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1. Innledning 
 

Arbeidet med vannforvaltningen i Norge er nedfelt i vannforskriften. Vannforskriften er den 
norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg til 
gjennom EØS-avtalen.   
 
Hovedmålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en 
bærekraftig måte. Forskriften setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og 
grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet er det nødvendig med tiltak for å forebygge, 
forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.  
   
Det er en forutsetning at planene får en god forankring lokalt, regionalt og hos 
sektormyndighetene. En god lokal forankring vil sikre en effektiv og målrettet oppfølging av 
planen i arbeidet for å tette gapet mellom dagens tilstand og fastsatte miljømål. Vedtatt 
regional vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram skal være alle sektormyndigheters 
og kommuners omforente dokumenter. I disse dokumentene skal aktørene ha med felles 
miljømål og forslag til tiltakstyper for å nå̊ miljømålene.   
  
Kommunene har en særdeles viktig rolle i vannforvaltningen. Det lokale arbeidet i 
vannområdene danner et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet. Det muliggjør 
lokal forankring og medvirkning, og gir planen et innhold som tar hensyn til lokal og erfarings 
basert kunnskap.   
 
Kommunene besitter ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og 
påvirkninger. De er myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak 
innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og 
forurensning. Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god 
tilstand i norsk vann.   
 
Gjennom arealplanleggingen kan kommunene sette restriksjoner på̊ arealbruken for å ivareta 
naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder. Det er svært viktig at 
arealplanlegging som virkemiddel blir benyttet for å nå̊ målet om god økologisk og kjemisk 
tilstand. Dette medfører at kommunen som aktør er sterkt involvert i arbeidet i 
vannregionutvalget, og særlig gjennom arbeidet i vannområdene.   
 
Det henvises videre til dokumentene «Hovedutfordringer i vannområdene Balsfjord-Karlsøy, 
Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen» for nærmer omtale og utfordringer i 
vannområdene. Felles utfordringer for samtlige områder er manglende kunnskaper, det er et 
behov for omfattende kartlegging. Det er samtidig manglende økonomi og dels lite 
fagkompetanse for å kartlegge, gjennomføre tiltak i kommunene. Videre har det vært 
manglende integrering av vannforskriften i planarbeidet i kommunene.  
 
Utarbeidelsen av dette dokumentet er basert på uttrekk fra Vann-Nett, møter, konsultasjoner 
og befaringer. Det er gjennomført 6 ulike spørreundersøkelser hos kommunene og frivillige 
lag/foreninger som også danner grunnlaget for tiltaksprogrammet.  
 
I arbeidet med tiltaksprogrammet har vi valgt å gjennomføre en detaljert og systematisert 
innhenting av informasjon fra samtlige 9 kommuner. Vi har også innhentet informasjon fra 
frivillige lag og organisasjoner. Dette har vi gjennomført med hjelp av 5 ulike 
spørreundersøkelser med følgende temaer: 
 
• Avløp og avløpshåndtering 
• Drikkevann 



 

4 
 

• Forurensing 
• Jordbruk 
• Klimatilpasning 
 
Undersøkelsene ble sendt til samtlige kommuner, og deretter distribuert videre til 
fagansvarlige innen de ulike temaene. Spørreundersøkelsene tok utgangspunkt i hva som 
var etterspurt informasjon i tiltaksplanen. Denne informasjonen er tatt med i planen, og 
sammenstilt med øvrig tilgjengelig informasjon, som Vann-Nett, møtereferater mm. 
 
I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse hos frivillige lag og foreninger med en 
generell tilnærming til vannforvaltning og spesielt om temaet «tiltak».  
 
  
Jan A. Holmgren Rune Muladal 
Prosjektleder i VOU   Vannområdekoordinator Troms nord (deltidsvikar) 
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2. Om tiltaksprogrammet 
 

 
Vannforskriftens § 25 definerer tiltaksprogrammets utarbeidelse og innhold. 
Hovedmålsettingen til tiltaksprogrammet er beskrevet i § 25 og vedlegg VI i vannforskriften:   
  
«Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge på gjennomførte analyser 
og vurderinger. Tiltaksprogrammet skal også være i overensstemmelse med nasjonale 
føringer og statlige planretningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 6-2».   
  
Det lokale tiltaksprogrammet er utarbeidet av vannområdekoordinator i samarbeid med 
vannområdeutvalget, kommunene, frivillige lag/foreninger, og andre aktuelle 
sektormyndigheter. De lokale tiltaksprogrammene fra hvert vannområde er vedlegg til det 
regionale tiltaksprogrammet og vannforvaltningsplanen for Troms og Finnmark vannregion. 
Regionalt tiltaksprogram utarbeides av vannregionmyndigheten i samarbeid med 
vannregionutvalget.   
  
Tiltaksprogrammet beskriver hvordan det er mulig å oppnå de fastsatte miljømålene for 
vannforekomstene innen utgangen av 2027, eller ved et senere tidspunkt dersom det er gitt 
utsatt frist, jamfør § 9 i vannforskriften. Det er også mulig å fastsette mindre strenge miljømål 
dersom vilkårene definert i § 10 i vannforskriften er oppfylt. Ansvar for oppfølgingen av 
vannforskriften er lagt til ulike sektormyndigheter. Det betyr at sektormyndighetene skal følge 
opp forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer med sektorens eksisterende virkemidler.  
  
Tiltaksprogrammet omfatter miljøforbedrende og forebyggende tiltak for vannforekomster 
som er i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2027. I tillegg inkluderer programmet 
forebyggende tiltak for vannforekomster som allerede oppfyller standard miljømål, men som 
står i fare for å få forringet miljøtilstand.   
  
Det lokale tiltaksprogrammet tar utgangspunkt i de lokale hovedutfordringene i 
vannområdene. Sektormyndigheter og kommuner har med bakgrunn i hovedutfordringene 
utredet forslag til tiltak innenfor sine ansvarsområder. Videre har de bidratt til 
kunnskapsgrunnlaget som igjen danner utgangspunktet for fastsettelse av miljømål.   
  
Som en del av planprosessen skal Fylkeskommunen gjennomføre en formell høring av 
tiltaksprogrammet. Høringen har en varighet fra 31. desember 2020 til 31. mars 2021, og 
inkluderer følgende dokumenter:   
  
• Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og konsekvensutredelse   
• Regionalt handlingsprogram   
 
 

2.1. Vannområdene våre 
Et vannområde er en del av en vannregion som består av flere, ett enkelt eller deler  
av nedbørfelt med tilhørende grunnvann, eventuelt kystvann. Vannområdet er med andre 
ord ikke delt inn ved kommunegrensene, men ved nedbørsfelt.    
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Figur 1: Vannområdene i «Troms Nord»; Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy, Balsfjord-
Karlsøy 

 
 
 Dette dokumentet omfatter de tre vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy, 
og Balsfjord-Karlsøy, se tabell 1.  
 
Tabell 1: Vannområdene med tilhørende kommuner og areal omtalt i dette dokumentet 
 

Vannområde Kommuner i vannområdet Areal 

Nordreisa-Kvænangen Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord 6017.48km2 

Lyngen-Skjervøy Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Balsfjord 5276.81km2 

Balsfjord-Karlsøy Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord 9454.51km2 

   
 
Organisering av vannområdet 
 
Fram til mandag 22.oktober 2018 var det 3 vannområdeutvalg i Nord-Troms organisert med 
tilknytning til hvert sitt vannområde. Det ble mandag 22.oktober 2018 vedtatt sammenslåing 
av vannområdeutvalgene til et felles vannområdeutvalg. Dette medførte at de 3 
vannområdene nå er organisert under et felles vannområdeutvalg –” Vannområdeutvalg 
Troms Nord”.   
 
Arbeidet i vannområde” Troms Nord” er organisert gjennom en styringsgruppe, et 
administrativt utvalg, en vannområdekoordinator, og en referansegruppe. Kommunene er 
representert ved politikere i styringsgruppen og administrativt ansatte i administrativt utvalg.   
 
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektets fremdrift, måloppnåelse og 
økonomi. Vannområdeutvalget skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige 
arbeidet i vannområdet. Utvalget skal bidra til samordning over kommunegrensene i 
tiltaksoppfølging. Hensikten med vannområdeutvalget og referansegruppen er å sikre 
medvirkning og lokal forankring i arbeidet som blir gjort i vannforvaltningen. 
Vannområdekoordinator er prosjektleder og daglig leder for vannområdene, både 
administrativt og faglig.   
 
Referansegruppen er ikke etablert, men skal består av lag, foreninger og bedrifter som har 
interesse for vannforvaltningsarbeidet i området, og er åpen for alle som ønsker å være med. 
Gruppen er særlig viktig med tanke på bred medvirkning, og er et lavterskeltilbud for de som 
ønsker å holdes oppdatert på vannområdets arbeid.   
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Kommunenes oppgaver 
 
Kommunene skal selv sørge for gjennomføring av tiltak for å bedre vannmiljøet i 
vannforekomster de har tiltaksansvar. Vannområdekoordinatoren skal legge til rette for at 
arbeidet blir gjort på en kostnadseffektiv og faglig forsvarlig måte. Det innebærer å: 
 

 legge til rette for arbeidet i vannforvaltningen med organisering 

 utarbeide dokumenter i vannområdet 

 hjelpe kommunen med det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget  

 rapportering og prioriteringer 

 fungere som et bindeledd mellom kommunene og andre sektormyndigheter 
  
  
Nærings- og brukerinteresser  
 
Et godt vannmiljø er vesentlig for et godt fungerende økosystem. Det betyr at et godt 
vannmiljø berører mange brukerinteresser og samfunnet som helhet. Vannets kvalitet og 
sentrale betydning er premissgiver for funksjonen til det økologiske samspillet og det 
biologiske mangfoldet. Kommunene bør derfor ta hensyn til vannets kretsløp i 
vannforvaltningen. 
 
Vannet gir oss arbeidsplasser på havet innenfor kommersielt fiske, oppdrett, og skipstrafikk. 
Det gir vannkraft som igjen genererer arbeidsplasser og kapital til den offentlige 
forvaltningen. Vannet gir oss rent vann i springen og tilgang på friluftsopplevelser som sjø og 
ferskvannsfiske. Ulike brukerinteresser og forvalting av vannressurser står ofte imot 
hverandre.  Slike motsetninger kan naturlig nok skape store brukerkonflikter.   
 
Vesentlige nærings- og brukerinteresser i vannområdet inkluderer rekreasjon, turisme, 
reiseliv oppdrett, fiskeri, transport, vannkraft, fiske, friluftsliv, utmarkshøsting, vannforsyning 
og drikkevann.  
  
Vannforvaltningens oppgave er først og fremst og sikre god miljøtilstand i de ulike 
vannforekomstene, men hensyn til næringsinteresser skal også vurderes.   
  
Kommunen er myndighet på flere områder som påvirker vann, og har virkemidler gjennom 
blant annet plan- og bygningsloven, forurensingsloven og vannressursloven. Det er særlig 
disse områdene som omtales i dette tiltaksprogrammet.  
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Bilder av ulike brukerinteresser av vannressursene. Alle foto: Jan A. Holmgren  
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3. Miljøtilstand og miljøutfordringer 
 

3.1 Økologisk og kjemisk tilstand til vannforekomster i vannområdet 
 
Vannforekomstens økologiske tilstand blir klassifisert ved hjelp av økologiske 
kvalitetselementer. Den økologiske tilstanden er et uttrykk for tilstanden når det gjelder 
sammensetning og virkemåte for økosystemet i en forekomst av overflatevann. Tilstanden 
blir satt etter prinsippet om at det dårligste kvalitetselementet i den gjeldende 
vannforekomsten bestemmer klassifiseringen.  
  
Balsfjord - Karlsøy 
 
Vannområdet Balsfjord-Karlsøy er svært variert med hensyn til vannforekomster. Det er store 
forskjeller i befolkningstetthet mellom kommunene. I og rundt Tromsø by finner vi urbaniserte 
områder med mange bruksinteresser som vil kunne ha betydelige innvirkninger. De største 
driverne i dette vannområdet er urban utvikling, fiskeri og akvakultur og jordbruk.   
  
I vann-nett er 92,7 % av vannforekomstene i vannområdet av ”god” og ”svært god” tilstand 
(figur 2). I 18 av vannforekomstene er det moderat til svært dårlig tilstand. I disse 
vannforekomstene er det derfor  nødvendig med tiltak.  
  
 

 
Figur 2. Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannområde Balsfjord-Karlsøy. Kilde: Vann-
nett 20. november 2020  

 
Når det gjelder vannforekomstenes kjemiske tilstand er bare 17 vannforekomster i Balsfjord - 
Karlsøy som har fått registrert kjemisk tilstand. Av disse har 7 forekomster god tilstand, og 10 
forekomst har dårlig tilstand. 258 vannforekomster har ukjent kjemisk tilstand. Du kan lese litt 
mer om dette i” Hovedutfordringer for vannregion Balsfjord-Karlsøy”.   
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Bilde fra Balsfjorden. Foto: Jan A. Holmgren 

 
Lyngen – Skjervøy 
Vannområde Lyngen-Skjervøy består også av en stor variasjon i type vannforekomster. 
Mange av disse er relatert til store bratte fjellområder med brepåvirkninger samtidig som det 
er flere vannforekomster langs kysten. Det er relativt grisgrent med befolkning i 
vannområdet,  der Skjervøy, Lyngseidet og Olderdalen er de største sentrene. De største 
påvirkningene på vannmiljøet er vannkraft, introduserte arter og sykdommer og fiskeri og 
akvakultur.  
  
I vannområdet er hovedparten av vannforekomstene kategorisert som”svært god” og ”god” 
økologisk tilstand (figur 3). I 26 av vannforekomstene er det moderat til svært dårlig tilstand 
og det må der gjennomføres tiltak for å nå miljømålet. 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannområde Lyngen-Skjærvøy. Kilde: Vann-
nett 20. november 2020  

 
Foreløpig har vi lite data om kjemisk tilstand, og det er bare 8 vannforekomster i vannområde 
Lyngen-Skjervøy som har fått registrert kjemisk tilstand. Av disse har 6 forekomster god 
tilstand, og 2 forekomster har dårlig tilstand. 202 vannforekomster har ukjent kjemisk tilstand. 
Du kan lese litt mer om dette i” Hovedutfordringer for vannregion Lyngen-Skjervøy”.   
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Bilde fra Olderdalselva i Kåfjord kommune. Foto: Jan A. Holmgren 

 
 
Nordreisa-Kvænangen 
Vannområde Nordreisa-Kvænangen består av en stor variasjon i type vannforekomster. 
Mange relatert til store bratte fjellområder langs kysten og noe viddepreg i innlandet. 
Vannområdet har en spredt bosetning med Nordreisa og Burfjord som de største sentrene. 
De største påvirkningene på vannforekomstene er  vannkraft, fiskeri og akvakultur og 
flomvern.  
  
I vannområdet er størsteparten kategorisert som”svært god” og ”god” økologisk tilstand 
(figur 4) I 16 av vannforekomstene er det moderat til svært dårlig økologisk tilstand og det må 
dermed gjennomføres tiltak for å nå miljømålet. 
 
 

 
Figur 4. Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannområde Nordreisa-Kvænangen. Kilde: 
Vann-nett 20. november 2020  

 
Foreløpig har vi lite data om kjemisk tilstand, og det er bare 8 vannforekomster i vannområde 
Nordreisa-Kvænangen som har fått registrert kjemisk tilstand. Av disse har 6 forekomster 
god tilstand, og 2 forekomst har dårlig tilstand. 205 vannforekomster har ukjent kjemisk 
tilstand. Du kan lese litt mer om dette i” Hovedutfordringer for vannregion Nordreisa-
Kvænangen”.   
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Manneset i Nordreisa kommune. Foto: Jan A. Holmgren 

 
 
 

3.2 Hovedutfordringer i vannområdet 
 
I dokumentene” Hovedutfordringer for vannområdene Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og 
Kvænangen-Nordreisa” finner du en gjennomgang av utfordringene, påvirkningene og 
gjennomføringen av tiltak i vannområdet.    
 
  
Anadrome vassdrag 
Påvirkninger fra fiskeri og akvakultur har endret de genetiske egenskapene til 
villaksbestanden i flere av elvene i alle vannområdene. I tillegg er det store utfordringer med 
lakselus. Det er økende interesse for nye lokaliteter, samt biomasseøkning fra 
oppdrettsnæringa som setter ytterligere press på de anadrome bestandene i vannområdene.   
 
Klimaendringer 
Kraftigere og hyppigere nedbør vil kunne føre til økt erosjon som kan påvirke tilførsler av 
næringsstoffer og sedimenter til vannforekomster. Innenfor landbruket kan det bli behov for 
skjerpede krav til spredning av naturgjødsel i vekstsesongen, og bevaring av kantsoner kan 
bli en viktig faktor for å begrense avrenning til nærliggende vann og vassdrag. Videre kan økt 
nedbør og flom medføre større belastning på vann- og avløpsanlegg. Hvor store 
konsekvenser blir, er blant annet avhengig av hvor godt forberedt samfunnet er.   
 
Virkninger av forurensninger i havneområdene 
Her er det store utfordringer knyttet til utslipp fra havnevirksomhet, punktutslipp fra avløp og 
andre kilder diffus avrenning.   
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Bilde fra Tromsø havn. Foto: Jan A. Holmgren 

 
 
Forurensing tilknyttet deponiområder 
Det er en rekke både registrerte og uregistrerte deponiområder I vannområdet (?). Slike 
områder kan fungere som en aktiv kilde til spredning av miljøgifter i både grunnvann og 
overflatevann.   
 
Vann og avløp 
Det er et gjennomgående problem knyttet til punktutslipp av kommunalt avløpsvann uten 
rensing i vannområdene. Utslippene kan føre til økt næringstilførsel og spredning av 
miljøgifter, bakterier og sykdom.   
 
Introduserte fremmede arter 
Det er Pukkelaks i de fleste anadrome vassdragene og kongekrabbe i Balsfjord/Tromsø 
kommune.  
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4. Forslag til tiltak innenfor kommunalt ansvarsområde 
 

4.1 Avløpsvann 
 

Tilstand og utfordringer 
 
Generell informasjon om tilstand til avløpsnett og –anlegg  
Håndtering av avløpsvann er en kommunal oppgave som krever mye ressurser. Både i form 
av kunnskap, kompetanse, finansiering og daglig drift. Oppgraderinger i eksisterende 
avløpsanlegg krever finansiering gjennom gebyrer fra abonnentene til selvkost. Dette er 
særlig kostbart i kommuner med stor andel spredt bebyggelse. Mangel på ressurser og 
finansiering trekkes frem som hovedutfordringen i kommunene ved gjennomføring av tiltak.   
 
Tabell 2. Generell informasjon om tilstand til anlegg- og avløpsnett i vannområdet og andel kartlagte 
spredte avløp i kommunene. 

 
 
 
Kort om lovverket og nasjonale føringer om avløp 
 
I henhold til lovverket skal kommunene blant annet: 

 kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle 
avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften) 

 gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 
1.1.2007 

Kommune  Tilstand 
kommunalt 
avløpsnett  
 

Har dagens tilstand 
utfordringer   
Kommentar  

% kartlagte spredte 
avløp  
 

Tilgjengelige 
ressurser   

Karlsøy  Dårlig tilstand  
   

Ja  
   

51-75%  
   

   

Skjervøy  Middels 
tilstand  
   

Ja  
Overløp ved større 
nedbørsmengder/ tining  

Vet ikke  
   

I stor grad  

Tromsø  God tilstand  
Sikker drift,  
mye felles-
system  

Ja  
Overløp  

Mer enn 75 %  
 

I stor grad  

Kåfjord  Middels 
tilstand  
   

Ja – deler av avløpsnettet er 
dårlig. Jobber med 
kartlegging, rehabilitering og 
kontroll.  

Mindre enn 25 %  
  

I liten grad  

Kvænangen  Middels 
tilstand  
   

Nei  
Spredte kommunale 
anlegg.  

Mer enn 75 %  
   

I middels grad  

Nordreisa  Middels 
tilstand  
Fremmedvann. 
Ingen felles 
ledninger.  

Nei  
Avløpsvannets 
sammensetning og 
utvanning av dette   
 

 I middels grad  

Storfjord  God tilstand  
Mye er under 
oppgradering  

Nei  
   
  

Mindre enn 25 %  
   

I liten grad  

Balsfjord  Usikker Usikker 
   
  

  

Lyngen - - - - 
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 sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med 
rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13.   

 
Fylkesmannen skal påse at utslipp fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser som faller inn 
under deres myndighetsområde blir renset i tråd med kravene i forurensingsforskriftens 
kapittel 14. Innsatsen bør først prioriteres i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av 
utslipp av avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige 
brukerinteresser.  
 
Tiltak 
 
Tiltak det er viktig å prioritere med hensyn på håndtering av avløp.  Målsetningen skal være 
at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik 
at miljømålene etter vannforskriften kan nåes innen 2027, og senest innen 2033. I tabell 3 er 
det oppsummert prioriterte tiltaksområder i de forskjellige kommunene. 
  
  
Tabell 3. Oversikt over prioriterte tiltak med kostnader og gjennomførte eller planlagte tiltak 

Kommune  Prioriterte tiltak  Gjennomførte eller 
planlagte tiltak   

Kostnader  

Karlsøy           

Skjervøy  Det pågår rehabilitering av VA på 
Skjervøy tettsted.   

Det prosjekteres 
oppgradering til 
slamavskillere på 
kommunale anlegg i 
Årviksand og Arnøyhamn  

ca  
50 mill  

Tromsø  Redusere omfanget av overløp og/eller 
flere robuste utslippssteder for overløp.  

Optimalisert drift på 
primærrenseanlegg.  Tatt ut 
overvann fra ledningsnettet, 
fortsatt med separering.  

Frem til 2027:   
450 mill  

Kåfjord  Få kontroll på kommunalt avløp fra 
Olderdalen og Djupvik.  

Vedta ”Hovedplan avløp”, 
som vil kunne si noe om 
fremtidig strategi  

Usikker 

Kvænangen  Tilrettelegging å etableres 
tilfredsstillende avløpsforhold i allerede 
etablerte hytteområder Passe på at det 
ved regulering av nye områder for 
fritidsbebyggelse etableres gode 
løsninger for avløp.  

Nei  Usikker  

Nordreisa  Kommunalt avløpsnett: Fortsette arbeidet 
med å finne årsaker til fremmedvann 
samtidig som tiltak innarbeides i planverk 
for å fjerne årsakene.  

 
 

Storfjord  Utvide avløpsnettet      

Balsfjord  Tiltak på områder hvor det ikke er god 
økologisk vannkvalitet.   

Driver enda med 
kartlegging.   

Stillingsressurs  

Lyngen    

  
 
Tabell 4. Avløpstiltak i Balsfjord – Karlsøy vannområde som ligger inne i vann-nett pr 25.nov 
2020.11.27 
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Vurdering av måloppnåelse 
 
I følge vann-nett er det per i dag (november 2020) ingen kjente vannforekomster i 
vannområdet som har risiko for å ikke nå miljømålene kun på grunn av påvirkning fra avløp. 
 
Dette er derimot lite reelt. Flere kommuner peker på utfordringer relatert til avløp. Det bør 
gjennomføres en systematisk kartlegging av vannforekomster som har potensiale for 
påvirkninger. Dette understrekes også i vann-nett da vurderingene der har” lav presisjon” i 
klassifiseringen av vannforekomstene. I tillegg er kjemisk tilstand ukjent i nesten samtlige 
vannforekomster.   
  
 
Det er forventet at klimaendringer i Troms vil føre til at episoder med kraftig nedbør vil øke 
vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det forventes også flere og større regnflommer, og i 
små, bratte vassdrag må man forvente en økning i flomvannføring. Dette vil også føre til mer 
overvann.   
  
Avløpsnettet og renseanleggene i vannområdet vil da være sårbart for sprengt kapasitet, og 
rensingen vil kunne bli dårlig i perioder med mye nedbør. Dette kan også påvirke separate 
avløpsanlegg i spredt bebyggelse.   
 
 
Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 
At separate avløpsanlegg blir oppgradert og forbedret vil kunne redusere påvirkningen avløp 
har på den nærliggende vannforekomsten. Dette kan ha flere positive effekter på 
vannmiljøet, som vist i tabellen under.   
  
Utarbeidelsen av ny hovedplan for vann og avløp vil også bidra til å avdekke behov for og 
prioritere ytterligere tiltak i resten av kommunen. Dette vil på sikt ha en positiv effekt på 
vannmiljøet.  
  

 Påvirkningsfaktor  Aktuelle tiltak  Nytte for økosystemene  Nytte 
økosystemtjenester  

Fosfor, nitrogen, 
organisk materiale, 
bakterier, miljøgifter og 
mikroplast  

Renseanlegg  
Ledningsnett  
Rensetiltak spredt 
bebyggelse/hytter  
  

Redusert algevekst  
Bedre forhold for 
bunndyr og fisk  
Redusert mikroplast  
Mindre miljøgifter  

Redusert rensebehov/-  
Bedre badevannskvalitet  
Bedre fiske  
Smitteforebyggende  
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde  
Ressursvern fosfor  

 
 
 

4.2 Landbruk  
 
Tilstand og utfordringer 
Avrenning fra jordbruk påvirker de økologiske og kjemiske forholdene i vassdragene, og kan 
medføre endringer i algevekst, tilgroing og erosjon. Dette kan ha negativ effekt på 
vannkvalitet, drikkevann, fisk og andre arter.   
 
Punktutslipp er utslipp fra blant annet fjøs, gjødsellager og siloanlegg, og er mest aktuelt i 
husdyrproduksjon.  Arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler kan typisk være en 
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følge av gjødsling og jordarbeiding. Det kan være vanskelig å forebygge slik avrenning med 
tekniske engangstiltak, men krever som regel en mer kontinuerlig innsats. 
   
Jordbruket generelt påvirker ikke vannforekomstene i vannområdene negativt i stor grad, noe 
som skyldes lav tetthet av jordbruksvirksomheter. Det er allikevel et forbedringspotensial 
innenfor landbruket i vannområdene. I noen kommuner nevnes det at det er 
overflateavrenning som kan være påvirket av ekskrementer fra beitende rein nært til 
drikkevannskilder.    
  
Tabell 5. Generell informasjon om tilstand og påvirkning fra landbruk i vannområdet og kommunene 

 
Kommune Påvirkning 

landbruk 
Omfang Kommenter gjerne 

din vurdering i forrige 
spørsmål 

Lyngen I noen grad     

Skjervøy I svært liten 
grad 

noen få bruk langs kysten.  

Karlsøy I noen grad noen mindre vannforekomster som i liten 
grad er påvirket av jordbruk. Mange åpne 
dreneringsgrøfter som går ut i bekker og i 
sjøen.  

Motorferdsel vinterstid 
på islagte vann og 
vassdrag samt i 
tilsigsområder for 
vannkilder og 
drikkevannsanlegg.  

Nordreisa I svært liten 
grad 

en vannforekomst som er påvist forurenset 
av landbruksvirksomhet, øvrige 
vannforekomster er ikke påvirket.  

 

Kåfjord I noen grad Stadig mindre avrenning fra jordbruket. Tidligere punktutslipp er 
utbedret, eller forurensningskilde er avviklet/opphørt.  

Storfjord I svært liten grad   

Balsfjord Vet ikke     

Kvænangen I svært liten 
grad 

Jordbruket er relativt lite. Mye av arealene 
har kort dreneringsveg til sjø. Burfjordelva 
er potensielt den elva som i størst grad 
påvirkes  

 

Tromsø I noen grad Utmarksbeite rundt råvanninntak. Utmarksbeite rundt 
råvanninntak. 

 
 
Tiltak  
 
Det er generelt utført få problemkartlegginger i vannområdene.  
Det er vanskelig å forebygge arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler med tekniske 
engangstiltak, men krever en mer kontinuerlig innsats. Regelverket for bruk av gjødselstiller 
generelle krav til sprede-mengde og tidspunkt og skal sørge for at gjødsla blir utnyttet til 
plantevekst. I forskrift om produksjonstilskudd er det krav om å etterlate en vegetasjonssone 
mellom jordbruksareal og vassdrag for å motvirke avrenning ved jordbearbeiding i.   
 
I regelverket finnes det hjemler som gir kommunen og fylkesmannen mulighet til å stille 
strengere krav til miljøtiltak i særlig utsatte områder, men som i liten grad er tatt i bruk.  
 
Etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har kommunen adgang til å stille mer 
restriktive eller lempelige krav til spredningstidspunkt ut fra situasjonen lokalt. Tilsvarende 
kan man stille mer restriktive krav til spredeareal/-mengde.   
  
Fylkesmannen og kommunene har hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak der 
det er nødvendig for at miljømålene etter forskriften nåes innen 2027, og senest innen 
2033.    
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Tabell 6. Prioriterte og gjennomførte tiltak innen jordbruk 
Kommune Prioriterte tiltak  

2021-2026 
Gjennomførte tiltak 
 

Kostnader 

Lyngen Ingen (?) Nei Ingen 
 

Skjervøy Det har ikke vært en 
problemstilling i kommunen.  

Gjerde rundt drikkevannskilden.  Små  

Karlsøy Hindre avrenning fra 
jordbruksareal. Sikre de 
vassdragene som med jevne 
mellomrom flommer over 
jordbruksareal.  

Nei.  Forholdsvis 
lav. 1-5 
mindre 
vassdrag 
bør sikres.  

Nordreisa Økt fokus på agronomi, 
bedre utnyttelse av SMIL og 
drenerings-tilskudd. 

Nei, 
kapasitetsmangl
er 

Varierer fra prosjekt 
til prosjekt. 

 

Kåfjord Oppgradering og sikring av 
vannveger og flomløp. 
Grøfting og profilering av 
jordbruksareal 
(overflatevannhåndtering). 
Forbedre tilplanting inntil 
vassdrag med flomføring. 
 Ta høyde for 
klimautfordringer. 

Ingen konkrete 
utover 
veiledning.  

Usikker 
 

Storfjord ingen nei ingen 
 

Balsfjord Kartlegge avrenning fra 
landbruket 

Nei 
Tilskudds-forvaltningen til RMT 
stimulerer til tidlig spreding av 
husdyrgjødsel.  

 Kartlegging 

Kvænangen Følge opp gårdbrukerne mhp 
regelverk. 
Gjødselplanlegging, 
ivaretakelse av silopressaft, 
ivaretakelse av kantsoner 
mot vassdrag mm.  
Tiltak i til sikring og rensing 
av drikkevann  

Nei Ingen direkte 
Kostnader til rensing 
av drikkevann  

 

Tromsø ikke det er nødvendig med 
generelle tiltak i Tromsø 
kommune. 

Nei. Men viser til generell aktsomhet i 
beitebruksplanen, spesielt om det er 
større private råvanninntak i området. 

0 kr 

 
  
Regelverk og vannmiljøtiltak i jordbruket har i noen grad bidratt til å forbedre eller 
opprettholde status i mange jordbrukspåvirkede områder.  
 
Lov om skogbruk (skogbrukslova) med forskrift om bærekraftig skogbruk § 5, og Lov om 
vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 11 gir regler for skogbruksaktivitet for å blant 
annet å ta hensyn til vannressursene. Ifølge bærekraftforskriften skal hogst i kantsoner mot 
vann og vassdrag skje slik at kantsonens økologiske funksjon blir ivaretatt.   
  
Kravpunkt 24 i Norsk PEFC Skogstandard har mer konkrete bestemmelser om tiltak i skog 
som ligger inn til vann og vassdrag. I Norge er praktisk talt alt skogbruk PEFC-sertifisert. 
Skogstandarden setter krav til blant annet markberedningbredde på kantsoner, gjødsling for 
å unngå̊ næringstap, og avrenning. Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i 
bærekraftsforskriften blir fulgt. Landbruksdirektoratet fører også stikkprøvekontroll med at 
bestemmelsene i bærekraftsforskriften blir fulgt.  
  
Punktutslipp fra fjøs, gjødsellager og siloanlegg er stort sett forebygget gjennom krav og 
regelverk. En oppgave i planprosess og gjennomføring av planer kan være å kartlegge 
punktutslipp og sikre etterlevelse av eksisterende krav. Det gis støtte gjennom 
investeringsmidler slik som SMIL og IBU.    
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Bilde fra parti av Reisaelva, Tørfossmelen. Foto: Jan A. Holmgren 
 
 
Vurdering av måloppnåelse 
 
Det er nødvendig å gjøre en problemkartlegging i vannforekomstene med påvirkninger, i 
tillegg til de kjente vannforekomstene som ikke når miljømålene på grunn av 
landbruksforurensning. 
 
Kommunene må sette i verk tiltak for å nå miljømålet om minst god økologisk tilstand i de to 
landbrukspåvirkede vannforekomstene.. Som første steg vil det gjennomføres kontroll av 
gjødslingsplaner for jordene langs vannforekomstene, med tilhørende jordprøver. Resultatet 
av jordprøvene og gjødslingsplankontrollen vil avgjøre hvilke ytterligere tiltak som vil være 
aktuelle og mest effektive. Videre kan det bli aktuelt å vurdere ugjødslede randsoner til 
vannforekomstene, etablering eller utbedring av kantsoner og/eller gjødsling uten fosfor.  
  
Klimaendringer i Troms vil i tillegg til økt sannsynlighet for kraftig nedbør og regnflom, gi noe 
økt fare for tørke om sommeren på grunn av høyere temperaturer og økt fordampning. 
Perioder med tørke vil gi mer behov for jordvanning, som vil legge press på nærliggende 
vannforekomster. Både nedbør og tørke vil også gi fare for økt erodering og avrenning, som 
vil kunne føre til dårligere tilstand i vannforekomstene.  
   
 
Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 
Hvilken effekt tiltaket med kontroll av gjødslingsplaner vil ha på økosystemet, vil variere 
veldig avhengig av hva man finner i kontrollen. Rett gjødsling til rett tid kan minske 
avrenningen av fosfor, nitrogen og organisk materiale til nærliggende vannforekomster, som 
igjen kan gi redusert algevekst og gjengroing og bedre forhold for bunndyr og fisk.  
  

 Påvirkningsfaktor  Aktuelle tiltak  Nytte for 
økosystemene  

Nytte 
økosystemtjenester  

Fosfor, nitrogen, 
organisk materiale, 
bakterier, miljøgifter 
og mikroplast  

Kontroll av 
gjødslingsplaner  
Fokus på 
landbruksplast 
  

Redusert algevekst  
Bedre forhold for 
bunndyr og fisk  
Redusert gjengroing 
Redusert mikroplast  
 

Bedre kvalitet 
jordvanning  
Bedre fiske   
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde  
Ressursvern fosfor  
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4.3 Beskyttelse av drikkevann  
 
Generell status for drikkevannskvalitet i vannområdet/kommunene 
 
Drikkevann er en viktig brukerinteresse for alle innbyggere og prioriteres derfor høyt. Det er i 
all hovedsak tilfredsstillende kvalitet på drikkevannet i vannområdene, men tidligere 
erfaringer har vist at det av og til kan oppstå situasjoner som har gitt usikker vannkvalitet og 
dermed påbud om å koke drikkevannet. Dette kan dreie seg om naturlige situasjoner som 
flom, tørke eller frost eller diffuse forurensingstilførser fra landbruk, bebyggelse, lekkasjer og 
industri. 
  
 
Tabell 7. Generell status for drikkevannskvalitet samt hvordan drikkevannet sikres i kommunene. 

 
Kommune Generell status Sikring av drikkevann 

Skjervøy Generelt god. Utfordringer med beitedyr i nedslagsfelt. 
 
Vanskelig å beskytte nedslagsfelt mot beitedyr -store 
nedslagsfelt, inngjerding vil være vanskelig 

Vannbehandling i 
Årviksand og 
Arnøyhamn med UV.  
Skjervøy tettsted 
behandles vannet med 
klor.    

Tromsø Bra.  Byvannverket har 5 kilder mens de 14 
distriktsvannverkene har hver sin kilde. 

Eiendomsrett, 
hensynssoner, robust 
organisasjon, gode 
rutiner, skilting og 
beredskapsplan 

Karlsøy Generelt høyt fargetall, mulig pga. store nedslagsfelt.    Vannprøver, 
drift/vedlikeholdsrunder.  

Nordreisa Gode råvannskilder, alle nedslagsfelt er satt som 
hensynssoner. Råvannskvalitet som gir kun et 
behandlingstrinn. Lånivatnet, Sagelva, Arildselva og 
Tverrelva, Jubelen grunnvann og Straumfjord grunnvann.  
Alle godkjente vannverk 

Skiltet alle naturlige 
"veier" inn i 
nedslagsfeltet. 

Kåfjord Ytre Kåfjord vannverk: Overflatevann. Filter og UV-
behandles. Olderdalen vannverk: Overflatevann. Filter og 
UV-behandles. Nomedalen vannverk: Overflatevann, 
ubehandlet. Ikke godkjent. sammenkobles med Olderdalen 
vannverk ila 2021/2022 Indre Kåfjord vannverk: 
Overflatevann. Filter og UV-behandles. Manndalen 
vannverk: Overflatevann. Filter og UV-behandles 

Informasjon, avgrensing 
(inngjerding), 
klausulering (Olderdalen 
vannverk) 
 
Hovedplan for vann 
vedtatt i 2018, 
planperiode 2018-2028.   

Kvænangen Drikkevannskvaliteten jevnt over god. De anlegg som ikke 
har renseanlegg får av og til kokevarsel. Generell 
overflateavrenning fra terreng til vanninntak. Flere av 
vannverkene er bygd med inntaksmagasin i tilknytning til 
elver/ bekker (overflatevann).  Av 7 vannverk er det et 
grunnvannsanlegg.  4 renseanlegg i form av UV - anlegg.  
Økende omfang av reinbeiting i nedslagsfeltene.  Dette vil 
også kunne være en utfordring for private anlegg.   
Mangler renseanlegg på kommunale anlegg.  Ikke oversikt 
på tilstand for private anlegg.     

Hensynssoner.  
Hovedplan for vann m/ 
tiltaksdel.  Jevnlig 
oppfølging og rutiner for 
prøvetaking. 
(vannalyser) 

Storfjord meget god nytt 
vannbehandlingsanlegg 

Balsfjord Utfordringer med hyttebebyggelse i nærhet av 
drikkevannskilder. Dårlig drikkevannskilde i Nordkjosbotn. 
Dårlig ledningsnett.  

Det er i stor grad 
mattilsynet som ivaretar 
denne oppgaven. 
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Beskyttelse av drikkevann er en viktig prioritering i vannforvaltningsarbeidet, og er tilknyttet 
strenge krav og lovverk. Hjemler for dette finner vi både i Forskrift om vannforsyning og 
drikkevann, og i Vannforskriften.   
 
Formålet med vannforskriften (§ 1) om å «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannforekomstene» er i tråd med de behov som gjelder for drikkevann 
og badevann. Det er derfor viktig at vannforekomstene beskyttes mot forringelse og 
eventuelt forbedres, slik det fremkommer av § 4 i vannforskriften. I drikkevannsforskriften § 4 
er dette tydeliggjort ved at det er innført et forbud mot forurensning av drikkevannet. Begge 
disse forskriftene har derfor samme mål, men noe ulikt arbeidsfokus. Vannforskriften 
fokuserer mye på økologi, mens drikkevannsforskriften fokuserer på folkehelse.   
 
Det er imidlertid et tydelig krav også̊ knyttet til folkehelse i § 17 i vannforskriften ved at 
«vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal 
beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av rensing ved produksjon av 
drikkevann reduseres». Det gjelder både for eksisterende vannforekomster og for planlagte 
drikkevannskilder.   
 
Videre forutsetter § 16 i vannforskriften at det opprettes et register over beskyttede områder. 
Beskyttelses- og klausuleringssoner for drikkevann regnes etter vannforskriftens vedlegg IV 
som slike beskyttede områder og skal registreres.   
 
Ut over det grunnleggende som er beskrevet over, har Helse- og omsorgsdepartementet 
forventninger om at vannregionmyndigheten, fylkesmannen, andre sektorer og kommuner i 
forbindelse med arbeid med forvaltningsplanene for 2022-2027 ivaretar følgende nasjonale 
føringer:   
 

 Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann til vannforekomster avsatt til uttak av 
drikkevann, skal være sanert, jf. drikkevannsforskriften § 4.   

 

 Det stilles krav til analyser av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 
alle overvåkingsprogram for vannforekomster avsatt til drikkevann, jf. § 20 i 
drikkevannsforskriften4 og § 18 tredje ledd i vannforskriften.   

 

 Alle overflate- og grunnvannsforekomster som benyttes til uttak av drikkevann for 
flere enn 500 fastboende, bør ha fått avsatt hensynssoner med tilhørende 
planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. 
drikkevannsforskriften § 26.   

 
Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som medfører at miljømålene i §§ 4 – 6 ikke 
nås eller at tilstanden forringes, skal ikke tillates når vannforekomsten benyttes til uttak av 
drikkevann dersom dette kan medføre økt behov for rensing av drikkevannet, jf. §§ 12 og 13 i 
vannforskriften og § 4 i drikkevannsforskriften.   
Ved vurdering av badevannskvalitet henstilles det til kommuner å bruke Normer for 
friluftsbad som Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet i 1994.   
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Parti av liten bekk farget av kveldssola. Foto: Jan A. Holmgren 

 
 

Tiltak  
 
For å kunne avdekke en eventuell forurensning gjennomfører kommunene i vannområdet 
overvåkningsprogram med kontinuerlig prøvetaking for drikkevannskildene. Kommunene har 
eller jobber som tidligere nevnt med ny hovedplan for vann og avløp, som vil ta tak i mange 
av utfordringene kommunen har, og legge grunnlaget for videre tiltak knyttet til 
drikkevannsforsyning.   
  
Det er foreslått tiltak for å avsette hensynssoner for drikkevannskilder i kommunene. Det ble 
som nevnt utarbeidet forslag til hensynssoner og restriksjoner i sist planperiode, men disse 
bør oppdateres og registreres.  Kommunene må legge inn disse tiltakene i vann-nett. 
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Tabell 8. Prioriterte og gjennomførte tiltak innen drikkevann 

Kommune Gjennomførte 
/planlagte 
tiltak 

Prioriterte tiltak  
2021-2027 

Kostnader Tilgjengelige 
ressurser 

Skjervøy Det planlegges 
UV i tillegg til 
klorering av 
vannet for 
Skjervøy 
tettsted 

Videre jobbing med 
rehabilitering av VA- 
nettet, samt sikre 
vannverkets behandling av 
vann til en enda mer 
sikker leveranse av 
kvalitet. 

Har ikke oversikt over 
dette 

I middels grad 

Tromsø Ja Sterkere vern om de 
drikkevannskilder vi har.  
Forsyne distriktsvannverk 
med vann fra kildene i 
Simavik som er og vil bli 
den viktigste fremtidige 
vannkildene for Tromsø. 

Investeringer:   
450 mill kr 

I stor grad 

Karlsøy Ukjent.  Kartlegging av VA-nett.  Ukjent.  I liten grad 

Nordreisa Gjennomført i 
hovedsak. 
Desinfisering 
av Straumfjord 
vannverk 
gjennomføres i 
2021. 

Drift av ledningsnett og 
lekkasjekontroll.  

Ny hovedplan skal 
utarbeides i 2022 som 
også definerer ytterligere 
tiltak. 2021-2024 tiltak på 
5,37 mill kr 

I middels grad 

Kåfjord Planlagt tiltak 
for Nomedalen 
vannverk 
2021/2022  
Vedtatte HPV 
har tiltak på 
ledningsnett for 
å sikre 
kvaliteten 

Sammenkoble Nomedalen 
- og Olderdalen vannverk  
Rehabilitering ledningsnett 

ca 27 mill i henhold til 
vedtatte plan (2022-
2027) 

I liten grad 

Kvænangen Etablert 
renseanlegg, 
informasjonsski
lt "drikkevann"   

Sjekke ut / forbedre inntak, 
samt etablere nødvendige 
tiltak for å ivareta 
drikkevann. (Jfr. 
Hovedplan vann)  Videre 
rullering av hovedplan for 
vann. 

Anslagsvis 15 - 20 mill. I middels grad 

Storfjord 
 

vedlikeholde anleggene 
våre 

vedlikehold I middels grad 

Balsfjord Usikker Sikre eksiterende kilder, 
finne ny kilde til 
tettbebyggelse i 
Nordkjosbotn. 

Vet ikke Vet ikke 

 
 
 
Vurdering av måloppnåelse 
 
Avsettingen av hensynssoner for drikkevannskilder, samt utarbeidelsen av ny hovedplan for 
vann og avløp vil være svært viktig for å oppfylle kravene i lovverket og nasjonale føringer.   
  
Mange av råvannskildene i vannområdet er overflatevann. Et varmere klima har allerede vist 
seg å føre til mer avrenning som igjen fører til mer humus i overflatevann, noe som skyldes 
varmere vann og mer nedbør. Dette er et problem som trolig vil bli større de neste tiårene. 
Mer humus i vannet vil gi behov for bedre rensing av drikkevann, som igjen kan føre til at 
drikkevannet blir dyrere.   
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4.4 Forurensning 
 
Generell status for forurensning 
  
Forurensing er en bred kategori, og det må derfor spesifiseres at dette delkapittelet dreier 
seg om vannforurensing hvor kommunen er forurensningsmyndighet. Dette med unntak av 
vannforurensing tilknyttet avløp- og landbruksektoren som har egne delkapittel se tabell 5 for 
generell status.   
 
Industriell forurensing, gamle og nedlagte deponier og forurenset sjøbunn er en påvirkning i 
flere vannforekomster I vannområdet og flere av disse er registrert med ukjent grad 
påvirkning. Det bør derfor følges opp med kartlegging.   
  
Det er fra gammelt av mange gamle søppelfyllinger (villfyllinger) i vannområdene. Det antas 
at de fleste er registrert i grunnforurensingsdatabasen til miljødirektoratet, hvor kommunen er 
pliktig til å registrere ved mistanke om forurensing. Da mange villfyllinger, havneområder 
m.m. ikke i tilstrekkelig grad er undersøkt er de foreslåtte tiltakene for gjeldende 
sektormyndighet problemkartleggingstiltak. Dette for å avdekke i hvilken grad vannmiljøet 
påvirkes og hvilke miljøgifter som er påvirkere. Det er et stort behov for kartlegging av gamle 
nedlagte deponier i samtlige kommuner i vannområdene.  
   
En annen utfordring er forurensede havneområder. Her er det ofte sammensatte 
påvirkningstyper bestående av fysiske endringer som følge av mudring og 
moloutbygging/havneutbygging, diffus avrenning fra industri, punktutslipp tilknyttet avløp og 
skipstrafikk for å nevne noe.   
 
 
Tabell 9. Generell status for forurensning (lokal forurensning, nedlagte avfallsfyllinger, søppeldeponier) 
– det som ikke faller under Fylkesmannen sin sektormyndighet 
 

Kommune Generell status 

Lyngen Private avfallsfyllinger. Kartleggingsbehov. 

Tromsø Nedlagte avfallsfyllinger Det er utfordrende å vite omkretsen på slike fyllinger og hva 
fyllingene er fylt med. Oppdatering i grunnforurensningsdatabasen skjer fortløpende. Ingen 
registrert saker om systematisk avrenning fra landbruket til sjø og vassdrag. 
Kartleggingsbehov. 

Kåfjord Ikke fullgod oversikt over private fyllinger. Tidligere kommunalt deponi er kartlagt. 

Nordreisa Små utslipp fra gamle avløpsanlegg fra boliger. Ellers er nedlagte fyllinger registrert i 
Grunnforurensning. Kartleggingsbehov. 

Skjervøy En nedlagt avfallsfylling. Kartleggingsbehov. 

Storfjord En nedlagt avfallsfylling. Kartleggingsbehov. 

Kåfjord Lokal forurensing slagghauger fra gammel gruve, Ankerlia.  Villfylling ved  Kåfjordbergan som 
benyttes av lokale. Kartleggingsbehov. 

Kvænangen Små forhold og ikke de store utfordringer.  Navit fyllplass (nedlagt følges opp av 
Avfallsservice og Fylkesmannen.  Behov for kartlegging og overvåking av miljøtilstand. 

Balsfjord Flere villfyllinger over hele kommunen som skyldes lite avfallshåndering frem til 80/90 tallet. 
Noe landbruksavrenning. Kartleggingsbehov. 
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Hvordan vannområdene/kommunene arbeider med lokal forurensning 
 
Kommunene har fokus på forurensning men i de fleste kommuner er det generelt lite 
ressurser som er gjort tilgjengelig. Det være seg både finansielt og med hensyn på 
kompetanse. Spesielt gjelder dette i de minste kommunene.  
 
Den største utfordringen for kommunene i møte med forurensingsproblematikk er 
finansiering. Små kommuner som allerede har en presset økonomi må gjøre vurderinger 
som setter forurensingstiltak opp mot tiltak innen eksempelvis helse, eldreomsorg og skole. 
Dette gjør at tiltak prioriteres på de antatt mest forurensede vannforekomstene, og der det 
anses som hensiktsmessig etter kost-nytte vurderinger. Et resultat av begrensede ressurser 
er at det ved enkelte tilfeller ventes med å gjennomføre tiltak til fylkesmannen kommer med 
pålegg.   
 
De siste årene har det blitt fokus på plast og plastforurensning i sjø og på land. Det er langs 
kysten store mengder av plast med forskjellig opphav og det gjennomføres lokale 
ryddeaksjoner i alle kommunene. Plastforurensning fra kommunale og private virksomheter 
påvirker vannmiljøet og kommunene må ha et større fokus på dette i planperioden.   
  
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om forurensning 
 
Forurensningsforskriften kap. 2 stiller krav til opprydding i forurenset grunn. Nøkkeltiltak i 
vannforvaltningsarbeidet KTM4 omfatter opprydding av forurenset grunn, sjøbunn, 
grunnvann og annen historisk forurensing.   
 
Forurensningsloven kap.3 stiller krav til virksomheter (næring, industri) som kan forårsake 
forurensning. Det vises spesielt til §11 som gjelder tillatelser til forurensende tiltak, og §18 for 
endring og omgjøring av disse tillatelsene. Forurensningsmyndigheten kan også pålegge 
forurenser å foreta en kartlegging av forurensningen, jf §51 i forurensingsloven.   
 
Forurensningsloven kap.5 om avfall fastslår forbud mot forsøpling, gjennom §28. Paragrafen 
sier at ingen må etterlate avfall slik at det kan være skjemmende eller til ulempe for miljøet. 
Videre presiserer §32 at næringsavfall (fiske, akvakultur, landbruk) skal bli brakt til lovlig 
avfallsanlegg. Forurensningsmyndigheten kan pålegge produsenten å levere næringsavfall til 
kommunalt avfallsanlegg.  
 
Tiltak  
 
Det er ikke registrert noen tiltak i kommunal regi i vann-nett. Det er derimot stor 
sannsynlighet at det er nødvendig med tiltak i flere vannforekomster. Mye av disse tiltakene 
vil være problemkartlegginger og undersøkelser for å kartlegge eventuell 
forurensing/avrenning. Kommunene må i en tidlig fase fokusere på å få inn eventuelle tiltak i 
vann-nett. 
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Tabell 10. Prioriterte tiltaksområder som er viktig å prioritere med hensyn på påvirkning av 
vannforekomster fra forurensing i kommende periode for ny regional vannforvaltningsplan (2022-2027) 
samt gjennomførte tiltak 
 

Kommune Prioriterte tiltak 
  

Gjennomførte / planlagte tiltak Kostnad 

Lyngen   Nei   

Tromsø Utbedring private 
avløpsanlegg. 
Kontinuerlig 
vedlikehold og 
utbedring av 
kommunale 
renseanlegg.  

Resipientundersøkelse i 
Sandnessundet og Tromsøysundet 
gjennomføres i 2020-2021. Private 
slamavskillere er kartlagt og utbedres 
områdevis. 

Ikke oversikt 

Kåfjord Få kontroll over avløp i 
spredt bebyggelse. 
Kartleggingsbehov. 

Nei 100 % stilling i 
prosjektperiode 

Nordreisa   Ja, det foregår oppgraderinger av 
vannledningsnett/dammer. 

  

Skjervøy   Nei   

Storfjord   Ja, komplett UV anlegg og overvåking    

Kåfjord Videreføres fra forrige 
plan 

 
opptil 100 % stilling  

Kvænangen Tidligere vannkraft-
utbygging: Vurdere 
avbøtende tiltak  
Bedre. Kunnskaps-
grunnlaget 

Klausulering gjennom hensynssoner i 
kommuneplanen for nedslagsfelt for 
drikkevann. 

Ukjent 

Balsfjord Kartlegge spredte 
avløp og 
landbruksavrenning 

Nei. Vil være behov for 
tilsyn 

 
Vurdering av måloppnåelse 
Tiltakene som er foreslått i denne perioden er problemkartlegginger og undersøkelser for å 
kartlegge eventuell forurensing/avrenning. Dette er et viktig første steg i oppfølging av 
lovverk og nasjonale føringer rundt forurensning. Problemkartleggingene vil vise hvor det er 
nødvendig å sette inn ytterligere tiltak.  
  
På lik linje med avløp vil hyppigere og mer intense perioder med kraftig nedbør føre til større  
fare for avrenning fra søppelfyllinger. Dette må tas hensyn til i fremtidige problemkart 
legginger og tiltak.    
 

4.5 Klimatilpasning  
Det er vanskelig å si om miljøtilstanden og påvirkningene er rett omtalt når innhenting av ny 
og oppdatert kunnskap ikke er utført.  For å vite hvordan miljøtilstanden er, samt hvilke 
påvirkninger som vannet utsettes for er det behov for en grundigere kartlegging og utredning, 
hvor også tradisjonell kunnskap vektlegges.  Først da kan en vurdere graden av påvirkning 
av klimaendringene på en god nok måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

Tabell 11: Generell status for klimatilpasning i kommunene, tilgang på ressurser, og om det er 
utarbeidet klima/beredskapsplan i kommunene. 

 
Kommune Påvirkning klima 

 (2021-2026)? 
tilgang på 
ressurser  

Klimaplan 

Lyngen I middels grad 
Antas å ha store konsekvenser 
innen 2050 

I middels 
grad 

Ja 
  

Karlsøy I liten grad 
på lengre sikt vil det ha større 
påvirkning.  

I middels 
grad 

Nei 
  

Skjervøy I stor grad 
  

I middels 
grad 

Ja 
Gjeldende plan fra 2010 - 2014. 
Regional Energi- og klimaplan 
under arbeid 

Storfjord I liten grad 
  

I middels 
grad 

Vet ikke 
  

Nordreisa I middels grad 
Kommunen vil oppleve endringer 
som følge av klimaendringene, men 
i løpet av et 5- til 6-årsperspektiv vil 
dette oppleves å være begrenset. 

I stor grad Ja 
Kommunen har en utdatert plan 
som fortsatt benyttes. 
Regional Energi- og klimaplan 
under arbeid 

Kåfjord I svært stor grad 
Tiltakene fra forrige planperiode er 
ikke gjennomført  

I stor grad Nei 
Del beredskapsplanen? 
Regional Energi- og klimaplan 
under arbeid 

Balsfjord I svært liten grad I middels 
grad 

Nei 
Har gammel klimaplan, men er 
rettet opp mot skog og 
fjernvarme 

Kvænangen I middels grad I svært liten 
grad 

Nei 
Regional Energi- og klimaplan 
under arbeid 

Tromsø I middels grad I liten grad Ja   

 
  
Det jobbes for tiden med nye kommuneplaner og i enkelte kommuner egne energi og 
klimaplaner. For Nord-Troms regionen1 arbeides det med en felles energi- og klimaplan. 
Denne vil blant annet innebære nye krav til overvannshåndtering og en innstramning av 
sikringssoner rundt store og mindre vassdrag i forhold til hvor det tillates å bygge. Dette er 
viktige tilpasninger, da klimaendringene i Troms og Finnmark vil gi økt sannsynlighet for 
hyppigere og mer intense episoder med kraftig nedbør og regnflom.  
  
Lovverket og nasjonale føringer om klimatilpasning 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning trådte i kraft 
28.09.2018.Klimatilpasning handler om å forberede samfunnet på klimaendringene. 
Kommunen må ta hensyn til fremtidige behov og endringer i arealplaner, risiko- og 
beredskapsanalyser og overordnede planer for vann. Farer som flom og skred må vurderes i 
kommune- og reguleringsplaner for arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål. 
Risiko- og sårbarhetsanalyser bør inngå tidlig i planprosessen.  Planer skal ta hensyn til 
behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering.   
  
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende 
våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng 
mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte 
løsninger er valgt bort.  
 

                                                
1 Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord 
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Våren og sommeren 2020 ga oss et godt forvarsel for hvordan situasjonen kan bli i 
vassdragene våre i fremtiden. Mildere vintre gir mer nedbør i vintermånedene, som fører til at 
det blir store mengder snø på fjellet og viddene. En varmere vår med mer nedbør vil videre 
føre til at snøen smelter fort i et kort tidsrom. Dette gir som vi har sett store mengder vann i 
vassdragene, og i juni 2020 var det eksempelvis 200 årsflom i Reisaelva.   
 

  
Røyelen, parti av Reisaelva. Foto: Jan A. Holmgren 
 

Klimaendringer vil gi økt sannsynlighet for kraftig nedbør, regnflom og skred i Troms og 
Finnmark. Til tross for mer nedbør, vil klimaendringene også gi mulig økt sannsynlighet for 
tørke i perioder. Som beskrevet tidligere, vil mer og kraftigere nedbør gi økt fare for 
avrenning fra avfallsfyllinger. Klimaendringer vil også kunne påvirke vann og avløp, ved å gi 
nye utfordringer med humus i drikkevann, overvannshåndtering og økt kapasitet på 
renseanlegg. I forbindelse med bekkelukking i flere vannforekomster kan en forvente økt 
skade i forbindelse med oversvømmelser.  
 
Tiltak  
Det er ikke foreslått tiltak rettet mot klimatilpasning i denne perioden. Kommunene jobber 
med planarbeid som burde ta hensyn til fremtidige utfordringer grunnet klimaendringer blant 
annet må overvannshåndtering og en innstramning av sikringssoner rundt store og mindre 
vassdrag i forhold til hvor det tillates å bygge vurderes i sterkere grad.  
 
Vurdering av måloppnåelse 
For å oppfylle målene i lovverk og nasjonale føringer, må hensyn til klimaendringer arbeides 
inn i kommunenes arealplaner, risiko- og beredskapsanalyser og overordnede planer for 
vann. Dette blir ivaretatt i nåværende planprosesser i kommunen.   
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5. Tiltak og oppfølging hos andre sektormyndigheter 
Flere tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene ligger hos andre sektormyndigheter enn  
kommunen. Et nedbørsfelt kjenner ingen administrative grenser og det er derfor av stor 
viktighet at det samarbeides på tross av sektorer og administrative grenser for å skape en 
best mulig vannforvaltning.  
 
Det er forskjellige sektormyndigheter som forvalter påvirkningssakene i vannområdene våre. 
Eksempelvis er Norges vassdrags og energidirektorat ansvarlig for vannkraftsaker og 
forbygnininger og habitatendringer vassdrag, fiskeridirektoratet  er ansvarlig for tiltak innen 
akvakultur, samt rømt laks. Statens Vegvesen for fiskevandringshinder langs europaveier og 
fylkesmannen for større forurensningssaker. De siste årene er det registrert større mengder 
av den svartelistede pukkellaksen i de fleste anadrome vassdragene i vannområdene. 
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. I 2021 vil Miljødirektoratet presentere egen 
handlingsplan for pukkellaks. Fylkesmannen er også  ansvarlig for arbeid med reetablering 
av laks-, sjøørret-, og sjørøyebestander i vassdragene i Skibotnregionen. 
 
Sammen deler vi det felles målet som er en bærekraftig bruk av vannressursene.    
 
Tabell 12: Tabellen viser ikke gjennomførte tiltak med kommuner som tiltakshaver og som pr 
november er registrert i inneværende planperiode (2016-2021) Vann-nett. 

 
Kommune Vannforekomst Tiltaksnavn Tiltakstypenavn Virkemiddel 

Kvænangen - - -- - 

Nordreisa Moskoelva øvre Moskoelva 
biotoptiltak 

Biotoptiltak 
restaurering 

Økonomiske virkemidler 

Nordreisa Moskoelva Moskoelva 
biotoptiltak 

Biotoptiltak 
restaurering 

Økonomiske virkemidler 

Nordreisa Slettset 
bekkefelt 

Sideløp i Reisaelva 
biotoptiltak 

Biotoptiltak 
restaurering 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-6 

Nordreisa Jernelva Jernelva biotoptiltak Biotoptiltak 
restaurering 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-6 

Nordreisa Kildalselva Reisavassdraget 
Tiltaksplan 

Biotoptiltak 
restaurering 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-6 

Skjervøy - - - - 

Kåfjord Manndalselva Manndalselva 
biotoptiltak 

Biotoptiltak 
restaurering 

Økonomiske virkemidler 

Kåfjord Manndalselv 
nedre 

Manndalselva 
biotoptiltak 

Biotoptiltak 
restaurering 

Økonomiske virkemidler 

Lyngen Kvalvikelva Miljøtiltak i 
Kvalvikelva Plannr 
10963 

Biotoptiltak 
restaurering 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-6 

Lyngen Kvalvikelva Miljøtiltak i 
Kvalvikelva Plannr 
10963 

Biotoptiltak 
bunnsubstrat 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-7 

Storfjord Elsneselva Elsneselva 
biotoptiltak 

Biotoptiltak 
restaurering 

Økonomiske virkemidler 

Storfjord Kitdalselva Kitdalselva 
biotoptiltak etter 
plan 

Biotoptiltak 
restaurering 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-6 

Balsfjord Kjoselva Sigevann infiltrasjon 
Stormoen 

Tiltak i forurenset 
grunn 

Forurensningsforskriften 
Kap. 2 

Tromsø Tromsøysundet-
nord 

Renseanlegg 2000 
pe Troms 
Oppgradering 

Tiltak renseanlegg Forurensningsforskriften
s kapittel 13 

Tromsø Tønsvikelva Tønsvikelva - 
Problemkartlegging 

Forbedring av 
kunnskapsgrunnlag
et 

Økonomiske virkemidler 

Tromsø Tønsvikelva Biotoptiltak - 
Tønsvikelva 

Biotoptiltak 
restaurering 

Plan- og bygningsloven 
§ 1-6 

Karlsøy  - - - - 
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Vi kjenner ikke til andre tiltak hos kommunene som ikke er nevnt i delkapitlene.  
 
 

6. Tiltak og undersøkelser som er gjennomført i vannområdet 
 
I nåværende forvaltningsperiode (2016-2021) har det blitt gjennomført en rekke 
vannmiljøtiltak og miljøundersøkelser av ulike sektormyndigheter i vannområdene. Disse 
tiltakene spenner fra problemkartlegginger av deponiområder, bestandsreguleringer av fiske i 
elver, utfisking av pukkelaks til utbedringer av fiskevandringsvandringshinder. 
 
Kommunene i vannområdene har gjennomført og planlagt følgende tiltak: 
 
Tromsø kommune: 

 Optimalisert drift på primærrenseanlegg.  Tatt ut overvann fra ledningsnettet, fortsatt 
med separering. 

 Private slamavskillere er kartlagt og utbedres områdevis. Resipientundersøkelse i 
Sandnessundet og Tromsøysundet gjennomføres i 2020-2021. Hensikten er å 
kartlegge miljøstatusen i sundene med utgangspunkt i utslipp av avløpsvann. Den 
gjennomføres hvert fjerde år. 

 Partikkelfjerning ved utvalgte pumpestasjoner under planlegging. 
 
 
Skjervøy kommune: 

 Det pågår rehabilitering av VA på Skjervøy tettsted.  Det prosjekteres oppgradering til 
slamavskillere på kommunale anlegg i Årviksand og Arnøyhamn 

 Inngjerding av drikkevannskilden 

 Igangsatt renovering av vann og avløpssystemer, i denne sammenheng legges det 
nye overvannsledninger. 

 
Nordreisa kommune: 

 Det foregår oppgraderinger av vannledningsnett/dammer. 

 Har søkt om utlyste midler til å utføre forarbeider for tiltak for et år siden. Ikke fått svar 
fra regionalforvaltning. 

 
Storfjord kommune: 

 Komplett UV anlegg og overvåking 

 Stikkrenner og grøfter utbedres  
 
Kvænangen kommune: 

 Klausulering gjennom hensynssoner i kommuneplanen for nedslagsfelt for 
drikkevann. 

 
Kåfjord kommune: 

 Det foretas stadig forbedring av jordbruksareal i form av dreneringstiltak, og mer 
bevisst bruk av næringstilførsel (gjødsel), lite bruk av plantevernmidler, og det 
gjennomføres ulike forbedringer, som rydding/fjerning av gamle avfallspunkt som: 
bålplass, landbruksplast, fôrrester, lagring av rundballer, lagring av gammelt utstyr 
mv. 

 
  
 
  


