
 

 

Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1540 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 5 

 

Saksutskrift 
 
 

Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse, Vestby kommune 
 
Arkivsak-dok. 21/01329-1 
Saksbehandler Muhammad Abbas 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 07.06.2021 47/21 

2 Kommunestyret 06.09.2021  

 
Formannskapets behandling 07.06.2021: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.06.2021: 
Forslag til saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse, Vestby kommune, legges ut på 
høring og offentlig ettersyn, jf. forvaltningsloven §37 tredje ledd. Høringsfrist settes til 
15.08.2021.   
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Vestby, 8.juni 2021 
 
 
 
Elin Tokerød 
Formannskapssekretær  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

  

mailto:post@vestby.kommune.no
http://www.vestby.kommune.no/


 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 21/01329 

 
Side 2 av 5 

 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse, Vestby kommune, legges ut på 
høring og offentlig ettersyn, jf. forvaltningsloven §37 tredje ledd. Høringsfrist settes til 
15.08.2021.   
 
 

 
Vedlegg: 
Høringsutkast - Saneringsplan for oppgradering av private avløpsanlegg i Vestby 
Kommune 
  



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 21/01329 

 
Side 3 av 5 

 

SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Vannforskriften tar sikte på at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og god 
kjemisk tilstand innen 2027. Å rydde opp i utslipp fra avløp i spredt bebyggelse er et 
viktig ledd i dette arbeidet. Kommunens erfaringer fra dette arbeidet viser at det kreves 
en helhetlig og systematisk tilnærming. Dette både for å få til de beste samfunns-, 
kostnad- og miljømessig løsningene for vassdrag i Vestby, og for å klare å oveholde 
overordnet frist. Det er derfor utarbeidet et forslag til en saneringsplan for arbeidet.  
 
Flere privatpersoner vil bli berørt av et eventuelt vedtak av planen. Det foreslås derfor at 
planen sendes på høring for å sikre at alle får mulighet til å komme med innspill.  
 
Bakgrunn for saken: 
EU’s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett ved 
forskrift om rammer for vannkvalitet (vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann 
og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes. 
Vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen 
av 2027. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder 
som påvirker vannforekomstene. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til 
forurensning i vassdrag og i sjøvann i Vestby. 
 
Kommunene er i tillegg gjennom nasjonale føringer for vannforvaltningen pålagt å 
prioritere avløpstiltak høyt. Målsetningen er at alle avløpsanlegg i den enkelte kommune 
skal oppfylle forurensingsforskriftens rensekrav innen 2027. Statsforvalteren har blitt gitt 
myndighet til å foreta revisjon av kommunens arbeid med opprydningen. Dette medfører 
at de kommuner som ikke har fokus på begrensing av utslipp fra spredt bebyggelse vil 
kunne motta sanksjoner fra Statsforvalteren. Temaplan for avløp 2019-2043, som ble 
vedtatt i kommunestyret i mars 2019, er kommunens verktøy for prioritering avløpstiltak 
i kommunen. Temaplanen fokuserer også på viktigheten av å få ryddet opp i de spredte 
utslippene i kommunen. 
 
Kommunen startet arbeidet med å rydde opp i disse forholdene i 2011. Erfaringer fra 
dette arbeidet viser at det kreves en mer systematisk tilnærming dersom vi skal klare å 
redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg innen overordnet frist og for å 
få til de totalt sett beste løsningene i forhold til miljø og kostnad. Det er derfor utarbeidet 
en saneringsplan slik at det gjenstående arbeidet får tydeligere politisk eierskap, og for 
å sikre en ryddig prosess gjennom forutsigbarhet, åpenhet og medvirkning. Planen 
beskriver hvordan arbeidet med opprydding i spredt bebyggelse skal foregå. 
 
Alternativer: 
Et alternativ til det som foreslås i dette saksframlegget er at Vestby kommune fortsetter 
arbeidet med å rydde opp i utslipp fra spredt bebyggelse uten en vedtatt plan.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Miljøtilstanden i flere av kommunens vannforekomster er fra moderat til svært dårlig, og 
utslipp fra avløpsanlegg i spredt bebyggelse har stor innvirkning på miljøtilstanden i 
kommunens vassdrag. Erfaringen så langt viser at det er nødvendig med en helhetlig 
plan for arbeidet å få til de beste miljømessige løsningene for vassdragene i Vestby, 
ved at den muliggjør samarbeid og synergier. Det er også nødvendig med en 
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systematisk tilnærming for å sikre at overordnet frist for å redusere 
forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg overholdes.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Saneringsplanen vil ha økonomiske konsekvenser for privatpersoner som blir berørt av 
vedtak om opprydding, enten dette omfatter tilknytning til offentlig avløpsanlegg eller 
utbedring av private anlegg. Disse kostnadene kommer imidlertid ikke direkte som en 
følge av tiltaksplanen, men som en følge av nasjonale føringer gjennom vannforskriften 
og forurensningsforskriften som gjelder alle avløpsanlegg. Ved å ha en sonevis 
tilnærming som beskrevet i denne planen, vil det i større grad tilrettelegge for at naboer 
kan få til samarbeidsløsninger. Dette kan gi lavere investerings- og driftskostnader hver 
enkelt. 
 
Saneringsplanen vil potensielt ha økonomiske konsekvenser for kommunen når det 
gjelder investeringskostnader. Dette vil avhenge av om de foreslåtte tiltakene i planen 
vedtas i kommunens handlingsprogram.  
 
De totale kostnadene for private eiendommer som må oppgradere sine private 
avløpsanlegg er usikre. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra 
pålegg med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. Det finnes en låneordning via 
startlån- og tilskuddsordning via MORSA som kan benyttes til å hjelpe personer i en 
vanskelig økonomiske situasjon med å finansiere nødvendige oppgradering av 
avløpsanlegget sitt.   
 
Vurdering: 
Saneringsplanen gir en oversikt over eksisterende avløpsanlegg, beskriver tilstanden til 
anleggene og miljøet i resipientene, og planer for framtidige tiltak i avløpsområdet. 
Planen beskriver de tiltakene som er nødvendige for en forsvarlig avløpshåndtering, gitt 
rammebetingelser som befolkningsvekst, alder og tilstand på eksisterende anlegg, krav 
i lover og forskrifter og miljøtilstanden i vannforekomstene. I planen er det utarbeidet et 
forslag til inndeling av kommunen i tiltakssoner. Eiendommer 
innen samme sone vil få varsel og pålegg om oppgradering av avløpsanlegg innenfor 
samme tidsperiode. Det tas sikte på å være igjennom alle sonene innen år 2027, som 
er i henhold til nasjonale føringer og vannforskriften. Fremdrift beskrevet i 
saneringsplanen vil bidra til forutsigbarhet for anleggseiere, men enkle justeringer i 
forhold til fremdrift i sonene vil kunne foretas underveis i arbeidet.  
 
Vedtak av saneringsplanen vil være et forutsigbart verktøy som muliggjør de totalt sett 
beste samfunns-, miljø- og økonomiske løsningene for kommunen og kommunens 
innbyggere. 
 
Medbestemmelse: 
Planen vil påvirke mange av kommunens innbyggere, og det er viktig at planen sendes 
på høring for å sikre at alle får mulighet til å komme med innspill før kommunestyret tar 
saken til behandling. Det å sende planen på høring gir også mulighet for at det 
lovpålagte arbeidet med opprydning i spredte avløp får en forankring i befolkningen. 
 
Konklusjon: 
Det er en lovpålagt oppgave å rydde opp i utslipp fra spredt bebyggelse. Rådmannen 
konkluderer med at en overordnet planen med strategi for arbeidet vil gi de beste 
samfunns-, miljø- og kostnadsmessig totalt. Saneringsplan for opprydding av avløp i 
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spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i forhold til gjennomføring innen 2027, 
og gir en forutsigbarhet for anleggseierne den involverer. Vedtak av saneringsplanen vil 
sikre en helhetlig og best mulig håndtering av avløpsvann fra spredt bebyggelse. Dette 
igjen, vil bidra til å oppnå målsetningen om et godt miljø i resipientene. Saneringsplanen 
legges ut til offentlig ettersyn. 
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