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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. Den setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre 
miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der 
det er nødvendig. 
 
For å håndtere arbeidet etter vannforskriften lokalt, er Norge inndelt i ti vannregioner. Vannområdet 
Sørøya, Kvaløya, Seiland med innland er ett av 13 vannområder i Troms og Finnmark vannregion. 
 
Fram mot 2021 skal de regionale vannforvaltningsplanene og tilhørende tiltaksprogrammene i hele 
Norge oppdateres og justeres. Gjeldende regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram 
har fått virke siden 2016. Vi har nå gjennomgått hvordan det står til med vannet, og skal justere 
planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og tiltaksprogram 
skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. 
 
Dette dokumentet er lokalt tiltaksprogram for vårt vannområde. Det lokale tiltaksprogrammet 
inneholder oppdatert oversikt over miljøforbedrende og forebyggende tiltak i vannområdet som faller 
innenfor kommunens ansvarsområde, i tillegg til en gjennomgang av tiltak hos andre 
sektormyndigheter og allerede gjennomførte tiltak.  
 
Utarbeidelsen av dette dokumentet er basert på uttrekk fra Vann-Nett og møter, konsultasjoner og 
befaringer:  
Temamøter og dialog med ulike avdelinger og personell i kommunen, løpende dialog med ulike 
sektormyndigheter, møter samt befaringer og undersøkelser i kommunene. Vannområdet har ikke 
hatt egen ansatt vannområdekoordinator. Viser også til Tiltaksanalysen for vannområde Sørøya, 
Seiland, Kvaløya med innland 2013 -2015 (2015), samt Hovedutfordringer i vannområde 
Sørøya/Kvaløya/Seiland med innland 2022 – 2027 (2019), for mere detaljert informasjon fra området. 
 
 
Ansvarlig for oppfølging av vannforskriften i Hammerfest kommune: 
 
Tor Harry Bjørn  
Natur- og miljøfaglig rådgiver 
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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 vannområde i samarbeid med vannområdeutvalget, 
kommunene 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 de fastsatte miljømålene for vannforekomstene kan nås innen 
utgangen av 2027, eller ved et senere tidspunkt der det er gitt utsatt frist, jamfør § 9 i vannforskriften. 
Mindre strenge miljømål kan også fastsettes der vilkårene definert i § 10 i vannforskriften oppfylles. 
Ansvar for oppfølgingen av vannforskriften er fordelt på flere sektormyndigheter. Dette innebærer at 
forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer skal følges opp sektorvis og med sektorenes eksisterende 
virkemidler.  
 
Tiltaksprogrammet omfatter miljøforbedrende og forebyggende tiltak for vannforekomster som er i 
risiko for ikke å nå miljømålet innen 2027, og forebyggende tiltak for vannforekomster som allerede 
oppfyller standard miljømål men som står i fare for å få forringet miljøtilstand.  
 
Det lokale tiltaksprogrammet er basert på de lokale hovedutfordringene i vannområdet. 
Sektormyndigheter og kommuner har med bakgrunn i dette utredet forslag til tiltak innenfor sine 
ansvarsområder, og har bidratt til kunnskapsgrunnlaget som danner utgangspunktet for fastsettelse 
av miljømål. 
 
Som en del av planprosessen skal det gjennomføres en formell høring:  
På høring fra 31.desember 2020 til 31.mars 2021  

 Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og konsekvensutredelse  

 Regionalt handlingsprogram  
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2.1. Vannområdet vårt 
Følgende kommuner ligger innenfor vannområde:  

 Hasvik og Hammerfest samt mindre deler av Alta og Porsanger. 
 

 
Figur 1. Kart over vannområdet med avgrensninger 
 

 
 

I Fra og med 1.1.2020 ble Kvalsund kommune slått sammen med Hammerfest kommune. Den nye 
kommunen fikk da navnet Hammerfest kommune. 
I tillegg har deler av Alta og Porsanger mindre arealer innenfor vannområdet. 
Vårt vannområde består i stor grad av store ubebygde arealer og naturområder med store øyer og 
innlandsområder og vidder. Området er spredt bebygd utenom Hammerfest by, Hasvik, Kvalsund, 
Skaidi og flere mindre bygder. Store områder med få menneskelige inngrep og påvirkninger 
resulterer i at hoveddelen av vannforekomstene i vannområdet har svært god og god økologisk 
tilstand. Det er flere anadrome vassdrag i vannområdet med Repparfjordelva som det viktigste, med 
status som Nasjonalt laksvassdrag og et av Norges beste laksevassdrag og videre Repparfjorden 
utenfor med status som en nasjonalt laksefjord. 
 
Kommunene sine ansvarsområder er blant annet knyttet til drikkevann, avløp, forurensning, 
landbruk, friluftsliv og arealbruk. Kommunene har et planleggings- og tilsynsansvar for vannmiljøet 
og vannressursene og er derfor en viktig del av vannforvaltningen – herunder å legge til rette for 
medvirkning i planarbeidet i vannområdene.  
 
Organisering av vannområdet 

Før sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund var det godt samarbeid og dialog 
mellom nevnte kommuner, med noe kontakt med Hasvik og Alta kommune. Det har vært samarbeid 
mht. problemkarlegging, tiltaksvurderinger og registering av vanndata.  
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Kommunene skal selv sørge for at det gjennomføres tiltak for å bedre vannmiljøet i risikovann der de 
er forurensningsmyndighet, og kommunen selv skal legge til rette for at dette blir gjort på en 
kostnadseffektiv og gunstig måte. Dette innebærer å legge til rette for arbeidet i vannforvaltningen 
med organisering, utarbeide dokumenter i vannområdet, følge opp det miljøfaglige 
beslutningsgrunnlaget, rapportering og prioriteringer og delta i dialog mellom kommunene og andre 
sektormyndigheter. 
Det har etter sammenslåingen ikke vært etablert noen styringsgruppe eller referansegruppe i 
vannområdearbeidet, kun dialog og møter mellom ulike sektorer i Hammerfest kommune som har 
ansvar innenfor fagområdene vann- og avløp, samt miljø. 
 
 
 

Brukerinteresser som knytter seg til vannforekomster og vannmiljø 
Godt og rent vann og vannkvalitet er selvfølgelig viktig for innbyggerne i vannområdet innen flere 
områder og i det daglige. God miljøtilstand i vannet er viktig for at vi skal ha det bra, og er mye mer 
enn bare rent vann å drikke. Vi skal kunne bruke vannet til både næringsformål og fritidsaktiviteter 
samtidig som vi sørger for at vannkvalitet, helse og naturmangfoldet bevares. 
 
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.  
 
Viktige brukerinteresser i området vårt er 
• Trygg drikkevannsforsyning og kvalitet på drikkevannet 
• Fiske, friluftsliv og utmarkshøsting 
• Bading og rekreasjon, trivsel og folkehelse knyttet til vann 
• Næringsinteresser knyttet til reiseliv, oppdrett, fiskeri og vannkraft 
 
 
 
 

 
Smeltevannselver, fra Nordmannsjøkelen på Seiland. En av Norges to nordligste isbreer 
 på fastlandet. Breene på Seiland er sterkt redusert de siste årene. 
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Laksefiske i Repparfjordelva. Ei av Norges beste smålakseelver og et nasjonalt laksevassdrag. 
 

3. Miljøtilstand og miljøutfordringer 
 

3.1 Økologisk og kjemisk tilstand til vannforekomster i vannområdet 
 
En grundigere gjennomgang av økologisk og kjemisk tilstand til vannforekomster i vannområdet, 
samt endringer i miljøtilstand fra 2010 frem til i dag, finner du i dokumentet Hovedutfordringer for 
vannområdet Sørøya, Seiland, Kvaløys med innland, høst 2019. I all hovedsak er vannforekomstene i 
vannområdet i svært god og god økologisk tilstand. (se figur 2)  
 
 

 
Figur 2. Kilde: Vann-nett, sept. 2020 
 
Vannområdet vårt består er i hovedsak av store ubebygde arealer og store naturområder med 
relativt få inngrep og påvirkninger av dokumentert betydning. 
Foreløpig har vi relativt lite data om kjemisk tilstand, unntatt i noen havneområder, bynære vann 
samt overvåking av noen vann og vassdrag i vannområdet.  
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3.2 Hovedutfordringer i vannområdet 
I dokumentet Hovedutfordringer for vannområdet Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland finner du en 
grundig gjennomgang av utfordringene, påvirkningene og gjennomføringen av tiltak i vannområdet. 
 
Det er registrert påvirkninger i underkant av 20 % av vannforekomstene i vannområdet vårt, men 
rundt 97% har god eller svært god økologisk tilstand. En påvirkningsgrad er en gradering av hvor stor 
konsekvens en påvirkning har på vannmiljøet. Dette graderes fra svært stor til uvesentlig. En faglig 
vurdering av hvor stor betydning menneskeskapte påvirkninger har på vannforekomstene, vil gi en 
pekepinn på hvordan miljøtilstanden sannsynligvis er påvirket.  
 
Vurderingen baseres på tilgjengelige data, påvirkningsanalyse og vannforekomstens følsomhet. Dette 
tilsvarer vannforskriftens § 15 om at betydningen av menneskeskapte påvirkninger av 
vannforekomstene skal være vurdert. Kunnskapsgrunnlaget varierer imidlertid mye og er godt for 
noen vannforekomster, men sprikende for mange forekomster. Det vil imidlertid også være behov 
for ytterligere informasjonsinnhenting for å bedre kunnskapsgrunnlaget i området. 
 
De største påvirkningene er for vårt vannområde er fra vannkraft, ukjente kilder, avløpsvann og 
industri. 
Andre utfordringer utenom klimaendringer er påvirkninger fra kommunale og spredte avløp, spesielt 
fritidseiendommer i de store hyttefeltene i gamle Kvalsund kommune, forurensning av sjøbunn i de 
største havnene, spesielt Hammerfest havneområde, påvirkning fra lakseoppdrett, gruvedrift, 
fremmede arter i elver og kystvann, sigevann fra gamle avfallsdeponier kan også være 
problemstillinger å nevne. 
 
Det er registrert nedgang i lokale bestander av sjørøye og trolig så er også lokale sjøørretbestander i 
nedgang. For mange av påvirkningstypene er imidlertid kunnskapsgrunnlaget mangelfullt, 
sammenhengene uklare og det vil være behov for ny kartlegging og undersøkelser. 
 

 
Hammerfest havneområde er et av landets mest forurensede havneområder. Prosjekt Ren-

havn er planlagt å starte opp i 2021. 
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Sjørøye i Storvannet i Hammerfest, fra tidligere registreringsprosjekt. 

4. Forslag til tiltak innenfor kommunalt ansvarsområde 
 

 

4.1 Avløpsvann 
 

I ny vann og avløpsplan for Hammerfest kommune 2020 – 2027 er miljøtilstand og tiltaksvurderinger 
for hele Hammerfest kommunen vurdert og beskrevet. 
 
Hovedplanen inneholder: 
• Konkrete mål for framtidig vannforsyning i Hammerfest kommune. 
• Beskrivelse av status for og tiltaksbehov ved kommunens vannverk, og ansvarsforhold 
vedrørende privat vannforsyning. 
• Konkrete mål for framtidig håndtering av kommunalt avløpsvann. 
• Vurdering i forhold til utfordringer knyttet til klima og energi. 
• Forslag og anbefalinger om utbyggingstiltak, både med tanke på anlegg og ledningsnett, for å nå 
oppsatte mål. 
• Vurdering av investeringskostnader for de enkelte tiltak. 
Den nye reviderte hovedplan for vann og avløp skal gjelde perioden 2020-2029. Hovedplanen skal 
rulleres hvert 4. år. Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. 

 
 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om avløp? 
 
Nasjonale føringer, gitt 19. mars 2019, gir klare retningslinjer til hvordan kommunene skal følge opp 
avløp i tråd med vannforskriften.  
 
Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle 
avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensingsforskriften). Kommunen skal gi pålegg om tiltak for 
anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt 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.  
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Innstasen 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. 
 
Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens 
rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.  
 
 

 
 

   
Røyefisker på Sørøya. 
 
Tilstand og utfordringer 

I Hammerfest by er det gjennomført en utskiftning av avløpsnettet i deler av byen og dette arbeidet 
pågår fortløpende i henhold til vann- og avløpsplanen. Det ble bygget nytt renseanlegg i Hammerfest 
by i 2016, samt på Skaidi i 2017. Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet i Skaidi området 
utgjør en unødvendig belastning både for transport og behandling av avløpsvann på renseanlegget. 
Under smelteperioder har tilførselen vært så stor at anlegget har ikke fungert tilfredsstillende. 
Avløpsnettet er imidlertid flere steder gammelt, og er modent for utskifting og oppgraderinger. Dette 
gjelder i flere av bygdene og i hytteområder/felt i kommunen.  
 
Det er tatt flere vannprøver i Repparfjordelva i år og prøvene fra de nedre delene av elva viser for 
høye verdier av koliforme bakterier samt E.coli. Dette betyr at vannet er trolig er forurenset fra tilsig 
av forurenset vann/kloakk. Nivåene er så forhøyede slik at vann fra elva bør kokes før det drikkes. 
Dette er noe en må ta tak i og iverksette tiltak for å stanse forurensningen av elva. Renseanlegget og 
avløp fra fritidsbebyggelse er stikkord her. 
 
Kloakkavløpet i Kvalsund går urenset ut i sjøen og det er på nåværende tidspunkt ikke planer om å 
utbedre dette. Det er også utfordringer knyttet til spredt avløp i de spredt bebygde områdene av 
kommunen. Hovedutfordringen til kommunen er å prioritere høyt nok gjennomføring av tiltak, samt 
videre finansiering av denne store jobben.  
I flere av kommunens bygder finnes det ingen opplysninger om dagens miljøtilstand i resipienter. Ut 
fra en skjønnsmessig vurdering er det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes lite at det 
oppstår problemer knyttet til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 
I flere av de aktuelle stedene er det på grunn av fjorddybden grunn til å tro at vannutskiftingen er 
god, og at de merkbare ulempene er relativt små. 
 
I vannområdet vårt utenom de tettest befolkede områdene er det fortsatt vanlig med direkte utslipp 
av kloakk fra privatboliger som ligger nær sjø. Videre kan trolig utslipp av avløpsvann fra hytter og 
hyttefelt, dårlig standard på renseanlegg bidra til å påvirke overflatevann og grunnvann i 
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vannområdet vårt.  Hovedproblemstillingen for disse området mht. spredte lokale utslipp er at de 
kan forurense lokalt ved utslippsområdet. Dette kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, 
friluftsliv m.m. 
Et annet eksempel på en lokal utfordring er Mellomvatnet i Hammerfest ved flyplassen. Her har 
kommunen gjennom flere år påvist for høye verdier av koliforme bakterier i vannet. Kildene til dette 
er bl.a. lekkasjer fra kloakkanlegget i nærheten, samt dyrehold langs bekkene oppstrøms for vannet.  
  
 
Tiltak 

Viser til ny hovedplan for vann- og avløp 2020 – 2029 Hammerfest kommune (Norconsult AS 2020), 
hvor det er det beskrevet en rekke tiltak og tiltaksvurderinger i hele kommunen. Planen skal 
behandles politisk før årsskiftet og vil legge grunnlaget for videre tiltak knyttet til avløpsnett- og 
anlegg. 
 
Del av tiltaksplan/handlingsplan for vann og avløp med prioriteringer 
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Vurdering av måloppnåelse 
 

En av målsetningene for saneringstiltakene på avløpssektoren i Hammerfest by og Rypefjord er å 
separere avløp og overvann. I slutten av hovedplanperioden for avløp skal pumpestasjonen motta 
kun spillvann. Overvann blir ledet til naturlige resipienter uten å belaste avløpssystemer. 
 
Det er lite som tilsier at noen vannforekomster i vannområdet ikke vil nå miljømålene på grunn av 
påvirkning fra avløp. Tiltakene i hovedplan for vann og avløp i Hammerfest kommune vil være et 
viktig steg for å oppfylle krav i vannforskriften, forurensingsforskriften og nasjonale føringer.  
 
 

Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen?  
Det er forventet at klimaendringer i Finnmark 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 

Alle tiltak som utbedrer kvaliteten og kapasiteten på vann og avløpsanleggene vil ha flere positive 
effekter på vannmiljøet i kommunen slik det er vist i tabellen under. 
 
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte økosystemtjenester 

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

Renseanlegg, 
utbedringer 
Ledningsnett 
Rensetiltak spredt 
bebyggelse/hytter 
 

Redusert algevekst 
Bedre forhold for 
bunndyr og fisk 
Bedre forhold for 
sukkertare og andre 
makroalger 
Redusert mikroplast 
Mindre miljøgifter 

Redusert rensebehov/-
kostnad drikkevann 
Bedre kvalitet jordvanning 
Bedre badevannskvalitet 
Bedre fiske 
Smitteforebyggende 
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde 
Klimatilpasning 
Ressursvern fosfor 

 
 
 

 

 

4.2 Landbruk  
 
Tilstand og utfordringer 
 
Det er få landbruk i kommunen/vannområdet og ikke noen kjente utfordringer mht. forurensning av 
vannlokaliteter. Det er noen få bruk med sauedrift i kommunen, med sau på beite og noe 
gressproduksjon. I Hammerfest kommune ligger gårdsbrukene på Sørøya og Seiland. 
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Regelverk og vannmiljøtiltak i jordbruket har i noen grad bidratt til å forbedre eller opprettholde 
status i mange jordbrukspåvirkede områder. 

Det er i dag ingen kjente utfordringer mht. landbruket i vannområdet vårt, unntatt noen bekkeløp på 
Årøya i Alta kommune. Prøvetakinger i bekkene nå i høst viste fortsatt påvirkninger fra landbruket. 
Det er uvisst om Alta kommune vil følge opp dette med tiltak. 

 

Hva sier lovverket og nasjonale føringer om landbruk? 

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. 

Fylkesmennenes og kommunens hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak skal tas i bruk 
der det er nødvendig for at miljømålene etter forskriften nås innen 2027, og senest innen 2033. 

 
Tiltak  

Ingen spesielle tiltak er aktuelle i vårt vannområde, unntatt å vurdere mulighetene for å stanse eller 
begrense avrenning av næringsstoffer og gjødselstiltak hos enkelte landbruk på Årøya i Altafjorden. 
Ansvarlig her er Alta kommune. 
 

 
 
 
Vurdering av måloppnåelse 
 

Det er per i dag ingen vannforekomster i vannområdet som har risiko for å ikke nå miljømålene kun 
på grunn av påvirkning fra landbruk, unntatt på Årøya.  
 

 
Positive virkninger for økosystem og samfunn 

Bedre overvåking og kontroll av driftsrutiner i landbruket vil kunne minske avrenning fra 
landbrukseiendommer til nærliggende resipienter.  
 
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte økosystemtjenester 

Fosfor, nitrogen og 
organisk materiale  
 

Bedre overvåking og 
kontroll av gjødslingsplaner 

Redusert algevekst  
Bedre forhold for 
bunndyr og fisk  
 

Bedre badevannskvalitet  
Bedre fiske  
  
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde  
 

 

Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen?  
Klimaendringer i Finnmark 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 
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nedbør og tørke vil også gi fare for økt erodering og avrenning, som vil kunne føre til dårligere 
tilstand i vannforekomster. 
 

 

4.3 Beskyttelse av drikkevann  
Drikkevannskvaliteten er generelt meget god for de fleste av kommunens innbyggere, med unntak i 
enkelte vannverk, private brønner og vannforsyning i enkelte hyttefelt. Det er gode rutiner rutiner 
for vannprøvetaking i alle kommunens vannverk, samt vann i bynære områder.  
 
Ut fra råvannsprøver konkluderes det at flere vannkilder ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 
I flere vannverk må det etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 
membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 
om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 
andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 
Tilstand og prøveresultater for kommunenes ulike vannverk og vanninntak er nærmere beskrevet i 
vann -og avløpsplanen for Hammerfest kommune.  
 
 

  
Rent drikkevann er en viktig kvalitet for de mange som er på tur i områdene våre. Her fra 
Sørøya. 
 
 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om drikkevann?  

Ifølge drikkevannsforskriften §4 er det forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle 
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir 
forurenset.  

§17 i vannforskriften stiller et tydelig krav knyttet til folkehelse 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». 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. 

Vannforskriften krever at hensynet til, og tiltak for å beskytte slike vannforekomster, skal avklares 
gjennom de regionale vannforvaltningsplanene. Tilsvarende krever drikkevannsforskriften i §26 og 
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§27 at kommuner og fylkeskommuner ivaretar drikkevannshensyn når de hhv. utarbeider arealdelen 
til kommuneplaner og i regionale planer. 

Utover dette har helse- og omsorgsdepartementet forventninger om at vannregionmyndigheten, 
fylkesmannen, andre sektorer og kommunen 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 entrekokker i alle 
overvåkningsprogram for vannforekomster avsatt til drikkevann, jf. §20 i drikkevannsforskriften og 
§18 tredje ledd i vannforskriften. 

-        Alle overflate- og grunnvannsforekomster som benyttes til uttak for 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.  

Utfordringer i vannområdet er å få gjennomført tiltak med utskifting av gamle rørsystemer 
og etablering av sikringssoner rundt vannmagasiner i forhold til reinsdyr spesielt. Videre er 
økonomi er faktor mht. å få gjennomført omfattende tiltak med utskifting av gamle vannrør. 

 
Tiltak  

I hovedplan for vann og avløp 2020 – 2029 er alle aktuelle saneringstiltak beskrevet. 
 
I kapittelet saneringstiltak er det en liste over saneringstiltak (vann, avløp og overvann) i 
perioden 2020-2029. Denne listen over saneringsbehov blir kontinuerlig vurdert med hensyn til 
rekkefølgen. 
 
I forhold til denne listen er det satt opp følgende kriterier for valg av tiltak til sanering: 
• Ledningens tekniske tilstand 
• Registrerte driftsavbrudd på ledningen 
• Samordning med tiltak i hovedplan avløp og hovedplan veg 
• Samordnet tiltak med andre tiltakshavere som Statens Vegvesen, Telenor, Hammerfest 
Energi m.m. 
• Leveringssikkerhet til industri og institusjoner 
• Samordnet tiltak i forbindelse med utbygging i området og utvidelse av kapasiteten 
• Kunnskap om utførelsen av det aktuelle anlegget, leggeår, ledningstype, entreprenørens 
utførelse 
• Kunnskap om grunnforhold og material type på det aktuelle anlegget 
• Separering av avløp og overvann for å avlaste pumpestasjoner, ledningsanlegg m.m. 
 
Prosjektstilling 
Det er nå utlyst en egen prosjektstilling i kommunen som skal kartlegge og beskrive bl.a. 
avløpssystemene i alle hyttefelt i Repparfjorddalen. Dette vi bidra til å få den nødvendig 
kartleggingen og videre kunnskap om vann og avløpssituasjonen. Dette er nødvendig og første skritt 
for å kunne planlegge tiltak for å hindre forurensning i dalføret. 
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Vurdering av måloppnåelse 
 
Overordnet mål for vann og avløp  

Hammerfest kommune skal sørge for at befolkningen og næringsliv, som er tilknyttet 
kommunale vannverk, skal være sikret leveranse av nok og godt vann til enhver tid. 
Hammerfest kommune skal effektivt ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og 
sjenerende forhold ikke oppstår. 
 
Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen? 
Hammerfest kommune har flere overflatevann som drikkevannskilder. Et varmere klima har allerede 
vist seg å føre 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. Videre vil økt avrenning fra terrenget rundt 
drikkevannskilder kunne bidra til økt bakterieinnhold pga. tilstedeværelsen av beitedyr. Mer humus i 
vannet vil gi behov for bedre rensing av drikkevann, som igjen vil føre til at drikkevannet blir dyrere. 
 
 
Overordnede mål for vann og avløp 

Vann Avløp 

Hammerfest kommune skal sørge for at 
befolkningen og næringsliv, som er tilknyttet 
kommunale vannverk, skal være sikret 
leveranse av nok og godt vann til enhver tid. 

Hammerfest kommune skal effektivt ta hånd 
om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende 
forhold ikke oppstår. 

 
 

 
 

4. 3 Forurensning 
Største utfordring i kommunen er Hammerfest havneområde som er et av landets mest forurensede 
havneområde. Tiltaksplan og prosjektering er utarbeidet og prosjektet har ventet på statlig 
finansieringsstøtte i flere år. I årets statsbudsjett er prosjekt Ren havn lagt inn i budsjettet. Dette 
betyr med stor sikkerhet at prosjektet igangsettes i løpet av 2021. Det er også satt av kommunale 
egenandeler til prosjektet. 
Videre er det også påvist forhøyede verdier av miljøgifter i Rypefjorden, men det er ikke prioritert å 
følge opp mht. tiltaksplanlegging i dette området. 
Både i Hammerfest havn og Rypefjord er det kostholdsråd mht. blåskjell og fisk. 
Kommunen har også flere nedlagte søppelfyllinger og massedeponier med problemstillinger rundt 
lekkasje av miljøgifter. Dessuten finnes det trolig flere villfyllinger som vi ikke har full oversikt over 
enda. Utfordringene er kartlegging av disse og undersøkelser av eventuell avrenning fra disse. Dette 
bør følges opp. 
 
Avfallshåndteringen i vannområdet er organisert gjennom det interkommunale selskapet Finnmark 
ressursselskap som er lokalisert på Grøtneset på Kvaløya.  
 
Kvalfjordfyllingen 
Er en av de gamle søppelfyllingene som det er tidligere påvist lekkasjer fra tidligere, og som det 
planlegges tiltak i for å stanse utlekkingen. Det ble september gjennomført undersøkelser innerst i 
Kvalfjorden som er resipienten for bekken som renner gjennom fyllingen. Det ble ikke påvist 
forurensning over grenseverdier i sjøsedimentene utenfor bekken. Se rapport for nærmere data. 
Problemkartegging og vurderinger av tiltak er under vurdering. 
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Andre utfordringer 
Massemottaket på Straumsnes er tidligere kartlagt og det er påvist forhøyede verdier av miljøgifter i 
sigevann fra fyllingen. En videre oppfølging av dette vil bli fulgt opp. 
 
Kostholdsråd i Hammerfest kommune. 
Se figur under for avgrensning for områder med kostholdsråd. Etter at oppryddingen av forurensede 
sedimenter i hammerfest havneområde er gjennomført, vil forhåpentligvis dette på sikt bidra til at 
kostholdsrådene oppheves. 
 

 
 

Gruvedrift 
En av de store utfordringene i vannområdet er konsekvensene av fremtidig gruvedrift (Nussir) på 
både lakse-, sjørøye og sjøørretbestanden i Repparfjorelva. Utslippene fra gruvedrifta vil også kunne 
påvirke lokale bestander av marin fisk i hele fjordsystemet samt annet dyre-, fugle og planteliv. En 
forverring av kjemisk- og biologisk status i vannsystemene vil således bryter prinsippene i 
vannforskriften. 
Det vil være av avgjørende betydning å overvåke tilstanden i fjorden, både kjemisk og økologisk ved 
en eventuell oppstart. 
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4.4 Plastforurensning på marine strender i kommunen 
Som kystkommune er plastforsøpling et stort miljøproblem på mange av vannområdets 
hav/kyststrender og det er gjennom flere år registrert plast og gjennomført årlige ryddeaksjoner på 
strender på både Sørøya, Seiland og Kvaløya. 
Plast på avveie påvirker dyr og deres leveområder på mange måter, enten ved at plasten påvirker 
deres habitater, at de setter seg fast i den, eller at de spiser plast som så påvirker de negativt på flere 
måter. Videre er mikroplast og nanoplast i havet ansett som et økende forurensningsproblem med 
mange ukjente sider. 
For kommunen vil riktig håndtering av avfall fra alle potensielle kilder være sentrale og viktige tiltak 
for å hindre at avfall havner på avveie og i havet. Videre vil samarbeid om rydding av strender være 
et fortsatt satsingsområde for kommunen sammen med frivillige og lokale næringsvirksomheter.  Det 
vurderes å utarbeide en egen handlingsplan for plastavfall i kommunen. Dette vil følges opp. 
Videre bør en også rette et økt fokus mot plastforurensning i ferskvann og vassdrag. 
 

 
Fra ei strand på Sørøya. 
 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om forurensning? 
Vannforskriften §25 sier at tiltaksprogrammet blant annet skal omfatte kontroll med, forebygging av, 
og om relevant, forbud mot utslipp fra punktkilder og diffuse kilder som kan forårsake forurensing i 
vann.  
 
Forurensningsloven kapittel 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. 
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Tiltak  

Problemkartlegging og registrering av «villfyllinger og undersøkelser av status og lekkasjer til 
vannresipienter. Følge opp arbeidet med kartlegging og registrering. 
Problemkartlegging vil avdekke eventuelle behov for videre avbøtende tiltak 
Utarbeidelse av kommunale planer for opprydding av plastsøppel på havstrender. 
Følge opp og utvikle samarbeidet med akvakulturnæringen om håndteringen av plastavfall. 
 

 

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.  

 

Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen? 
 
På lik linje med avløp vil hyppigere og mer intense perioder med kraftig nedbør føre til større fare for 
avrenning fra søppelfyllinger og videre spredning. Dette må tas hensyn til i fremtidige 
problemkartlegginger og tiltak. 
 

 
Fiske i vann på Hatter. Sportsfiske er en viktig friluftsaktivitet i hele vannområdet. 
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4.4  Klimatilpasning  
 
I følge Norsk Klimaservicesenter (2017) beregnes den gjennomsnittlige årstemperaturen frem mot 
2100 i Finnmark som helhet å øke med 5-6° C. Dette vil kunne ha en rekke konsekvenser for 
vannforekomster, nedbørsmønster, snøsmelting og økosystemene.  

Viser også til hovedplan for vann og avløp i hammerfest kommune 2020 – 2027 mht. beskrivelser av 
klimaendringer og konsekvenser lokalt. 
Rapporten fra NORADAPT "Klimaendringene i Hammerfest kommune fram til 2050" viser et 
Finnmark i sterk forandring frem til 2050. I Hammerfest kommer klimaet til å bli varmere i løpet av 
denne perioden. Om sommeren med 1,5 grader celsius, om vinteren er økningen på hele 2,5 
grader. Mot innlandet øker temperaturen ytterligere på vinterstid, opp mot 3,5 grader. Nedbøren er 
forventet å øke med 20 prosent, i noen strøk oppimot 30 prosent. Vekstsesongen vil forlenges, 
med tidligere start og slutt. 
Havet er forventet å stige med 19 cm (min. 11 cm, maks 33 cm) fram til 2050 og 65 cm (min. 45 
cm, maks. 100 cm) fram til 2100. Stormflo vil øke til 236 cm i 2050 og til 287 cm i 2100. 
Det blir betydelig varmere i Finnmark, og ikke minst betydelig endringer i nedbør. Mye mer regn og 
mindre snø. 
 
Mulige konsekvenser for VA-anleggene som følge av den generelle klimautviklingen: 
 

Overbelastning av avløpsnett med flom og følgeskader i mindre/lokale vannveier 

Økt skadeomfang som følge av urbaniseringsgrad og fortetting 

Økte utslipp via overløp fra fellessystemer bidrar til økt forurensning av resipienter 

Økt andel fremmedvann til renseanlegg 

Økt fare for innsug av forurensninger i drikkevannsledninger ved vannfylte grøfter 

Økende fare for jordskred og utrasing 

Økende forurensning av drikkevannskilder, overflatevann og grunnvannskilder, pga. flomvann 
og høy grunnvannsstand 

Strøm- eller kommunikasjonsutfall - luftstrekk som påvirkes av trær som blåser over ende - med 
påfølgende mulige utslipp av urenset avløp eller svikt i vannleveranse 

Ekstrem kulde, teleskader på vann og avløpsrør og kjøving i mindre bekker og elver. Det vil si at 
en bekk eller en elv blir demt opp av is som fryser til og sveller opp. 

Kaldere avløpsvann til renseanlegg ved snøsmelting/nedbør, redusert rensegrad gjennom 
biologiske rensetrinn 

Vannmangel som følge av varme somre og uttørking 

Uttørking av mindre vassdrag som er resipienter for avløpsutslipp 
 
Hva sier 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 der 
det er hensiktsmessig. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte 
løsninger er valgt bort. 
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 Hvordan kan klimaendringer påvirke vannmiljøet og allerede registrerte påvirkninger? 

Økt flom og flomtopper i kommunens elver, spesielt Repparfjordelva, Storvannet i Hammerfest 
med konsekvenser i form av oversvømte veier arealer og erosjon. Overvann i bynære områder og 
for dårlig kapasitet på rørnettet i form av kloakk ut i vannlokaliteter. Bla, annet i Mellomvannet. 
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. 

 

 
 
Sammendrag som viser forventede endringer i Finnmark Kilde: Klimaprofil Finnmark, Norsk 
Klimaservicesenter. 
 
 

Våren 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. Temperatursvingninger vinterstid gir større sjanse for snø/sørpeskred. Mye vind gir økt 
sjanse for skavler og økt skredfare. varmere vår vil videre føre til at snøen smelter fort i et kort 
tidsrom. Dette gir som vi har sett store mengder vann i vassdragene. 200-årsflom i vannområdet 
sommeren 2020.  
I 2019 ble det registrert rekord tidlig isgang i Repparfjordelva som startet så tidlig som 25 april. 
Samtidig har en de senere år registrert bunnivåer for vannstanden i elva på sensommeren. Lav 
vannstand i tørre sommersesonger kan medføre utfordringer for anadrom laksefisk i årene fremover.   
 
Tiltak  
 

Klimaforskningen viser at vi må forberede oss på at fremtiden kan bli preget av noen kalde vintre, 
noen milde vintre, tørre somre, ekstremvær og flom, og dette må tas hensyn til ved all kommunal 
planlegging. Klimatilpasning skal inngå i dimensjoneringsgrunnlaget ved nyanlegg og 
sanering/rehabilitering av avløpsledninger og kloakkarbeid. 
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Hovedpunkter i aktuelle tiltak for å møte klimautviklingen vil være: 
• Oppdatere dimensjoneringsgrunnlag mht. klimautviklingen 
• Innarbeide klimatilpasningstiltak i all relevant kommunal planlegging og sette krav i 
forbindelse med reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter mm. 
• Kartlegging av kapasitet i eksisterende avløps- og overvannsystemer 
• Krav om lokal håndtering av overvann med infiltrasjon og fordrøyning 
• Krav om planlegging av flomveger for større vannmengder 
• Krav om frostsikring av ledninger og anlegg mht. ekstremverdier 
• Fortsette med separering av ledningsanlegg der det er fellessystem 
• Vurdere hvis relevant om overvann evt. må betraktes som forurenset og rensetiltak må 
iverksettes 
 
Hammerfest kommune vil legge vekt på å sikre kompetanse og kapasitet for å kunne 
imøtekomme de kommende utfordringer som klimatilpasningene vil forårsake i fremtiden. 
Kommunen har utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Det samme har Kvalsund 
kommune før sammenslåingen. 
Videre er kommunen i gang med å utarbeide en klima- og energiplan for å redusere 
klimagassutslippene i egen kommune. 
 
 
Vurdering av måloppnåelse 
 

På lik linje med gamle avløpsanlegg vil klimaendringer med mere hyppig og intense nedbørsperioder 
kunne føre til større avrenning fra søppelfyllinger og økt 
sjanse for lekkasjer og avrenninger fra overløp med for liten kapasitet. 
Klimaendringene vil sannsynligvis øke problemene med underdimensjonerte og gamle avløpsanlegg. 
 

I hovedplan vann og avløp 2020 – 2029 er det gjort en tilstandsbeskrivelse av vann- og avløpsstatus i 
kommunen med eg egen handlingsplan og økonomi. Videre er også klimaendringer og konsekvenser 
for vann og avløp beskrevet. Viser til hovedplanen for vann og avløp mht. tiltaksbeskrivelser og 
kostnader. Den nye hovedplanen vil bli politisk behandlet i løpet av september 2020. 
Beredskapsplanleggingen innen vannforsyningen må ses i sammenheng med øvrig 
beredskapsplanlegging i kommunen. Hensyn til klimaendringer arbeides også inn i kommunenes 
arealplaner, risiko- og beredskapsanalyser. Dette blir ivaretatt i nåværende planprosesser i 
kommunen. 
 
 

 

4. 5 Andre tiltak  
 
I kommunen jobbes det fortløpende med befaringer/registreringer for å avdekke for eksempel. 
fiskevandringshinde, forsøpling/avfall og andre forurensingskilder som kan bidra til påvirkninger av 
vannet vårt, og ikke er registrert i vann-nett databasen. Mange av disse følges opp av kommunene 
ved pålegg til for eksempel privatpersoner ved grov forsøpling.  
Det var noen kjente elve/bekkestrekninger i kommunen hvor det var mulige oppvandringshindre for 
fisk. Kan nevne Brennsvikelva hvor flom og mulige graveinngrep kan ha bidratt til vanskeliggjøre 
oppgang for anadrom fisk. Imidlertid er det lite sannsynlig at det er anadrome bestander i vannet.  
 
I løpet av neste år vil også et mulig oppvandringshinder i bekken nedstrøms Nuorejavri ved 
Stallogargo på Kvaløya undersøkes. Et mulig vandringshinder det er en demning som tidligere har 
fungert som vanninntak. Behovet for tiltak vil vurderes etter befaringen.  
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Videre vil tiltak i Mellomvannsbekken vurderes på nytt mht. mulig vandringshinder i en veiovergang 
og kulverter. Tiltak ble gjennomført i 2017, men det er usikkerhet om dette fungerer tilfredsstillende. 
 
Det ble som forventet en invasjon av pukkellaks sommeren 2019 i Finnmark. Repparfjordelva fikk 
også et betydelig innsig av pukkellaks og Vest- Finnmark Jeger- og Fiskeforening brukte betydelige 
ressurser på å fjerne pukkellaks fra elva. Det ble tatt i bruk drone i jakten på disse og både garn, 
harpun og dykkere ble brukt for å ta ut pukkellaks. Det ble tatt opp totalt 317 laks, som ble anslått å 
være ca. 50% av oppgangen.  
Lokalt bør også kommunen kunne være en aktør for å følge opp denne innsatsen både i 
Repparfjordelva og Kvalsundelva.  
 
Storvannet i Hammerfest har en sjørøyebestand som det nå er usikkerhet om mht. bestandsstørrelse 
og utvikling. Det bør igangsettes et registreringsarbeid for å oppdatere kunnskapen og videre 
forvaltning av denne bestanden. 
 
 
 
 
 

 
Snøtipp ved Storvannet i Hammerfest. Det er vedtatt lokal at snødeponering i vannet er 
forbudt mht. forurensning av vannet og hensyn til spesielt sjørøyebestanden.  
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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. I vårt vannområde innebærer dette blant annet tiltak hvor ansvaret ligger hos NVE 
(vannmagasiner og regulerte vassdrag) og Miljødirektoratet. I koordineringen av tiltak fra ulike 
sektormyndigheter har vannområdekontaktene og vannregionmyndighet en særlig viktig rolle. Det 
bør i denne sammenheng lyses ut en stilling som vannområdekoordinator for vårt vannområde. 
 
Anadrome vassdrag i Finnmark har de siste årene sett stor og økende oppgang av pukkellaks. Til nå 
har bl.a. fiskeforeninger gjort en stor innsats med å ta ut pukkellaks på dugnad, men dette er ikke en 
bærekraftig strategi i lengden. Enkelte foreninger har fått tilskudd fra FeFo og Miljødirektoratet til 
utfiskingstiltak, men ikke tilstrekkelig. Som en oppfølging av VKM (Vitenskapskomiteen for mat og 
miljø) sin risikovurdering, skal Miljødirektoratet nå utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks. 
Tilrettelegging for videre frivillig innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil være sentrale 
oppfølgingspunkter.  
 
 
Rømt fisk- og lakselus representerer den påvirkningsfaktoren som er ansvarlig for at en rekke elver 
har fått klassifiseringen moderat, dårlig og svært dårlig økologisk tilstand. Disse 
tilstandsvurderingene er gjort av vitenskapsrådet for villaks, og konklusjonen er at laksestammen i 
flere elver har svekket genetisk integritet.  
Elver som er utsatt i vårt område innbefattet Repparfjordelva som er et nasjonalt laksevassdrag og 
Kvalsundelva. Det er begrenset med hva som finnes av tiltak mot genetisk forurensing, annet enn å 
best mulig sikre oppdrettsanlegg mot videre rømning og restriksjoner i konsesjoner. Vider er det 
mange problemstillinger mht. forurensning fra oppdrettsanlegg i mange av våre fjorder og påvirkning 
på lokale fiskebestander. Kunnskapsgrunnlaget her er mangelfullt og usikkert.  Det er 
fiskeridirektoratet som er ansvarlige for tiltak innen akvakultur. 
 
 
 
 

6. Tiltak og undersøkelser som er gjennomført i vannområdet 
 
I nåværende forvaltningsperiode (2016-2021) har det blitt gjennomført en rekke vannmiljøtiltak og 
miljøundersøkelser i vannområdet. Disse tiltakene spenner fra problemkartlegginger av 
deponiområder, undersøkelser i ferskvanns og sjøresipienter, analyser av forurenset snø, utfisking av 
pukkelaks, utbedringer av fiskevandringsvandringshinder, rydding av strender og vann for 
plastforsøpling samt utbedringer av avløpssystemer og rensing av kloakk.  
Videre er det utarbeidet tiltaksplaner og prosjektering for opprydding i forurensede sedimenter i 
Hammerfest havneområde.  
 
Storvannet i Hammerfest har en viktig bestand av sjørøye. Det er gjennomført flere undersøkelser i 
vannet, både mht. fiskebestander og miljøgifter i fisk og sediment. Kommunen har utarbeidet en 
«grøntplan» for vannet som vil bidra til bedre forhold for fisken i vannet. Denne planen erimidlertid 
avhengig av igangsettelse av bygging av ny riksvei og finansiering gjennom Nasjonal Transportplan. 
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Viktigheten av vannmiljøtiltak 

Det er en rekke positive virkninger knyttet til vannmiljøtiltak. For vannets egen del og de artene som 
har det som sine leveområder, er det uvurderlig og helt nødvendig - men også for innbyggerne som 
er bosatt her, er det viktig. Gode naturopplevelser, søppel og forurensningsfrie ferskvann og 
kystområder er avgjørende for trivsel og levevilkår. Rene havneområder, at vannet i springen er rent, 
at laksen og andre arter trives, og har muligheten til å vokse seg stor er en uvurderlig glede for 
mange av innbyggerene i kommunene. Et godt vannmiljø i alle ferskvann, bekker og elver, kystvann 
og grunnvann er noe alle kan være stolte av, og noe vi må prioritere. 
Problemkartlegginger er det første steget som må tas på veien mot et bedre vannmiljø. I denne fasen 
undersøkes det aktuelle problemet, i hvilket omfang det innehar og ofte hvilke miljøgifter og inngrep 
som er påvirkere. Kunnskap og fakta med bakgrunn i undersøkelser et hovedgrunnlaget for å 
planlegge og gjennomføre tiltak for å oppnå forbedringer og god miljøstatus i vannmiljøet vårt. 
 
 
Noen kommentarer og innspill omkring utfordringer i arbeidet med å sikre en felles, 
bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene: 
 

1. Kunnskapsgrunnlaget: 

Vannforskriften har omfattende krav til dokumentasjon av økologisk og kjemisk tilstand. 

Denne kunnskapen finnes i liten grad fra før og er innhentet med relativt begrensede 

ressurser underveis i planprosessen. Mange av vannforekomstene har derfor lav eller 

middels pålitelighetsgrad på datagrunnlaget for både kjemisk og økologisk tilstand. Dette bør 

følges opp med konkrete undersøkelser mht. kunnskapsinnhenting og problemkartlegging i 

de enkelte vannområder.  

På bakgrunn av dette er konsekvensene trolig mangel på, og for få konkrete forslag til 

miljøtiltak for å beskytte, forbedre og restaurere vannmiljøer. 

 

2. Kostnader til undersøkelser av vannforekomster: 

Vi vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre 

gjennomføringen av problemkartlegging og undersøkelser av tilstanden vannforekomster i 

store deler av vannområdet. Det mangler data over både kjemisk og økologisk tilstand for de 

fleste vannforekomstene. Arbeidet med å innhente data fra utvalgte vannforekomster som 

kan stå i fare for å ikke nå miljømålene bør prioriteres i de kommende år.  

 

3. Kostnader til gjennomføring av tiltak:   

Kostnadene for gjennomføring av tiltak er ikke utredet for de fleste tiltak, og vil måtte 

utredes nærmere når tiltak skal detaljplanlegges av den enkelte sektormyndighet. For å nå 

målene om god kjemisk- og økologisk tilstand er det av stor betydning at økonomiske 

ressurser følger med tiltaksplanlegging og gjennomføringen av disse. Rammebetingelsene for 

gjennomføring av vannforskriften bør styrkes og kommunene må gis anledning å søke om 

midler til gjennomføring av tiltak. Det bør lages en ny tilskuddsordning der kommunene kan 

søke om midler til gjennomføring av tiltak/opprydding, der kostnadene ikke uten videre kan 

tillegges en forurenser/ansvarlig. 
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4. Fiskeoppdrett og påvirkninger av vannforekomster og villfisk: 

Det er stor oppdrettsaktivitet i kystområdene i vest-Finnmark. Karakteriseringsarbeidet i 

forhold til påvirkninger av lakselus, rømt oppdrettslaks og forurensning fra 

oppdrettslokaliteter bør på plass snarest. Oppdrettsnæringen påvirkning av kystvann 

gjennom tilførsler av næringssalter og kjemikalier må gis en god behandling i 

tiltaksprogrammet. Arealkonflikter mht. bruk av lokale fjorder bør vektlegges sterkere. 

Oppdrettsnæringen er viktig, men vi ber om at det vektlegges sterkere at den skal drives 

bærekraftig og miljøvennlig.  

 

5. Biologisk påvirkning, fremmede arter:  

Arbeidet med karakterisering av kystvannsforekomster med kongekrabbe og snøkrabbe må 

prioriteres høyt, slik at det blir enighet om retningslinjene for det videre arbeidet med dette 

tema. I Vest-Finnmark er allerede kongekrabba godt etablert, og en må få på plass føringer 

for forvaltningen av arten i kystfarvannene i våres vannområde i et langsiktig perspektiv. 

Påvirkning fra kongekrabbe og snøkrabbe må tas med i det videre arbeidet. En 

forvaltningsplan bør være på plass i gjeldende planperiode. 

 

6. Forurensede sedimenter og kystvann: 

Det er mangelfullt med data fra sedimenter fra en rekke lokaliteter rundt i vannområdet hvor 

virksomheter som fiskeri og slippaktivitet trolig har forurenset sjøbunnen over mange 10 år. 

Det bør prioriteres en egen kartlegging med prøver fra disse lokalitetene for å få på plass 

kunnskapsgrunnlaget for vurderinger av tilstand og tiltaksvurderinger. Spesielt bør det 

prioriteres å se på områder med utslipp fra virksomheter innen båtslipp, verkstedindustri og 

gruveaktivitet. Utslipp og deponering av avgangsmasse fra gruveindustri vil ha stor betydning 

for vannmiljøet i form av fysiske inngrep og forurensning og må prioriteres i det videre 

arbeidet med vannforvaltningen.  

 

7. Det bør utarbeides en kost-nyttevurdering av hvilke tiltak som skal/bør gjennomføres i de 

enkelte vannområder. Dette er viktig mht. å få til en kostnadseffektiv, god nytteeffekt samt 

en mer helhetlig vannforvaltning. Dette vil være av stor betydning for å få mest mulig effekt 

av ressurser som kommunene setter av til tiltaksarbeid for å oppnå god vannkvalitet i de 

kommende årene. 
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