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Informasjon vedrørende opprydding i eksisterende private avløpsrenseanlegg i Nes 

kommune  

Nes kommune er preget av et spredt boligmønster og utbygging av offentlig ledningsnett for å 

tilknytte enhver bolig vil være lite kostnadseffektivt og dyrt å drifte. Spredt boligmønster bidrar 

dermed til et vesentlig antall private avløpsrenseanlegg i Nes. 

 

Mange eiendommer i Nes har i dag private avløpsrenseanlegg med varierende renseeffekt. 

Enkelte faktisk helt uten. Forurensningsloven med tilhørende forskrift stiller krav til rensing av 

avløpsvann (kloakk).  

 

Har du ikke innlagt vann, men ønsker dette, må du søke om utslippstillatelse. Har du for 

eksempel en fritidsbolig uten innlagt vann og ønsker å oppgradere slik at du kan føre vann inn, 

må du derfor sende inn søknad om utslippstillatelse til kommunen. 

 

Hvorfor må jeg oppgradere anlegget? 

Kommunen som forurensningsmyndighet har for perioden 2016-2022 utarbeidet en plan for 

gjennomføring av pålegg om opprydding i private avløpsrenseanlegg. Planen er politisk forankret 

og oversendes som orientering til alle eiere av anlegg som vil motta pålegg om oppgradering.  

 

Miljøtilstanden i vassdragene i Nes er klassifisert fra 

moderat til svært dårlig. Målet er at alle vassdrag på sikt skal 

ha minimum god miljøtilstand. Det vil si en tilstand som 

ikke truer det biologiske mangfoldet samt brukerinteresser 

knyttet til vassdraget. Private avløpsrenseanlegg med dårlig 

eller ingen renseevner er en av kildene til utslipp som 

påvirker vassdragene i negativ retning. Oppgradering av 

disse er derfor et nødvendig og virkningsfullt tiltak. 

 

Hvem vil få pålegg om oppgradering? 

Det er registrert ca. 2900 private avløpsrenseanlegg i 

kommunen. I perioden 2016-2022 er det ca. 1500 anlegg 

som vil bli pålagt oppgradering. Dette gjelder direkte 

utslipp og anlegg av typen slamavskiller, hvor 

slamavskiller fungerer som eneste rensetrinn. Disse har 

teknisk sett ingen renseevne og tilfredsstiller derfor ikke 

krav til rensegrad. Kommunen oppfordrer allikevel de 

anleggseiere som ikke mottar pålegg i planperioden om 

selv å vurdere sin renseløsning. Dette kan for eksempel 

være naturbaserte anlegg (infiltrasjon) som er 20 år eller 

eldre. Det kan være penger å spare på å snakke med naboen og vurdere felles løsning.  

 

Kommunen har utarbeidet en tiltaksplan for perioden 2016-2025. Tiltaksplanen er en del av en 

Hovedplanen for vann- og avløp. Av denne fremgår hvilke områder som skal utbygges med 

offentlig avløpsledning de neste 10 år. Enkelte av de 1500 anleggene som nevnt over vil derfor 

ikke motta pålegg om oppgradering, men vil på sikt motta pålegg om tilknytning til offentlig nett. 
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Ved utbygging av offentlig nett vil også øvrige private anlegg i disse områdene bli pålagt 

tilknytning. Oversikt over eiendommer som omfavnes av tiltaksplanen, og som derfor ikke 

mottar pålegg, legges ut sonevis. For sone 1. Kampåa, vil oversikten være tilgjengelig på 

kommunens nettsider fra april 2016.  

 

Når vil jeg motta pålegg? 

Før oppstart i din sone vil kommunen sende deg en invitasjon til 

informasjonsmøte vedrørende oppryddingen. Har du slamavskiller som 

eneste rensetrinn eller direkte utslipp, vil du motta varsel om pålegg om 

oppgradering noen uker i etterkant av informasjonsmøtet (se tabell 1). 

 

Kommunen er inndelt i 5 administrative soner (prioritert ut fra 

brukerinteresser og miljøtilstand): 1. Kampåa, 2. Uåa, 3. Drogga, 4. Sagstuåa, 

5. Glomma. Tabell 1 viser planlagt framdrift. 
 

 

Tabell 1-fremdriftsplan 

Sone Antall 

Pålegg 

(ca) 

Invitasjon/ 

infobrev 

Infomøte Varsel om 

pålegg 

Vedtak 

pålegg 

Tiltak 

ferdigstilt 

1- Kampåa 243  Avholdt Mars/April 2016 Mai 2016 Mai 2018 

2 - Uåa 313 Januar 2017 Februar/Mars 2017 April 2017 Mai/Juni 2017 Juni 2019 

3 - Drogga 279 Januar 2018 Februar/Mars 2018 April 2018 Mai/Juni 2018 Juni 2020 

4 - Sagstuåa 160 Januar 2019 Februar/Mars 2019 April 2019 Mai/Juni 2019 Juni 2021 

5 - Glomma 520 Januar 2020 Februar/Mars 2020 April 2020 Mai/Juni 2020 Juni 2022 

Total ant. 

anlegg 
1515 

     

 

I sone 1. Kampåa ble det gjennomført et informasjonsmøte på Nordby forsamlingshus den 

02.06.2010. Her var alle eiere av private avløpsrenseanlegg invitert til å delta. Her vil det derfor 

ikke bli avholdt nytt infomøte. 

 

Hva gjør jeg når jeg har fått vedtak om pålegg? 

Det er opp til deg å finne en godkjent renseløsning samt knytte til deg fagpersoner som kan bistå 

deg i dette. På kommunens hjemmesider vil du finne alt av nødvendig informasjon som for 

eksempel lover og regler, veileder til søknadsprosessen samt nyttige linker til informasjon på 

nett. Kommunen vil anbefale at du setter i gang prosessen så snart som mulig og ikke utsetter til 

siste liten å etterfølge pålegget. 

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål til ovenfor nevnte kan du ta kontakt med saksbehandler Kenneth Bjørnstad. 

 

Kenneth Bjørnstad Anne Karlsen 

Direktenummer: 63911175 63911128 

Mobil: 406 45 708 93260460 

E- post: Kenneth.michael.bjornstad@nes-

ak.kommune.no  

Anne.karlsen@nes-ak.kommune.no  

 

Med hilsen 

Nes kommune 

Frode Frogner (sign.)         Kenneth Bjørnstad 

Virksomhetsleder Kommunalteknikk     Ingeniør 
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