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Avløpsproblematikk

• Hvaler har et forholdsvis nytt anlegg

• Sender alt avløp inn til Fredrikstad og Frevar via pumpeledninger – store avstander og 

lange sjøledninger

• Ingen lekkasjeproblematikk, men har økt fokus på overløp fra pumpestasjoner

• Få private anlegg men fra gammelt av mange slamavskillere som har blitt erstattet av 

kommunalt ledningsnett – vi har fokus på opprydning i spredt avløp

- derav flere som må kople seg på kommunalt nett, samt at andre må oppgradere/skifte 

ut renseløsningen sin som har blitt utidsmessig.





• Fremmedvann – har en ansatt som jobber kun med det for øyet – vi har en del innsig av regnvann og 

i kommunalt nett via kummer og takrenner. Også et problem med innsig av saltvann fra de laveste 

punktene. 

• Sandfang: Har blitt litt for tilfeldig – har hatt en gjennomgang nå med ansvarsfordeling 

og rund baut på rensing av sandfang (vei/renovasjon kontra vann og avløp) 

• Båtseptik:

• Vi har pr i dag to kommunale tømmestasjoner for båtseptik, samt at nye marinaanlegg blir pålagt å 

etablere dette når de bygger. Budsjettert med etablering av to tømmestasjoner til som vi håper å få 

opp i år.

• Ide: Båtseptik-app! Bør jobbe sentralt mot et forbud!



• Skjærgårdstjenesten - gjør en fantastisk jobb, bidrar også til å 

organisere frivilligheten rundt strandrydding

• Fishing for litter – gratis mottak og frakt av søppel fiskerne får i trålen

• Stillehavsøsters – bør se mot Sverige. Hindringer pga store kostnader 

knyttet til testing 

• Har satt av 200 000 til naturforvaltning i årets budsjett

• Jobber også med ulovlighetsoppfølging



• Må bli bedre i ivaretakelse av ørretbekker

• Landbruk - lite og sårbart på Hvaler- har veldig god matjord 

men den er sårbar.



IUA –spiller godt på lag

• Vi har også IUA - interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - består 

av Fredrikstad og omegn brannvesen  og rykker ut ved forurensning. Har 

blitt engasjert av Kystverket til å pukke opp parafinvoks og plast pellets. 

Her har vi klart å forene mange krefter. Jobber godt preventivt og 

samarbeider om øvelser.

• Viktig å bli gode til å koordinere alle gode midler og hjelpere. 






