 
avløpsanlegget skal eier pålegges opprydding i forurensningen. Dersom eiendommen ligger i et 
område hvor det planlegges utbygging av offentlig/privat avløpsledning kan det være grunnlag 
for utsettelse av kravet om etablering av godkjent renseløsning fram til det kommunale 
avløpet er etablert. Dette må vurderes særskilt i hver enkelt sak ut i fra tilstanden på anlegget. 

 

Alle eiere av private avløpsanlegg vil motta denne planen i høringsrunden for å sikre at alle kan 
komme med innspill til dens innhold. Det er viktig for Hvaler kommune å presisere at vi 
anerkjenner mange renseløsninger og at vi i så måte ikke vil fjerne alle private renseanlegg. Vi 
vet at mange av disse har god rensekvalitet og holder seg innenfor forurensningskravene som 
følger av lov og forskrift. For mer om dette, se punkt 4.3 med tilhørende underoverskrifter.  

4.2 Tiltak i randsone  
I områder hvor det er tettbebyggelse og typisk kort avstand mellom boligene (50-150 meter), 
vil kommunen prioritere å gi pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett. En tilkobling 
skal skje i henhold til materielle og tekniske bestemmelser i Hvaler kommune.  

 

Vi må ta hensyn til at mange boliger på Hvaler ligger noe spredt fra hverandre, så det er 
naturlig at randsonen utvides noe fra hva som er praksis andre steder. Her må det presiseres 
at planen også gjelder fritidsboliger som har private anlegg. Hvaler kommune har tidligere ikke 
tillatt minirenseanlegg for fritidsboliger, og disse sakene vil derfor alltid omhandle boliger, med 
mindre fritidsboliger går sammen med boliger i etableringen av større renseanlegg. Det 
samme gjelder dersom det i fremtiden produseres et minirenseanlegg som er egnet for drift 
på fritidsboliger16. Hvilke boliger som omfattes av dette må vurderes individuelt når planen 
iverksettes. Avgjørende er det at det er snakk om flere boliger som sammen kan finansiere et 
fellesanlegg, samt at dette ligger i nærheten av kommunens ledninger. Det må heller ikke 
overstige de skisserte kostnadsrammene. Det vil også være aktuelt å pålegge påkobling for 
enkeltstående boliger, forutsatt at endelig pris kommer innenfor rammene som skissert i 
punkt 3.2.1.  
 
Siden kommunen kun har omtrentlig 30-40 minirenseanlegg er det ikke unaturlig å anta at 
enkelte boliger i randsonen vil bli pålagt tilknytning til offentlig ledningsnett. Det gjelder også 
andre boliger med andre typer private avløpsanlegg. Kommunen har de siste tiårene bygget ut 
et stadig mer omfattende ledningsnett som i dag kan plassere en bolig som tidligere lå i spredt 
bebyggelse innenfor rammene av det som i dag anses som randsonen. 

 

 
16 Det er imidlertid renseanlegg som ser ut til å overholde rensekravene for fritidsboliger, og denne praksisen 
kan bli endret i nær fremtid.  
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I de tilfellene hvor kommunen utvider avløpsnettet sitt blir løsningen tilsvarende som for tiltak 
i spredt bebyggelse, jf. forurensningsloven § 23. Før utbyggingen starter må de berørte 
hjemmelshavere varsles om at pålegg om tilknytning vil bli gitt etter at utbyggingen er fullført. 
En viktig presisering er at dette gjelder fremtidig utbygging fra kommunens side, slik at 
kommunen selv fanger opp boliger som kan kobles til når nye ledninger legges. En slik ordning 
forutsetter et godt samarbeid mellom kommunens prosjektansvarlige og saksbehandleren som 
til enhver tid er ansvarlig for å sende ut pålegg i kommunens VA-avdeling. 

4.3 Valg av renseløsning 
For de som får pålegg om å endre, forbedre eller på annen måte iverksette tiltak i tilknytning 
til deres private renseløsning, så er det praktisk at man i denne planen får presentert hvilke 
løsninger som er tilgjengelige. Det er også grunn til å merke seg at dette kun gjelder tilfeller 
der kommunen ikke pålegger tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett. Hvilken teknisk 
løsning som benyttes er avhengig av hva kommunen som forurensningsmyndighet tillater. 
Oppsummert skal de tekniske løsningene som godkjennes tilfredsstille kravene som fremgår av 
lov.  

 

Hvert anlegg for rensning av avløpsvann skal omsøkes og behandles individuelt i forbindelse 
med utslippssøknaden som skal sendes til kommunen. Hvaler kommune godkjenner kun 
renseløsninger som oppfyller utslippskravene som fremgår av forurensningsforskriften, samt 
tilhørende lokale forskrifter og det som fremgår av punkt 4.3.1 til 4.3.6.1 nedenfor. 

 

I det følgende vil vi gi en uttømmende oversikt over renseløsningene som aksepteres av 
kommunen. 

 

4.3.1 Minirenseanlegg 
Minirenseanlegg skal utføres i henhold til Miljøblad nr. 52. Anlegget skal i tillegg ha 
dokumentasjon som tilfredsstiller kravene som fremgår av NS-EN 12566-3, eller den til 
enhver tid gjeldende standard. Hvaler kommune godkjenner minirenseanlegg som er 
kjemiske- eller biologiske anlegg for fjerning av fosfor og organisk stoff. Det rensede 
avløpsvannet skal ledes i lukket rør som oppfyller kommunens krav, videre til enten 
infiltrasjonsgrøft, innsjø eller helårlig resipient. Hvaler kommune har tidligere tillatt utslipp til 
bekker, uten å følge opp tillatelsen og be om dokumentasjon på at bekken er helårsførende. 
Det vil vi bli strengere på, særlig dersom utslippsområdet er klassifisert som sårbart eller 
utsatt. Er bekken en ørretbekk, vil vi alltid sende saken til Fylkesmannen for uttalelse. Det 
samme gjelder dersom det er grunn til å tro at utslipp kan skade artsmangfoldet på stedet.  

  

Minirenseanlegg er egnet for både grå- og svartvann, men tillates kun for boliger. Enhver 
søknad fra fritidsboliger, selv om disse ikke omfattes av planen, vil bli vurdert konkret i hver 
enkelt sak. Anlegget må være SINTEF-sertifisert for fritidsbruk, og kommunen vil vektlegge 
om anlegget gir tilfredsstillende renseeffekt når den kun tidvis er i bruk. Det kan gjøres med 
hyppig gjennomføring av tilsyn.  

 

4.3.2 Infiltrasjons- og jordhauginfiltransjonsanlegg 
Infiltrasjon av totalavløp, herunder grå- og svartvann, kan gjøres i stedlige masser. 
Forutsetningen er at det gjøres i områder bestående av jordmasser som er egnet for denne 
oppgaven. Installasjon, prøvetaking og gjennomføring skal utføres i henhold til Miljøblad nr. 
59.  



 Hvaler kommune  Opprydding i spredt avløp 

 
Side 17 av 21

 

Renseeffekten til infiltrasjonsanlegg er vanskelig å ta prøver av, noe som er grunnen til at 
disse løsningene ofte er tidsbegrenset. Det er grunnen til at kommunen alltid vil forbeholde 
seg retten til å oppheve en slik tillatelse med bakgrunn i at utslippskravene ikke overholdes. 
Fagmiljøene opererer med en forventet levetid på 20-30 år. Siden alle utslippstillatelser skal 
omsøkes på nytt hvert tiende år, så innebærer det at kommunen maksimalt vil tillate 
anlegget ved tre separate søknader.  

 

4.3.3 Filterbedanlegg 
Anlegget består av slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, 
tett filterbasseng med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av 
renset avløpsvann. Fagmiljøene opererer med en forventet levetid på 20-30 år. Både svart- 
og gråvann kan benytte filterbedanlegg som renseanlegg.  

 

4.3.4 Tett tank 
Tett tank innebærer en løsning for svartvann i kombinasjon med en annen godkjent 
renseløsning for gråvann. Boligen må i slike tilfeller være tilkoblet en vannkilde. Er denne 
kommunal, så skal det installeres vannmåler i henhold til standard abonnementsvilkår og 
andre lokale bestemmelser. Tanken skal installeres med alarm for høy vannstand og ha et 
volum på minimum 6 m3. Tanken skal også være tilgjengelig for tømming. Tømmefrekvensen 
skal være tilfredsstillende. Hvaler kommune vil være svært restriktive med å tillate 
installasjon av tett tank på private eiendommer. 

 

4.3.5 Trykkavløp 
Trykkavløp betyr et ledningsnett som er koblet sammen slik at samtlige pumpestasjoner 
arbeider sammen i et felles avløpssystem. Der skapes det et trykk som transporterer avløpet i 
retning av en bestemt kum. Dersom det etableres trykkavløp skal de følge det som står om 
dimensjonering og drifting i henholdsvis VA-miljøblad nr. 66 og nr. 67. Dette er blader som 
må anses som anbefalinger fra utgivers side. Det er også utarbeidet en egen EU-standard for 
trykkavløp, datert juni 1997. Denne standarden er approbert av Norge, har betegnelsen EN-
NS-1671, og gjelder således som Norsk Standard for trykkavløp. 

 

4.3.6 Særlig om fritidsboliger 
Fritidsboliger er ikke omfattet av planen hva angår krav om tilkobling til kommunalt 
ledningsnett, men de er omfattet dersom de har private anlegg i dag. Det vil da særlig gjelde 
ulovlige renseløsninger etter dagens krav, eventuelt private anlegg som mangler 
utslippstillatelse. Kommunen ser imidlertid på det med fordel at enda flere hyttefelt går 
sammen om å legge inn vann og avløp der det er mulig. Det finnes tilfredsstillende 
gråvannsanlegg for fritidsboliger. Utslippstillatelse for disse vurderes konkret når kommunen 
mottar dem.  

 

Hvaler kommune er kjent med at Halden kommune har innvilget et minirenseanlegg for 
fritidsbolig. Det avhenger imidlertid av flere faktorer, som eksempelvis fritidsboligens 
beliggenhet. Hvaler kommune har som krav at minirenseanlegg skal være SINTEF-sertifisert, 
og vi vil vurdere søknader fortløpende dersom slik sertifisering kan fremlegges for fritidsbolig 
i fremtiden.  
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4.3.6.1 Avløpsfritt toalett (til tett tank, biologisk toalett eller forbrenningstoalett) 
Dersom en fritidsbolig har slike løsninger, så skal det også søkes om utslippstillatelse dersom 
løsningen har utslipp. Dersom det må gjøres inngrep for å grave ned eksempelvis tette tanker 
eller lignende, så skal det omsøkes slik at vi kan ta en vurdering i hver enkelt sak.  

 

4.4 Fremdrift 
Arbeidet vil foregå øy for øy. Vi vil foreta individuell saksbehandling av samtlige saker etter 
hvert som de kommer inn etter tilsyn. Primært vil vi starte med minirenseanlegg og 
slamavskillere. Andre private løsninger behandles sekundært. Felles for samtlige er at 
kommunen vil gå over gitte utslippstillatelser, eventuelt kreve nye søknader der 
utslippstillatelser aldri er gitt.  

5 Kompetanse og ressurser 
Målet med planen er at Hvaler kommune skal kunne gjennomføre oppryddingsarbeidet i spredt 
bebyggelse på en slik måte at vi når målet om god økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag, 
jordbruk og vannkilder innen utgangen av 2021. Planen omfatter også sanering av dårlige 
renseløsninger, der dette lar seg gjøre. For å nå målene, og forhindre eller begrense 
forurensning, så er vi avhengig av å ha riktig og god kompetanse på området – det være seg 
internt eller eksternt.  

5.1 Intern kompetanse 
For å nå målene skissert i denne planen er kommunen avhengig av å løfte kompetansen 
internt. Vann- og avløpsavdelingen er en liten avdeling med kun tre saksbehandlere i 
forvaltningen, samt en driftsavdeling som er lokalisert på Sandbakken. Driftsavdelingen er 
tiltenkt en bistandsrolle dersom det er mulig, men hovedoppgavene vil bli ilagt 
saksbehandlerne på forvaltningen. Det er derfor visse kompetansehevende tiltak som til 
enhver tid må vurderes.  

 

Det er naturlig at avdelingen fokuserer på å forstå lovverket som er aktuelt i planen. For plan- 
og bygningsloven har vi kompetanse internt på plan- og byggesaksavdelingen, men det kan 
også være aktuelt å bruke ressurser på å sende de ansatte på kurs dersom det dukker opp slike 
som er aktuelle for oppgaven. Utover det må den enkelte ansatte selv sette seg inn i lover og 
regler, planens innhold og tiltaksrapporten fra fylkesmannen. Vi må selv ha en forståelse av 
særlig hvilke områder det er som anses som utsatte, og vi må vite hvilke tiltak som prioriteres 
høyest.  

 

Råde kommune har tidligere anslått at en saksbehandler i en 100%-stilling kan håndtere om 
lag 70-150 pålegg per år, men at anslaget vil variere betraktelig avhengig av behovet for 
ytterligere oppfølging etter eventuelle pålegg. Ser man på hvem som har pålegg som 
ansvarsområde i VA-avdelingen per dags dato, så er det redusert til kun to arbeidstakere i 
Hvaler kommune. Det vil trolig ikke være behov for pålegg i et betydelig omfang, men det 
ovenstående viser at VA-avdelingen er i en sårbar posisjon hva angår det å opprettholde 
frister, holde kontroll og gjennomføre planen innen estimert tid og gitte rammer. Det 
innebærer at avdelingen i forkant av oppstart må ha en god plan på hvem som har hver enkelt 
oppgave og at disse følges opp. Det er en egen stilling på VA-avdelingen til dette arbeidet. 
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Internt i kommunen vil flere avdelinger berøres av planen. For boliger som blir påkrevd 
kommunal tilkobling vil NAV Hvaler kommune kunne henvise til Husbanken for husstander 
med dårligere økonomi. Denne planen spekulerer ikke i hvilke husstander det er som kan få 
bistand, vi henviser utelukkende til NAV som har kompetanse på fagfeltet.  Som nevnt 
tidligere, så er summen for påkrevd kommunalt tilkobling en objektiv sum som ikke vil være 
gjenstand for individuell vurdering. Plan- og bygningsavdelingen må påberegne et økt antall 
saker fra alle som blir pålagt å gjennomføre tiltak på eiendommen. Arealplanlegger og 
naturforvaltere vil også bidra. Videre vil servicetorget bli utstyrt med brosjyrer over «vanlige 
spørsmål og svar» slik at presset på de få saksbehandlerne som er ikke blir for stort. Det blir 
også lagt ut informasjon på kommunens hjemmesider. 

 

5.2 Ekstern kompetanse 
Et viktig moment her er arbeidet knyttet til planlegging og kartlegging. Her er det to ulike 
muligheter kommunen kan benytte seg av. Det ene er relatert til registrering og 
detaljkartlegging av sonene som er skissert. Likebehandlingsprinsippet i forvaltningen tilsier at 
vi er helt avhengig av å gjøre en nøyaktig jobb dersom vi skal fange opp samtlige boliger i 
spesielt randsonen. Slik detaljkartlegging vil være en omfattende arbeidsoppgave som vil ta 
mye tid. 

 

Hvaler kommune er avhengig av ekstern kompetanse. Vi har inngått en intensjonsavtale med 
Driftsassistansen i Østfold (DaØ) for prøvetaking og eventuelle tilsyn av særlig 
minirenseanlegg. Det vil resultere i en merkostnad. Tilsyn og prøvetakning vil gjennomføres av 
DaØ i kommunal regi og være et tillegg til serviceavtalene beboerne plikter å ha. Kostnaden for 
prøvetaking og tilsyn vil være anleggseiers ansvar, og denne vil gebyrlegges over kommunens 
gebyrregulativ. Kommunen har i dag ikke et gebyr i regulativet for dette, så det vil innføres fra 
neste korrigering av gebyrregulativet. Servicerapportene vi årlig mottar fra andre leverandører 
av anleggene er ofte mangelfulle, noe kommunen vil følge tettere opp i fremtiden. 
Servicerapportene tester heller ikke utslippet, noe vi må gjøre. Det er derfor nødvendig for 
kommunen å endelig starte et eget tilsyn og oppfølging av disse. 

 

Hvor ofte tilsyn og prøvetakning vil finne sted avhenger av anleggenes tilstand ved første 
kontroll. Hyppigheten av fremtidige kontroller vil vi kunne si mer om når de første resultatene 
foreligger. 

6 Oppsummering 
Innledningsvis ble det nevnt at dette følger av EUs vanndirektiv, og Hvaler kommune plikter å 
vedta en plan for å nå målene som er skissert der. Det er i så måte et lovpålagt krav til 
kommunene. Denne planen har til formål å synliggjøre hvorfor det er nødvendig med en 
opprydding i spredt avløp, hvem det er som rammes og hvordan Hvaler kommune planlegger å 
iverksette planen. Den gir også en forklaring på hvilke områder kommunen har kontroll på, samt 
hvor det er vi trenger bistand.  

 

Gjennomføringen vil skje slik at denne planen sendes ut på høring, hovedsakelig til alle som eier 
bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse på Hvaler. Selv om planen primært gjelder boliger og 
næring, så er det aktuelt for fritidsboligeierne å vite hvilke løsninger vi overhodet ikke vil godta i 
fremtiden, eventuelt hvilke krav vi har til private renseanlegg dersom noen ønsker å bygge det. 
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Det avgrenses likevel mot alle som er tilknyttet offentlig vann og avløp. Som påpekt er også 
noen av punktene aktuelle for fritidsboliger, særlig om tiltak i randsone.  

 

Når planen har vært på høring og deretter blitt godkjent av kommunestyret vil arbeidet 
begynne. Vi vil kort tid etterpå, avhengig av tilgjengeligheten på ekstern bistand, iverksette tiltak 
som tilsyn, forhåndsvarsler og pålegg i prioriterte områder. De som har private renseanlegg i 
disse områdene kan derfor vente seg en rask og tett oppfølging, før vi deretter går videre i 
prioriteringsrekkefølgen som skissert i punkt 4.4. Fra tid til annen kan det være at Hvaler 
kommune fraviker planen, dersom det er best av ressurshensyn. 

 

Når samtlige private renseanlegg er fulgt opp starter det årlige etterarbeidet. Vi vil samtidig som 
arbeidet pågår registrere alt i lister og planer, slik at vi enkelt og best mulig kan følge opp 
tillatelser og pålegg som blir utstedt. Hensikten og målet er at dette skal være enkelt å sette seg 
inn i som eventuell ny saksbehandler i kommunen i fremtiden, slik at kompetansen ikke går tapt 
dersom VA-avdelingen opplever en utskiftning av personell.  

 

Klima- og miljøsaken er en av vår tids viktigste saker, og denne planen er nødvendig for å gjøre 
det vi kan i vår sektor. Hvaler kommune håper på forståelse for dette, selv om innholdet i planen 
kan by på uheldige situasjoner for enkelte. EUs vanndirektiv binder alle kommuner i Norge, og vi 
gir ikke unntak av rimelig- eller rettferdighetshensyn.  

7 Vedlegg 

7.1 EUs vanndirektiv 
Kan leses i sin helhet her: 
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.p
df, sitert 10.10.2019. 
 

7.2 Ny forskrift om påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann 
Se vedlegg. 

 

 

https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.pdf
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.pdf

