
GRENSESAMARBEID OM VANN- OG AVLØP LANGS 
TANAVASSDRAGET (TANA RIVER II)

Grensesamarbeid om vann- og avløp langs Tanavassdraget (Tana River II) – Prosjekt har 
startet 1. juni 2019 og avsluttes innen 31. mai 2022. Prosjektet gjennomføres som et 
samarbeid mellom kommunene Utsjoki, Tana og Karasjok, og omfatter vannforsyning og 
avløpshåndtering i disse kommunene. I tillegg deltar Inarin Lapin Vesi Oy som har ansvar 
for vannforsyningen og avløpsbehandlingen i Utsjoki kommune. 

Tilleggsinformasjon: 
Inarin Lapin Vesi Oy Paulus Lepistö +358407329315
Utsjoki kommune Markku Porsanger +358400158561
Tana kommune Terese Nyborg +4746400261
Karasjok kommune Torgrim Fredeng Kemi +4792858084

Hovedmålet med prosjektet er økt kunnskap i offentlig sektor om hvordan effektiviteten 
på vann- og avløpsbehandlingen i Tanavassdragets nedbørsfelt kan økes gjennom ulike 
samarbeidsløsninger.
Første delmål er å utrede alternative løsninger for framtidig vann- og avløpssamarbeid 
mellom grensekommunen langs Tanavassdraget. Andre delmål er å kartlegge status for 
separate avløpsanlegg langs Tanavassdraget. 
I henhold til målene er prosjektet delt inn i to arbeidspakker. Arbeidspakke 1 – Utredning 
av felles vannforsyning og felles avløpsbehandling for tettstedene Karigasniemi og 
Karasjok gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom Inarin Lapin Vesi Oy og Karasjok 
kommune. 
Det vil bli engasjert et eksternt konsulentfirma gjennom tilbudskonkurranse til utredning 
av felles vannforsyning og felles avløpsbehandling for tettstedene Karigasniemi og 
Karasjok. Utredningen vil omfatte tekniske løsninger og kostnader til felles vannforsyning 
og felles avløpsbehandling
Arbeidspakke 2 – Kartlegging  av separate avløpsanlegg gjennomføres som 
samarbeidprosjekt mellom kommunene Karasjok, Tana og Utsjoki.  Kartlegging og tilsyn 
vil i hovedsak bli gjennomført av kommunenes egne ansatte i et ansettelsesforhold. 
Prosjektet er i hovedsak finansiert med eksterne tilskuddsmidler og delvis med egne 
bevilgninger og delvis som egeninnsats. Den største eksterne finansieringskilden er 
den europeiske regionale utviklingsfondet med Interreg-midler. I tillegg er det mottatt 
internasjonalt skjønnsmidler fra Lapin Liitto på finsk side. På norsk side er det mottatt 
finansiering fra Troms Fylkeskommune over Interreg Nord-programmet (2014 – 2020) og 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. 
Prosjektets mål er at man gjennom å samarbeide om vannforsyningen og 
avløpsbehandlingen over grensen skal bidra til å øke effektiviteten og ressursutnyttelsen. 
Den langsiktige visjonen er en bærekraftig vannforsyning og avløpshåndtering som er 
sikker og kostnadseffektiv, og som på sikt skal redusere avløpsutslipp til Tanavassdraget.
Prosjektet er basert på arbeidet i den norsk-finske grensevassdragskommisjonen og 
samarbeidet i felles norsk-finsk vannregion for Tana, Pasvik og Neiden. 
Prosjektet er en videreføring av arbeidet i det pågående Interreg-prosjektet (Joint 
environmental management of the river Tana).


