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Sammendrag 
Hovedplan avløp 2013-2025 har status som kommunedelplan og er et overordnet 

styringsverktøy for Molde Vann og Avløp KF. Den er et bidrag til at kommunene kan nå 

målene for vannkvalitet, samt overordnede krav satt i lover, forskrifter og utslippstillatelser. 

Hovedplanen beskriver hovedkildene for forurensning til resipientene; vassdrag og sjø. For 

noen vassdrag er landbruk en stor kilde til forurensning. Tiltak innenfor dette området 

behandles i egen hovedplan. En omfattende resipientundersøkelse av Moldefjorden og 

Fannefjorden viser at miljøtilstanden kan karakteriseres som Meget God - God. Det vil si at 

fjordområdet er mindre følsomt for utslipp av kommunalt avløpsvann. 

 

Molde Vann og Avløp KF oppgraderte i 2012 avløpsrenseanlegget RA2 på Nøisomhed. 

Renseeffekten er vesentlig forbedret og anlegget tilfredsstiller dagens forskriftskrav til 

primærrensing. Renseanlegget på Cap Clara skal ombygges til tilsvarende kvalitet og 

effektivitet i løpet av de kommende to årene.  

 

I planperioden skal det arbeides aktivt med fornying av avløpsnettet. Med dette separeres 

overvann fra spillvann der dette tidligere ikke er gjort. Det inkluderer også at abonnenter 

berøres ved at tilsvarende separering må skje på private stikkledninger. Gevinsten er blant 

annet bedre kapasitet på avløpsnettet og dermed færre tilfeller av overløp/forurensning.  

 

Hovedplanen gir en oversikt over tiltak som er planlagt gjennomført og kostnader knyttet til 

disse. Den peker videre på enkelte større utfordringer for avløpsområdet. 

 

 

1 Revisjonsstatus 

Rev. Dato Dokument Behandling 

 21.12.2012 Planprogram Høring – 21.12.12 – 31.01.13 

 07.02.2013 Hovedplan Forslag godkjent av styret for MVA-KF 

 23.04.2013 Planprogram Vedtatt i Plan og Utviklingsstyre 

1 23.09.2013 Hovedplan Lagt frem til politisk behandling 
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1. Innledning 
 

1.2 Kort om hovedplanen og arbeidet 

Hovedplan avløp 2013-2025 er en videreføring av Hovedplan avløp 2005-2008. 

Hovedplanen har status som kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven. 

 

Hovedplanen forholder seg til de premisser som er lagt i kommuneplanen med tilhørende 

strategiplan, og den bidrar samtidig til det faglige grunnlaget for rullering av 

kommuneplanen. Planen forholder seg videre til de vedtekter som er nedfelt for Molde Vann 

og Avløp KF og til Fylkesmannens krav knyttet til utslippstillatelser. Som grunnlag for 

utarbeidelse av hovedplanen ligger også resultater av benchmarking. 

 

Hovedplanen er gjeldende fram til 2025 men vil revideres om endringer i overordede mål, 

planer og vedtekter gjør dette nødvendig. Planens handlingsdel revideres i forbindelse med 

det årlige budsjettarbeidet. 

 

1.3 Formål 

Formålet med hovedplanen er å gi et grunnlag for utarbeidelse av økonomiplaner og 

handlingsplaner. Planen er videre et redskap for resultatkontroll og vil legge føringer for 

kvalitetsarbeidet i foretaket. 

 

1.4 Kommunens ulike roller 

I forbindelse med utslipp av avløpsvann, har kommunen ulike roller: 

1. Som forurenser: 

Kommunen er eier av avløpsanlegg og avløpsnett og påfører resipientene utslipp av renset 

kommunalt avløpsvann, urenset overløpsvann og overvann. I henhold til gjeldende 

regelverk skal kommunen ha utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal for 

utslipp større enn 10 000 pe til sjø, og fra Molde kommune for de mindre utslippene.  

2. Som myndighetsutøver av forurensningsregelverket: 

Kommunen er myndighetsutøver og gir utslippstillatelser i henhold til 

forurensningsforskriften. Kommunen har tilsynsansvar innen sitt myndighetsområde og er 

også klageinstans for avløpsanlegg inntil 50 pe. 

Gjeldende myndighetsområder er: 

a. for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende; mindre enn 50 pe. 

b. for utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe 

til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø 

c. for utslipp av oljeholdig avløpsvann 

d. for påslipp til offentlig avløpsnett  

 

3. Som tilrettelegger: 

Kommunen plikter å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere 

og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme 

gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.  
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Molde Vann og Avløp KF ivaretar det ansvaret kommunen har som forurenser og som 

myndighetsutøver. Molde kommune har satt bort oppgaven med tømming av private 

renseinnretninger og tette tanker til RIR. 

1.5 Definisjoner 

Aktuelle definisjoner er i hovedsak hentet fra gjeldende regelverk og er ordnet alfabetisk. 

 Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere 

av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.  

 Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller 

andre bygninger med innlagt vann.  

 Avløpssone: Geografisk område som omfatter avløpsanlegg, tilhørende nedbørsfelt og 

nærområdet i resipienten 

 Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.  

 Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods. 

 Biologisk oksygenforbruk, BOF: Et mål på mengde oksygen som forbrukes i løpet av 

fem dager når organisk stoff brytes ned i vann. Parameteren beskriver i stor grad det 

oksygenforbruk som avløpsvannet vil representere ved utslipp i resipienten. 

 Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding 

av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden 

sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør 

mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.  

 Nedbørfelt: Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller i 

hav. 

 Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, 

parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting 

av kjøretøyer, motorvask og lignende.  

 Overvann: Fellesbetegnelse på drensvann og regnvann fra takflater, veier og plasser. 

 Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et 

biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. 

Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går 

til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som 

for eksempel skyldes kraftig nedbør. 

 Resipient: Vannforekomst som mottar avløpsvann 

 Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte 

og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, 

vaskerom eller lignende.  

 Spillvann: Sanitært og industrielt avløpsvann. 

 Sterkt modifisert vannforekomst: En forekomst av overflatevann som på grunn av 

fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret 

karakter, og som er upekt som sterkt modifisert. 

 Suspendert stoff, SS: Mengden av uoppløst materiale i vann.  

 Vannregion: Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann 

som til sammen utgjør en hensiktsmessig forvaltningsenhet. 

 Vannregionmyndighet: Koordinerende myndighet utpekt som ansvarlig for en eller flere 

vannregioner. 

 Økologisk potensial: Uttrykk for mulig økologisk tilstand i en sterkt modifisert eller 

kunstig forekomst av overflatevann, basert på klassifisering. 

 Økologisk tilstand: Uttrykk for tilstanden når det gjelder sammensetning og virkemåte for 

økosystemet i en forekomst av overflatevann, basert på klassifisering. 



 
 

Side 7 av 45  Hovedplan avløp Dato: 24.09.2013 

1.6 Forkortinger 

Forkoringer som er benyttet i hovedplanen. Disse er satt opp alfabetisk. 

 BOF Biologisk oksygenforbruk. Se definisjon 

 NIVA:  Norsk institutt for vannforskning  

 Pe: Personekvivalens. Se definisjon 

 RIR:  Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS 

 ROS: Risiko og Sårbarhet 

 SS Suspendert stoff. Se definisjon 

 T. koli:  Termotolerante koliforme bakterier. 

 

2 Rammevilkår for den kommunale avløpshåndteringen 
Rammevilkår defineres gjennom en rekke direktiver, lover, forskrifter og kommunale 

vedtak. De viktigste er tatt med her. I tillegg kommer tilgrensende lovverk, veiledere og 

retningslinjer innen de enkelte områdene. 

 

2.1 Internasjonale rammevilkår: 

 EU’s vanndirektiv – 2000/60/EC 

Direktivets hensikt er å beskytte grunnvann, elver, innsjøer, kystfarvann og 

overgangssonen mellom ferskvann og sjøvann. Det skal sørge for at vannøkosystemets 

tilstand sikres og forbedres, samt fremme en bærekraftig bruk av vannressurser. 

Vanndirektivet har flere datterdirektiver: 

- Grunnvannsdirektivet 

- Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken 

- Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og kontroll av vannkvalitet 

- Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann 

 EU’s avløpsdirektiv – 91/271/EEC 

Direktivets hensikt er å verne miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløp fra 

tettbebyggelser, og stiller konkrete krav til rensegrad basert på størrelsen på tettstedet og 

resipientens følsomhet. 

 EU’s slamdirektiv – 86/278/EØF 

Direktivets hensikt er å regulere bruk slam fra renseanlegg i landbruket slik at det unngås 

skadevirkninger på jord, vekster, dyr og mennesker, samtidig som det oppmuntres til 

riktig bruk av slammet. 

 EU’s flomdirektiv – 2007/60/EU 

Direktivets hensikt er å redusere skadevirkningene ved flom for mennesker, miljø, 

kulturarv og økonomi, og skal dekke alle varianter av flom/oversvømmelse, også 

menneskeskapte.  

 

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å implementere EU-direktivene i norsk 

lovverk. 
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2.2 Statlige rammevilkår: 

2.2.1 Sentrale lover 

 Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 nr 82) 

Korttittel: Vannressursloven.  

Lovens formål er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag 

og grunnvann.  

 Lov om vern mot forurensning og om avfall (LOV 1981-03-13 nr 06) 

Korttittel: Forurensningsloven. 

Lovens formål er blant annet å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 

eksisterende forurensning. 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16 nr 12). 

Korttittel: Vass- og avløpsanleggslova. 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV-2008-06-27 nr 71). 

Korttittel: Plan- og bygningsloven. 

 Lov om folkehelsearbeid (LOV 2011-06-24 nr 29) 

Korttittel: Folkehelseloven 

 Lov om havner og farvann (LOV 2009-04-17-19) 

Korttittel: Havne- og farvannsloven 

 Lov om kulturminner (LOV 1978-06-09-50) 

Korttittel: Kulturminneloven 

2.2.2 Sentrale forskrifter 

Tilhørende lovverket er de sentrale forskriftene som er relevante for det området som dekkes 

av hovedplanen. Av de viktigste her er: 

 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR 2006-12-15 nr 1446) 

Korttittel: Vannforskriften. Denne implementerer EUs vanndirektiv. 

 Forskrift om begrensning av forurensning (FOR 2004-06-01 nr 931) 

Korttittel: Forurensningsforskriften. Denne implementerer EUs avløpsdirektiv med en del 

norske tilpasninger. 

 Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav (FOR-2003-07-04 nr 951) 

Korttittel: Gjødselvareforskriften. Denne implementerer EUs slamdirektiv. 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-

12-06 nr 1127). 

Korttittel: Internkontrollforskriften. 

 Forskrift om miljørettet helsevern (FOR 2003-04-25 nr 486) 

 Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket (FOR-2009-12-1449) 

 Forskrift til Havn- og Farvannsloven (FOR-2012-12-19-1329) 

2.2.3 Verneplaner 

Aktuelle verneplaner fremmet av Miljøverndepartementet og med status som forskrifter: 

 Forskrift om fredning av Røamyrane naturreservat, Molde kommune, Møre og 

Romsdal (FOR 1996-12-13 nr 1218) 

 Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 1, 

freding av Osen naturreservat, Molde kommune, Møre og Romsdal (FOR 2002-11-

08 nr 1231) 

 Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 2, 

freding av Oltervågen naturreservat, Molde kommune, Møre og Romsdal (FOR 

2002-11-08 nr 1232) 
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 Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 4, Sotnakkvatnet naturreservat, Nesset og 

Molde kommuner, Møre og Romsdal (FOR 2006-12-22 nr 1625) 

 

2.3 Kommunale rammevilkår 

I tillegg til internasjonale og nasjonale lover og forskrifter har kommunen vedtatt lokale 

forskrifter, administrative bestemmelser og planer som legger føringer for hovedplanen: 

 Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR-

kommunene (1999) 

 Forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann i Molde kommune (2006) 

 Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann i Molde kommune (2012) 

 Forskrift om nedgravde oljetanker (2009) 

 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Molde Kommune (2012) 

 Forskrift om gebyr etter forurensningsregelverket (2012) 

 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (2010) 

 Kommuneplan 2008-2020 og gjeldende kommunedelplaner og hovedplaner, eksempelvis 

o Plan for vannmiljø i Molde kommune (2004-2007) 

o Hovedplan vannforsyning (2010-2021) 

o Hovedplan landbruk (2001-2011) 

o Arealplaner / reguleringsplaner  

o Sentrumsplan 

 Molde Kommune - Strategier 2012-2020 

 

2.4 Utslippstillatelser 

Utslippstillatelser for avløpsvann er en viktig del av rammevilkårene. Molde kommune har 

følgende utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

 Dispensasjon fra krav om sekundærrensing, forutsatt tilfredsstillelse av primærrensekrav, 

gitt 2009 

 Utslippstillatelse for kommunale renseanlegg, gjeldende fra 01.01.2001 

 Utslippstillatelse for RA2 – Molde, gjeldende fra 15.02.2013 (denne erstatter tillatelse 

gjeldende fra 01.01.2001 for avløp over 50 pe)  

 

2.5 Kobling til tidligere planer og rapporter 

2.5.1 Biologisk mangfold 

Molde kommune fikk i 1995 utarbeidet en rapport som beskriver det biologiske mangfoldet i 

kommunen, aktiviteter som truer dette, ulike typer verdier knyttet til naturen og hvilke 

muligheter kommunen har til å styrke forvaltningen av disse verdiene. Til hovedrapporten 

(del 1) er det også utarbeidet en rapport (del 2) som beskriver flora og fauna i kommunen.  

I 2004 ble det, som del av en masteroppgave, utarbeidet en rapport med tittel Kartlegging og 

verdisetting av viktige naturtyper for biologisk mangfold i Molde kommune. Rapporten gir 

utfyllende og oppdaterte data i forhold til rapporten nevnt ovenfor. Ferskvann/våtmark og 

havstrand/kyst er omtalt i egne kapitler i rapporten. 

Begge rapportene gir viktig informasjon ved vurderinger av økologisk tilstand, mål og 

virkemidler med hensyn til vassdrags- og sjøresipienter. 
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2.5.2 Plan for vannmiljø 

Molde Kommune har med bistand fra Asplan Viak Sør utarbeidet plan for vannmiljø i 

Molde kommune. Denne var ferdigstilt i 2004. Vannmiljøplanen inneholder en gjennomgang 

av ferskvannsresipienter i kommunen og oppsummerer vannkvalitet samt verne- og 

brukerinteresser for den enkelte resipient. På grunnlag av dette er det foreslått miljømål for 

vannkvalitet, arealbruk og friluftsliv.  

Tidligere har Molde Kommune utarbeidet forslag til miljømål for Årøelva (2003). Begge 

disse planene ble i hovedsak tatt inn i Hovedplan avløp 2005-2008. 

Denne hovedplanen bygger videre på de nevnte planene. Oppdaterte vannkvalitetsdata er 

vurdert opp mot miljømålene. I hovedplanen er det imidlertid kun ført videre de mål og 

skissert de tiltak og virkemidler som ligger innenfor Molde vann og avløp KF sitt ansvars- 

og myndighetsområde.  

2.5.3 Fjordundersøkelse  

I 2004 gjennomførte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) en omfattende undersøkelse 

av Molde- og Fannefjorden. Her ble det gitt en vurdering av utslipp av kommunalt 

avløpsvann sett i forhold til EUs avløpsdirektiv sitt krav om sekundærrensing. 

Undersøkelsen viste at miljøtilstanden i fjordene i hovedsak kan klassifiseres som Meget 

God. Konklusjonen var at fjordområdet må anses som mindre følsomt for utslipp av 

kommunalt avløpsvann. 

I 2012 gjennomførte Resipientanalyse AS en oppfølgende undersøkelse av Molde- og 

Fannefjorden. Denne viser at miljøtilstanden kan karakteriseres som Meget God til God. 

Konklusjonen er fortsatt at fjordområdet er mindre følsomt for utslipp av kommunalt 

avløpsvann. 

2.5.4 Benchmarking 

Molde Vann og Avløp KF har deltatt i Norsk Vann sitt benchmarkingsprosjekt siden 2004. 

Her blir standard og effektivitet på vann- og avløpstjenester i Molde kommune målt og 

vurdert opp mot tilsvarende tjenester i andre kommuner. Rapporter fra benchmarking er et 

nyttig verktøy med hensyn til å definere/justere strategier og handlingsprogram. 

Resultat fra benchmarking 2011 gir følgende karakterer med hensyn til standarden på 

kommunens avløpstjenester: 

- Utslipp fra overløp på nettet og status vedr. tilknytninger til godkjente utslipp:  

Karakter Dårlig.  

- Overholdelse av gjeldende rensekrav, ledningsnettets funksjon og kvalitet/bruk av slam: 

Karakter God.   
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3 Avløpshistorie i Molde kommune 
Molde kommune slik den er nå består av områder fra 4 tidligere kommuner, Molde 

kommune, Bolsøy kommune og Veøy kommune og litt av Aukra kommune. 2 av disse, 

Bolsøy og Veøy eksisterer ikke lenger som egne kommuner.  

Bolsøy Herred, som besto av alt omland til Molde, samt området Mordal i Nord-Aukra 

Herred, som strekker seg fra Djupdalen til Gauset, ble fra 1. januar 1964 slått sammen med 

Molde til Molde kommune. 

Veøy formannsdistrikt, som det het den gangen, ble 1. januar 1965 delt i to, noe tilhører i 

dag Rauma kommune, mens Sekken, Veøy og Nesjestranda med til sammen 756 innbyggere 

ble slått sammen med Molde kommune.  

Molde by var tidlig ute med vann- og avløpsnett, men den gang var ikke byen stort mer enn 

det som i dag kjennetegnes som Storgata og Strandgata, fra Steinbruddet i vest til Moldegård 

i øst. 

Før vi begynte å legge avløpsledninger i byen, hadde Molde en løsning med dostamper fra 

bygårdene, som ble satt utenfor og hentet av ”renovatøren.” Første kommunale avløpsrør i 

selve Molde by kom rundt 1865. 

Siden Molde ligger sydvendt med Moldefjorden som en god resipient, gikk alt avløp fra 

byen urenset rett i fjorden, enten direkte eller via Moldeelva. 

Alt omland til Molde by tilhørte Bolsøy kommune før sammenslåingen i 1964. Her besto alt 

avløp vesentlig av utedo og private septiktanker, samt etter hvert også noen mindre 

avløpsnett, også disse med direkte utslipp til fjorden eller elver/bekker. 

 

 
 

Fra ca. 1970 begynte Molde kommune å separere sitt avløp, det vil si å skille ut 

overflatevann, takvann og drensvann fra avløpet (spillvannet). Dette er et arbeid som fortsatt 

utgjør størstedelen av investeringene på avløpssiden, og kommunen har fortsatt ca. 21 % av 

sitt avløpssystem som fellessystem. For å redusere dette tallet ytterligere til rundt 4-5 % 

trengs det en investering på ca. 200 mill. kroner. Da er alle områder med stor andel 

fellessystem separert. 

Rundt 1980 begynte et målrettet arbeid i kommunen med å samle alt avløp til færre og større 

utslipp. For sentrum ble alt avløp samlet i vest ved Cap Clara, og i øst ved Nøisomhed. For 

tettstedene Hjelset og Kleive ble alt avløp samlet i ett utslipp på hvert sted. Sør for 

Fannefjorden ble avløpene samlet til større utslipp nær de største konsentrasjonene av 
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befolkningen, Talset, Røvika, Raneset og Havnvika. På Bolsøya er nesten 80 % av boligene 

samlet i et utslipp. 

Det er gjennomført større resipientundersøkelser i fjordsystemet med jevne mellomrom, i 

1972, 1984 og i 2004. Disse tre undersøkelsene viser at forholdene til fjordsystemet er meget 

bra, og at fjorden tåler utslippsmengden så fremt tørrstoff/flytestoff fjernes fra avløpet. 

Rundt 1990 kom kravet om at alle utslipp av sanitært og industrielt avløpsvann (spillvann) 

skulle gjennom en eller annen form for rensing innen 1.1.2000. Da ble det fart i arbeidet med 

avskjærende ledninger og overføringsledninger for å få samlet alle utslippene til noen få 

store utslipp. 

Sentrum, fra Kringstad til Årø besto av 60 utslipp som etter hvert skulle samles til 2 store 

utslipp. 

Molde kommune hadde innen utgangen 31.12.2000 sanert mesteparten av disse utslippene, 

kun 2 større utslipp sto igjen, men disse ble bevisst ikke prioritert da de hang sammen med 

større utbyggingsområder, Stadion- / Rica Seiletområdet og Årøliaområdet. 

Molde fikk sitt første silanlegg i drift i 1994, ved Nøisomhed, som behandler avløp fra østre 

del av sentrum. i 1998 kom silanlegget ved Cap Clara i drift for vestre del av sentrum, og 

dermed var utslipp fra ca. 19.000 personer renset. Silanlegget på Hjelset/Opdøl ble satt i drift 

i 2001. De resterende større utslipp etter forurensningslovens § 13 går gjennom store 

slamavskillere før utslipp til resipient. 

Teknologien i de tidligste silanleggene er foreldet, og i november 2012 ble det satt i drift et 

topp moderne båndsilanlegg ved RA2 Nøisomhed. Ved RA1 Cap Clara er vi også i gang 

med å planlegge oppgradering til båndsilanlegg. Dette må til for å klare kravet til 

primærrensing. 

 

 
Oversikt avløpssoner Molde kommune 
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4 Generelt om vannmiljø 

4.1 Innledning 

I henhold til regelverket skal det føres en resipientorientert avløpspolitikk. Det innebærer at 

kommunen må ha kjennskap til, og føre kontroll med resipientenes økologiske og kjemiske 

tilstand. Miljøtilstanden i vannforekomstene skal vektlegges når det gis tillatelse til utslipp. 

Betingelser knyttet til utslippstillatelser skal sikre at fastsatte miljømål holdes eller på sikt 

oppnås. Prioriteringer for aktiviteten innen avløpshåndteringen vil dermed i store trekk 

styres av miljømålene for resipientene. 

Miljømålene for vannforekomstene konkretiseres i sentrale dokumenter: 

 Vannforskriften: Denne definerer generelle miljømål for ulike typer vannforekomster 

 Regional vannforvaltningsplan: Denne beskriver de spesifikke beskyttelsestiltak og 

miljøforbedrende tiltak som er nødvendig for å nå eller opprettholde de generelle 

miljømålene i vannforskriften 

 Lokal vannmiljøplan (Plan for vannmiljø i Molde kommune): Denne beskriver 

kommunens miljømål for vannkvalitet, arealbruk og friluftsliv og vektlegger aktuelle 

brukerinteresser 

 Lokale miljømål for Årøelva (2003): Denne beskriver generelle og konkrete miljømål 

for elva   

4.2 Miljømål beskrevet i vannforskriften   

Vannforskriften definerer generelle miljømål for ulike typer vannforekomster. Mindre 

strenge miljømål kan settes når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet 

at det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene.  

De generelle miljømålene er:  

Overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann): 

Tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomsten skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand, i samsvar med 

klassifisering i vannforskriften, og når det gjelder kjemisk tilstand også oppfylle kravene i 

forurensningsforskriften, kapittel 17 (gjelder utslipp av farlige stoffer til vann).  

Kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster: 

Tilstanden skal beskyttes mot forringelse og forbedres med sikte på at vannforekomstene 

skal ha minst godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand, i samsvar med 

klassifisering i vannforskriften. 

Grunnvann: 

Tilstanden skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes og balansen mellom 

uttak og nydannelse sikres med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god kjemisk og 

kvantitativ tilstand, i samsvar med klassifisering i vannforskriften. 
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4.3 Regional vannforvaltningsplan 

I henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltningen er landet delt inn i vannregioner. 

Den vannregionen vi tilhører omfatter Møre og Romsdal fylke med små justeringer knyttet 

til nedbørsfelt. Vannregionmyndighet er Fylkeskommunen. 

Vannregionmyndigheten vurderer om en vannforekomst kan karakteriseres som kunstig eller 

sterkt modifisert og dermed kan gis mindre strenge miljømål. Spesielle vilkår skal da være 

oppfylt. Vannregionmyndigheten utarbeider spesifikke miljømål for vannforekomster i 

samarbeid med vannregionutvalget. I dette utvalget er kommunene representert.  

Vannregionmyndigheten har et ansvar for å utarbeide tiltaksprogram som beskriver hvilke 

tiltak som er nødvendig for å nå eller opprettholde miljømålene om minst god økologisk og 

kjemisk tilstand, og for sterkt modifiserte vannforekomster; et godt økologisk potensial. 

En forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 2010-2015 med tilhørende tiltaksplan 

er utarbeidet. Ingen vannforekomster i Molde kommune er berørt av denne 

forvaltningsplanen. En forventer imidlertid at vannforekomster i kommunen kommer med i 

neste planperiode. Dette krever medvirkning av kommunale myndigheter innen ulike 

områder. Hovedplan avløp 2013-2025 er i denne sammenheng å betrakte som et bidrag til en 

framtidig regional helhetlig forvaltningsplan og et innspill til vannregionmyndigheten. 

4.4 Lokal vannforvaltningsplan 

Miljømål definert i regionale forvaltningsplaner er overstyrende i forhold til lokale planer. 

Kommunene kan imidlertid sette strengere miljømål og/eller utdype/presisere miljømålene, 

for eksempel i forhold til spesielle brukerinteresser.  På bakgrunn av nytt lovverk og 

regionale forvaltningsplaner vil det være aktuelt for kommunen å vurdere behovet for 

revisjon av eksisterende lokale planer. I Molde kommunes planstrategi er det sagt at slik 

vurdering skal gjøres når Forvaltningsplan 2016-2021 for vannregion Møre og Romsdal 

foreligger og at eventuell revisjon bør gjennomføres i 2016. 

4.5 Klassifiseringsverktøy for beskrivelse av miljøtilstand 

En vannforekomst skal klassifiseres etter økologisk og kjemisk tilstand i henhold til veileder 

”01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann”, utgitt av Direktoratsgruppa for 

gjennomføring av vanndirektivet. De viktigste kvalitetselementene er bunndyr, 

begroingsalger, fisk og planteplankton. Parametere som næringssalter og oksygenforhold er 

støtteparametere. Klassifiseringssystemet tar hensyn til type vannforekomst og naturtilstand. 

Parametere som inngår i typebestemmelsen er økoregion, høyde over havet, kalkinnhold, 

humusinnhold, vannets klarhet og størrelse (og for innsjøer, også dybde). Med 

typebestemmelse av vannforekomst defineres også forventet naturtilstand, det vil si den 

miljøtilstanden en vannforekomst antas å ha uten påvirkning av menneskelig aktivitet. 

Fordi dette klassifiseringssystemet ikke er ferdig utviklet og fordi overvåking av vassdrag 

fram til i dag har vært basert på et annet klassifiseringssystem, må en benytte både nytt og 

deler av utgående system for å beskrive miljøtilstanden for vannforekomster. 

 

En nærmere beskrivelse og sammenstilling av benyttet klassifiseringsverktøy for ferskvann 

med grenseverdier for de enkelte parametrene er gitt i Vedlegg 1. 

For vurdering av fjordsystemet som resipient benyttes eksterne konsulenter. For metoder og 

kriterier vises spesielt til siste undersøkelse, Resipientanalyse AS, rapport nr. 850-2012 

(datarapport) og 851-2012 (hovedrapport).  
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4.6 Aktuelle utslippsbelastninger  

Avløpsvann vil kunne inneholde en rekke stoffer som kan ha negativ virkning på en 

resipients kjemiske og økologisk tilstand. Her kan nevnes organisk materiale, forsurende 

stoffer, næringssalter, patogene organismer samt organiske og uorganiske miljøgifter. 

Ved påslipp til kommunalt avløpsnett tilføres ulike former av avløpsvann. Eksempelvis: 

o Sanitært avløpsvann (organisk materiale, næringssalter, patogene organismer) 

o Avløpsvann fra industri (kjemiske stoffer, miljøgifter) 

o Avløpsvann fra serveringssteder, gatekjøkken og lignende (fett) 

o Avløpsvann fra sykehus og andre behandlingsinstitusjoner (medisinske preparater) 

o Overvann fra tette flater som tak, parkeringsareal og veger (sand/grus, tungmetaller) 

 

Avløpsrenseanleggene fjerner i hovedsak partikulært organisk og uorganisk materiale og fett 

før utslipp til fjordsystemet. Det betyr at andeler av næringssalter og andre uønskede stoffer 

som inngår i slammet også holdes tilbake.  

 

Til tross for avløpsrensing vil utslipp fra kommunale renseanlegg være den største 

bidragsyteren av forurenset vann til fjordsystemet. Andre aktuelle direkte kilder til 

forurensning av fjord og vassdrag er: 

o Utslipp fra private avløpsløsninger 

o Forurenset overvann, eksempelvis fra trafikkerte plasser og veier 

o Direkteutslipp fra industri 

o Sigevann fra deponi 

o Forurenset vann fra landbruk, skogbruk, jordarbeid 

o Forurensing fra oppdrettsanlegg 

o Akutt forurensning 

 

Kommunale renseanlegg, avløp fra spredt bebyggelse og overvann er spesielt omtalt i andre 

kapitler i hovedplanen.    
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5 Resipienter i Molde kommune 

5.1 Inndeling i nedbørssoner 

Vannforekomster skal forvaltes etter nedbørsfelt. I Hovedplan avløp 2005-2008 er 

kommunen delt inn i 9 soner, disse er noe tilpasset eksisterende bebyggelse og kommunale 

avløpsanlegg. Denne oppdelingen videreføres i denne hovedplanen. Sentrale resipienter i 

hver av disse sonene omtales med hensyn til tilstand, mål og aktuelle tiltak. Forhold 

beskrevet i denne hovedplanen begrenser seg i hovedsak til de forhold Molde Vann og 

Avløp KF har ansvar og myndighet over. Ut over dette er det tatt med betraktninger om 

landbrukspåvirkning der det anses relevant. For Årøelva er også andre forhold knyttet til 

forurensninger og mulige kilder til disse omtalt.   

Kart som viser nedbørsfelt: 

 
 

5.2 Status og vurdering i forhold til tidligere miljømål 

Det generelle miljømålet for overflatevann er i følge vannforskriften at det skal være minst 

god økologisk og kjemisk tilstand. Denne ordlyden er dekkende for de generelle 

miljømålene som kommunen har beskrevet i sin lokale vannmiljøplan. I tillegg har Molde 

kommune beskrevet at elver og sentrumsnære bekker skal tilfredsstille kravene til god 

badevannskvalitet.  

I det følgende er status for vannkvalitet i forhold til miljømål summert opp for de enkelte 

nedbørssonene i kommunen. Dette er i hovedsak basert på observasjoner og prøvetaking i 

årene 2009 - 2012. Det er gitt stikkordsmessige anmerkninger og potensielle bidragsytere til 

uønsket forurensning til vassdrag er beskrevet. Fjordområdene tilhørende de ulike sonene er 

omtalt samlet i eget avsnitt. 

Generelt vil sentrumsnære bekker og elver være utsatt for overvann fra tettbebyggelse, samt 

lekkasjer og overløp fra det kommunale avløpsledningsnettet.  Årøelva er preget av 

påvirkning fra industri og deponianlegg i nedbørsområdet. Forurensning i elver i distriktet 

kan i hovedsak knyttes til landbruk og spredt boligbebyggelse.  
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5.2.1 Nedbørssone 1; Molde by, fra Julneset til Strande 

 

Status for sentrumsnære bekker og elver: 

Følgende sentrumsnære elver og bekker er undersøkt med tanke på miljøpåvirkning: 

Moldeelva, Mekelva, Cecilienfrydbekken, Bjørsetbekken, Fuglsetbekken, 

Tøndergårds-bekken, Nøisomhedbekken, Legrovikbekken.   

Her er vektlagt kontroll med tarmbakterier, men det er også gjort analyser av fysiologiske 

parametere som surhetsgrad og saltinnhold samt innhold av nitrogen og fosfor.  

 

Parameter Observasjon 

Tarmbakterier 

Vann og elver/bekker nord for bebyggelsen viser god vannkvalitet. Det er imidlertid 

tidvis høye bakterietall der vassdragene går gjennom tettbygde områder. Mest utpreget 

er dette for bekkene øst for sentrum. 

 

Potensielle bidragsytere til forurensing  

Potensiell kilde Vurdering 

Kommunalt 

spillvannsnett 

Høye verdier av tarmbakterier indikerer at det kan være lekkasjer fra 

spillvannsledninger, direkte utslipp av spillvann (feilkoblinger) eller overløp fra 

spillvannsledninger. 

Overvann Overvann føres i en viss grad til bekkene. Dette kan også føre med seg tarmbakterier. 

Landbruk 
For Legrovikbekkens nedre del kan det høye innholdet av bakterier også skyldes 

avrenning eller punktutslipp fra landbruk 

 

Status for Årøelva: 

Status er basert på medianverdien for analyseresultater over tre år, 2010-2012, selv om det 

foreligger et stort antall resultater også fra tidligere år.  Prøver er tatt i regi av RIR og Molde 

kommune. Selv om det kan være stor spredning i resultatene, gjerne over flere 

tilstandsklasser, gir medianverdiene god informasjon for å synliggjøre problemområder.    

 

 Parameter Observasjon 

Næringssalter Nitrogen (N): Det er et noe høyt nivå av nitrogen ved Stillegjerde, nedstrøms tidligere 

deponi (nå Crossbane) og ved Årø bro. Størst enkelttilførsel er registrert nedstrøms 

RIR. Det er også tilførsler av nitrogen fra Brekkelva/Løkelva. 

Organiske stoffer Kjemisk oksygenforbruk (KOF): Det er noe høye verdier for lett nedbrytbart 

organisk materiale nedstrøms RIR. Det er også betydelige tilførsler av organisk 

materiale fra Brekkelva/Løkelva. 

 Jern (Fe): Det er et høyt nivå for jern f.o.m. nedstrøms RIR og ned til Årø bro. Størst 

enkelttilførsel er registrert nedstrøms RIR. Det er også tilførsler av jern fra 

Brekkelva/Løkelva. 

Tarmbakterier Det er noe høye verdier av tarmbakterier f.o.m. Stillegjerde og videre nedover i elva. 

Datagrunnlaget er imidlertid mindre for denne parameteren enn for de øvrige. 
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Potensielle bidragsytere til forurensning 

Potensiell kilde Vurdering 

Deponi Fra deponiet ved RIR er det trolig avrenning som i hovedsak tilfører elva organisk 

materiale og næringssalter. Organisk materiale tilføres også via Brekkelva/Løkelva, 

trolig fra lagring av organisk materiale ved gjenvinningsanlegg i nedbørsfeltet til 

Brekkelva/Løkelva. 

Kommunalt 

spillvannsnett 

Høye verdier av tarmbakterier indikerer at det kan være lekkasjer, direkte utslipp av 

spillvann eller overløp til bekkene/elvene innenfor områdene for det kommunale 

avløpsnettet. 

Steinindustri Avrenning fra steinindustri tilfører trolig elva nitrogen 

Nedlagt 

avfallsdeponi / 

crossbane 

Her er det først og fremst en sterk økning av salter. Dette vises ved økning i 

konduktivitetsverdi og i nivået for kalsium, natrium og klorider. Dette antas å kunne 

knyttes til dagens bruk av området. 

 

5.2.2 Nedbørssone 2: Strande – Hjelset 

 

Status for Opdølselva: 

Parameter Observasjon 

Tarmbakterier Hovedsakelig lave bakterietall men også tilfeller av høye tall 

 

Potensielle bidragsytere til forurensing 

Potensiell kilde Vurdering 

Landbruk / 

spillvann 

Innholdet av tarmbakterier tyder på at vassdraget mottar noe avrenning fra landbruk 

og/eller bebyggelse i nedbørsfeltet. Flere av sidebekkene til Opdølselva drenerer 

områder med gårdsbruk.  

 

5.2.3  Nedbørssone 3: Olteråa 

 

Status for Olteråa: 

Parameter Observasjon 

Næringssalter Det er spesielt høye verdier nedenfor samløp med Sagelva, Istadløken (nedstrøms 

Langholen) og nedre del av Øygardsbekken  

Tarmbakterier Det er spesielt høye verdier nedenfor samløp med Sagelva, Istadløken (oppstrøms og 

nedstrøms Langholen) og i Øygardsbekken 

Begroing En del begroing, mest i Istadløken, nedstrøms Langholen. 

 

Potensielle bidragsytere til forurensing 

Potensiell kilde Vurdering 

Landbruk / 

spillvann 

Innholdet av næringssalter og tarmbakterier tyder på at vassdraget mottar avrenning / 

utslipp fra landbruk og/eller fra husholdninger. Både Sagelva, Øygardsbekken og 

Istadløken drenerer områder med gårdsbruk. 

I Øygardsbekken skyldes forurensningen trolig både utslipp av sanitært avløpsvann, 

punktutslipp fra landbruk og avrenning. 

På Langholen er det etablert fangdam for å redusere avrenning fra landbruk til 

vassdraget. Miljøtilstanden i vassdraget tyder på at dette tiltaket ikke er tilstrekkelig.  
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5.2.4  Nedbørssone 4: Osenvassdraget 

 

Status for Osenvassdraget: 

Parameter Observasjon 

Næringssalter 
Det er noe høye verdier av fosfor i Storelva / Gussiåselva. 

Det er høye verdier av næringssalter ved prøvestasjon i Sagelva 

Tarmbakterier Det er høye verdier av tarmbakterier i Storelva / Gussiåselva og i Sagelva 

Begroing Sagelva er noe begrodd 

 

Potensielle bidragsytere til forurensing 

Potensiell kilde Vurdering 

Landbruk / 

spillvann 

Innholdet av næringssalter og tarmbakterier tyder på at vassdraget mottar avrenning / 

utslipp fra landbruk og/eller fra husholdninger. Mange av sidebekkene til Osvatnet og 

Fosterlågen drenerer områder med gårdsbruk. 

I Sagelva skyldes muligens høye tall for næringssalter og bakterier, avrenning fra 

pelsdyrfarm. 

 

5.2.5 Nedbørssone 6: Røa 

 

Status for Røa: 

Parameter Observasjon 

Næringssalter 

 

Det er noe høyt innhold av fosfor i nedre del av elva og høyt innhold av nitrogen i 

midtre del  

Tarmbakterier 

 
Det er et relativt høyt innhold av tarmbakterier i midtre del av elva 

 

Potensielle bidragsytere til forurensing 

Potensiell kilde Vurdering 

Landbruk / 

spillvann 

 

Innholdet av tarmbakterier tyder på at vassdraget mottar avrenning / utslipp fra 

landbruk og/eller fra bebyggelse i nedslagsfeltet. 

 

5.2.6 Nedbørssone 5, 7, 8 og 9: Sørsida av Fannefjorden, Bolsøya, Sekken, 
Langfjorden 

Status vassdrag: 

Vassdrag i områdene er ikke undersøkt spesielt med tanke på forurensning.  
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5.2.7 Nedbørssone 1-9, Fjordområdene 

Status fjordområde: 

En omfattende undersøkelse av Moldefjorden og Fannefjorden i 2012 viser at miljøtilstanden 

totalt sett i fjordene kan klassifiseres som Meget god til God. Dette gjenspeiles også i 

badevannskvaliteten. Denne er satt på bakgrunn av resultater siste to år; 2011 og 2012. 

 

Sted Egnethet for bading 

Kringstadbukta God 

Retiro badevik God 

Hjelset badevik God 

Kleive badevik God 

Røvika God 
Bolsøya badevik God 
Horsgård God 

 

 

Potensielle bidragsytere til forurensing 

Potensiell kilde Vurdering 

Kommunalt avløpsnett 

Utslipp fra renseanlegg og slamutskillere 

Utslipp fra overløp 

Feilkoblinger av spillvann til overvannsnett 

Private avløpsanlegg Utslipp fra områder med spredt bebyggelse 

Bekker og elver Eventuelle forurensede bekker og elver fører til forurenset vann ut i fjorden 
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5.3 Tiltak knyttet til potensielle bidragsytere til forurensning 

Her beskrives enkelte sentrale og spesifikke tiltak som kan iverksettes for å forbedre 

vannkvaliteten der den ikke er tilfredsstillende, samt sikre vannkvaliteten der den pr. i dag er 

god. Der det er behov for omfattende opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, gjøres det 

etter en resipientbasert prioritering der en tar hensyn til brukerinteresser.  

 

Problem Aktuelle tiltak 

Tarmbakterier/ 

næringssalter i 

sentrumsnære 

bekker og elver 

Redusere antall overløp ved å bedre kapasiteten på det kommunale 

ledningsnettet. Kan oppnås ved  

- oppdimensjonering av kommunale avløpsledninger  

- separering av overvann fra spillvannsledninger  

- føre overløp til annen del av avløpsnettet, alternativt direkte 

ut i sjø 

 

Hindre forurensning fra defekt ledningsnett. Kan oppnås ved 

- en tilfredsstillende høy takt på fornying av avløpsnettet 

- utskifting/reparering av avløpsnett med lekkasjer 

 

Redusere tilførsler av overflatevann til bekker/elver. Kan oppnås ved  

- større grad av lokal overvannsdisponering  

- rensing av forurenset overvann før det føres til bekk 

 

Tarmbakterier/ 

næringssalter i 

bekker og elver i 

distriktet 

Redusere tilførsler fra landbruk 

- krav til gjødselsplaner, kantvegetasjon, etc.  

 

Redusere tilførsler fra avløp fra spredt bebyggelse 

- aktiv oppfølging av private avløpsanlegg 

 

Uønskede kjemiske 

stoffer i bekker og 

elver 

Redusere tilførsler fra industri og annen næringsvirksomhet 

- oppfølging av utslippstillatelser og påslippstillatelser for 

forurenset avløpsvann (fett, olje, kjemikalier) 

 

 

For tiltak knyttet forurensning fra det kommunale ledningsnettet, vises det til hovedplanens 

tiltaksplan. For tiltak knyttet til landbruk vises det til gjeldende landbruksplan for 

kommunen. Utslipp/påslipp fra industriell virksomhet følger av vilkår som er knyttet til 

tillatelsen og av lokale og sentrale forskrifter for området. Ansvaret for oppfølging av 

utslippstillatelser og påslippstillatelser tilligger den aktuelle forurensningsmyndigheten; 

kommunen, fylkesmannen eller Miljødirektoratet. 

 

Potensielle forurensningskilder for vannforekomster inkluderer også utvasking av miljøgifter 

fra forurenset grunn og akutt forurensning, eksempelvis fra lekkasje på nedgravde oljetanker. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for disse områdene og det er av vesentlig betydning i 

vannforvaltningen at saksområdene følges aktivt opp.  

 

Avløp fra spredt bebyggelse er en potensiell kilde til forurensning, spesielt i bekker, elver og 

elveoser. Der er kommunes ansvar å sette vilkår i utslippstillatelser og følge opp disse. Dette 

behandles nærmere i neste punkt.  
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5.4 Resipientbasert prioritering m.h.t. avløp i spredt bebyggelse 

I Molde kommune er det ca. 1000 små private avløpsanlegg tilknyttet en eller flere boliger 

eller hytter. Kommunen er forurensingsmyndighet og oppgaven ivaretas i dag av Molde 

vann og avløp KF. I det følgende skisseres en plan for resipientbasert kontroll av anlegg og 

utslipp. En resipientbasert prioritering tilsier at en tar hensyn til sårbarhet for 

miljøpåvirkninger og også vurderer viktigheten av aktuelle brukerinteresser. Følgende 

prioritering skal gjelde i dette arbeidet: 

  

- Nedbørsområder for kommunale drikkevannskilder 

- Områder der vannforsyningen er basert på private brønner 

- Områder omfattet av verneplaner 

- Nedbørsområder for innsjøer/elver tilrettelagt/egnet for bading/rekreasjon 

- Nedbørsområder for lakseførende vassdrag 

- Boliger/hytter med utslipp til sjø og med nærhet til badeplasser 

- Resterende boliger/hytter med utslipp til bekker / vassdrag uten definerte 

brukerinteresser 

- Resterende boliger/hytter med utslipp til stedlige masser 

- Resterende boliger/hytter med utslipp til sjø uten brukerinteresser 

 

I tillegg kommer den løpende myndighetsoppfølgingen knyttet til feil og mangler ved anlegg 

eller utslipp som avdekkes  

- Ved slamtømming utført av tømmeselskap 

- Ved henvendelser fra berørte eller andre 

- Ved kommunens egen kontroll og tilsyn 

 

Når det gis tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann settes det blant annet krav til 

kvaliteten på renseinnretningen og til hvordan utslippet skal skje (infiltrasjon, dybde i sjø 

etc.). Krav til rensegrad bestemmes av om området som tilføres forurensningen betegnes 

som følsomt eller mindre følsomt. Utslipp som ble etablert i en tid da det ikke var krav til 

godkjenning eller tillatelse fra kommunen er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel treffe 

vedtak om at de er ulovlige. I en slik vurdering vil miljøhensyn være et viktig kriterium. 
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6 Overvannshåndtering 

6.1 Innledning 

Håndtering av overvann, d.v.s. regn og smeltevann, har tradisjonelt vært basert på å 

bortledning i lukkede ledningssystemer. Dette var ment å gi gode urbane miljøer og  

sikkerhet mot oversvømmelser, men resulterer ofte i: 

- Redusert landskapskvalitet ved at vannet ikke lenger er synlig. 

- Økt avrenning i mengde og intensitet med fare for erosjon og rasfare. 

- Overløpsutslipp av spillvann fra fellessystemer. 

- Senking av grunnvannstanden med skader på vegetasjon og bygningskonstruksjoner. 

- Utslipp og spredning av overvannsforurensing som tungmetall og miljøgifter. 

- Forringelse av det økologiske miljø ved at det biologiske mangfoldet reduseres. 

6.2 Status 

Før ca. 1970 var det normalt at avløp ble lagt som fellessystem, der overvann og spillvann 

fra husholdninger og industri ledes bort i samme rør. Når det regner har ikke fellessystemet 

kapasitet til å transportere bort alt vannet til renseanleggene, slik at en del av vannet må 

avlastes i overløp. Siden tidlig på 70-tallet har Molde kommune arbeidet med å redusere 

slike overløp fra avløpsnettet ved å separere overvann fra spillvann. Fortsatt ledes mye av 

overvannet bort i lukkede rørsystemer, men skilt fra spillvannet. 

6.3 Målsetting 

Molde Vann & Avløp KF ønsker å sette fokus på en helhetlig overvannshåndtering i 

kommunen. Molde kommune har ikke utarbeidet en egen plan for klimatilpasning og 

overvannshåndtering, men VA-norm for Molde kommune har retningslinjer for håndtering 

av dette. 

Et viktig verktøy for planlegging av overvannssystemer, er Norsk Vann rapport 162/2008, 

Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, og rapport 190/2012, Klimatilpasning 

innen vann og avløp i kommunale planer. Rapportene danner grunnlag for prosjektering og 

bygging av gode systemer for bortleding av overvann. 

Forhold som må ivaretas ved planlegging av overvannssystemer er: 

 Sikkerhet for innbyggernes liv, helse og økonomi. 

 Redusere flomskader ved at vannet ledes i gode flomveier utenom bebyggelse. 

 Sikre en best mulig vannkvalitet for overvann (grunnvann, elver og innsjøer). 

Ved planlegging av nye utbyggingsområder må klimatilpasning og 

overvannsproblematikken komme på banen mye tidligere i planprosessen, slik at vi kan 

bygge gode overvannssystemer, med en kombinasjon av åpne og lukkede systemer for 

bortleding av overvann. 

Men, det skal ikke åpnes bekker for enhver pris. Det kan mange steder være mer 

hensiktsmessig å lede bort overvann i gode, lukkede rørsystemer. En gjennomgående tanke 

skal være at lokale bekker og elver benyttes, det vil si at en fører overvannsledninger direkte 

til bekker og elver, i stedet for å føre det i lukkede rørsystemer helt til fjorden. En må da 

passe på at bekken/elva tåler den påkjenninga den blir tilført. Ved å lede overvann fra 

lukkede rørsystemer og ut i bekk/elv, vil belastningen til bekk/elv økes. En må gjennomføre 

beregninger som dokumenterer at bekk/elv tåler økt belastning. Dette gjøres som en del av 

en Risiko- og Sårbarhetsanalyse. I denne analysen bør det også vurderes om det er behov for 

rensing av overflatevann fra gater, veier og plasser. 
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Det må også vurderes fordrøyning enten i åpne dammer eller i lukkede kummer/fyllinger for 

å minske flomskader på rørnett, bekker/elver og annen infrastruktur og bebyggelse. Private 

utbyggere kan pålegges å bygge fordrøyningsbasseng ved større utbygginger. 

Etter flere kraftige regnskyll med høy intensitet har meteorologisk institutt utarbeidet ny 

varighetskurve for Molde. Denne viser betydelig høyere verdier enn tidligere kurver, og skal 

legges til grunn ved dimensjonering av overvannssystemer.  

Molde kommune må gjennomføre en helhetlig vurdering av kapasiteten til eksisterende 

sentrumsnære bekker/elver. 

6.3.1 Nedbørsmålere 

For å bedre kunne beregne nedbør, samt få gode målinger på nedbørsmengder i avløpsnettet 

planlegger Molde Vann & Avløp KF å plassere ut 3 nye nedbørsmålere i planperioden. 

Minst en av disse skal tilfredsstille kravet til Meteorologisk institutt for at nedbørsdata skal 

kunne legges inn i deres database for å skaffe et bedre datagrunnlag for offisielle 

nedbørsintensitetskurver som er basisen for riktig dimensjonering av overvannsnettet. 

De 3 nye målerne er tenkt plassert ved Molde Vann & Avløp KF sine installasjoner, for 

lettere å kunne følge oppsyn med og vedlikeholde disse, samt koble dem til kommunens 

datanettverk. 

Plasseringene som er tenkt er: 

1. Ved RA1 Cap Clara, silanlegg for avløp vest for byen 

2. Ved RA2 Nøisomhed, silanlegg for avløp øst for byen 

3. Ved Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg, i Nordbyen. 

Ved RA2 – Nøisomhed er vi allerede i gang med planleggingen av nedbørsmåler, og denne 

vil bli bygd i henhold til kravene til Meteorologisk institutt. 

 

 
Slik så det ut etter et kraftig regnvær 23.02.2011 
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7 Renseanleggene 

7.1 Innledning 

Fjordsystemet i Molde kommune består av Romsdalsfjorden, Moldefjorden, Fannefjorden, 

Karlsøyfjorden, Veøyfjorden og Langfjorden. 

Siden 1972 er det jevnlig gjennomført fjordundersøkelser for å kartlegge miljøtilstanden i 

fjordsystemet, både i kommunal og statlig regi. Molde kommune tar i tillegg årlige 

badevannsprøver på badeplassene i kommunen i sommerhalvåret, samt at det føres 

tilstandskontroll av alle dypvannsutslipp i kommunen. 

7.1.1 Hovedkonklusjonen fra Resipientundersøkelsen er som følger: 

Undersøkelsen viser at miljøtilstanden i Moldefjorden og Fannefjorden er Meget God – 

God. Dette samsvarer med at utslippene av næringssalter fra kommunalt avløpsvann 

utgjør en liten del av stoffbudsjettet for fjordområdet. Ved RA2 viser hardbunnsfauna og 

flora lokale indikasjoner på næringssaltbelastning, og dykkerobservasjoner av bunnen 

viser en betydelig lokal nedslamming. Utover dette har ikke undersøkelsene vist at 

utslippene fra RA1 og RA2 medfører skader på det marine miljøet eller skader 

bruksinteresser knyttet til badevannskvaliteten.  

Legges disse kriteriene til grunn og sees i sammenheng med resultatene fra 

resipientundersøkelsen blir konklusjonen at Moldefjorden og Fannefjorden er mindre 

følsomme for utslipp av kommunalt avløpsvann.  Vi velger altså å se bort fra en lokal 

påvirkning i nærsonen omkring RA2. 

Molde kommune bygde sitt første silanlegg i 1994. I henhold til datidens utslippstillatelse 

gitt av Fylkesmannen skulle alle utslipp gå gjennom en eller annen form for behandling før 

de nådde resipienten innen 31.12.2000. Med noen mindre unntak var dette på plass i hele 

kommunen.  

Alle anleggene er i utgangspunktet tilpasset de krav som gjaldt på det tidspunktet de ble 

bygget. 

Ved oppgradering skal de to største mekaniske anleggene, RA1 og RA2, tilfredsstille 

kravene til primærrensing. Valg av rensemetode er basert på en resipientvurdering av 

fjordsystemet. 

Siden disse anleggene ble bygget i henholdsvis 1998 og 1994 har renseeffekten sunket 

betraktelig. Ved å velge en annen renseprosess vil mengden uttatt slam øke betraktelig. 

Hvordan denne slammengden skal disponeres/behandles må vurderes og utredes videre, 

gjerne i samarbeid med kommunene rundt oss. I dag må slammet transporteres ut av 

kommunen for behandling. Tar vi med de store slamavskillerne antar vi et årlig slamuttak på 

ca. 1.500 tonn. Dette vil medføre betydelige transportkostnader. 

Det finnes i dag mange spennende prosjekter i Norge med ytterligere tørking av slammet, og 

bare en økning i tørrstoffinnhold fra 20 % til 50 % vil redusere transportbehovet og 

kostnadene med levering betraktelig. En gevinst er at slammet er hygienisert og kan benyttes 

til jordforbedring, toppdekke eller som biobrensel. 
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Sentrum fordeler seg på 2 større silanlegg, RA1 Cap Clara og RA2 Nøisomhed, som til 

sammen tar unna avløp fra ca. 19.000 personer. 

Av de resterende utslipp som kommer inn under kapittel 13 i forurensningsforskriften er det 

kun RA3 Opdøl som er bygget som silanlegg. Her tas det 12 årlige prøver, og med få unntak 

har anlegget klart kravet til rensing, hhv. 20% og 50% reduksjon i BOF og SS. 

For de resterende utslippene er det bygget store slamavskillere. 

7.2 Status 

Ved RA2 Nøisomhed ble et moderne båndsilanlegg satt i drift november 2012. Dette 

anlegget tar på to uker ut like mye silslam som det gamle gjorde på ett helt år. 

Etter ferdigstillingen av RA2, vil ombygging av RA1 Cap Clara være prioritert tiltak i 

planperioden. Oppgraderingen av RA1 og RA2 er de tiltakene som gir størst gevinst for 

fjordsystemet, og som vil gi øyeblikkelig virkning. 

I tillegg arbeider Molde Vann og Avløp KF systematisk med separering av avløpet, slik at 

mengden fremmedvann i spillvannssystemet skal bli så lite som mulig. På sikt vil det gi stor 

gevinst i form av at lite eller ikke noe avløp vil gå urenset i fjord eller vassdrag via overløp. 

7.2.1 RA1 – Cap Clara 

RA1 Cap Clara vil bli oppgradert sil- og maskinmessig tilsvarende RA2, og slik det ser ut i 

dag kan vi få til dette innenfor det bygget som allerede er der, og med mindre 

bygningsmessige arbeider. Blant annet vil det være nødvendig med større containerrom og 

flere containere for silslam. 

7.2.2 RA2 – Nøisomhed 

RA2 Nøisomhed har i tillegg status som sentralverksted for vedlikehold og reparasjon av 

avløpsinstallasjoner, som pumper, siler og andre installasjoner, og er skilt fra vedlikehold av 

installasjoner for rentvann, som fortsatt skal holde til i Plutovegen 7. Dette gjøres for å bedre 

sikkerheten med tanke på forurensning av drikkevannet. 

Anlegget skal ikke være fast bemannet. 

7.2.3 RA3 – Opdøl 

RA3 Opdøl ble bygget som båndsilanlegg i 2001, og har fungert tilfredsstillende siden 

oppstarten. Det blir tatt prøver i henhold til regelverket, og disse tilfredsstiller kravet. 

Anlegget har kapasitet til å ta hånd om evt. utbygging i Hjelset- / Skjevikaområdet. 

7.2.4 Større slamavskillere 

De andre større kommunale utslippene går gjennom større slamavskillere. Disse ser ut til å 

fungere tilfredsstillende, men de blir fortløpende vurdert når det gjelder rensegrad og tilført 

mengde i forbindelse med regelmessig tømming. Tabellen under viser en oversikt over de 

store kommunale utslippene. 

Forurensningsforskriften §13-12 har bestemmelser om prøvetaking. For de anleggene i 

Molde kommune som hører til i kap. 13 er det montert slamavskillere, med unntak av RA3 – 

Opdøl som er et båndsilanlegg. Forskriften sier at det skal tas 6 prøver av renset avløpsvann i 

året, som skal tilfredsstille kravet til restkonsentrasjon. 

Ingen av disse anleggene er pr. i dag forberedt for prøvetaking. 
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Plan for å etablere prøvetaking ved de store slamavskillerne. 

1. Prøvetakingen skal følge en tidsplan, som er satt opp på forhånd. 

2. Lage planer for oppgradering av anlegg, f.eks 2 anlegg pr. år. 

- Skal omfatte: 

a. innløpskum med vannmåler 

b. utløpskum med prøvetakingspunkt. 

 

 

7.3 Målsetting 

Molde Vann & Avløp KF skal innen utgangen av 2015 ha oppgradert sine Kapittel 14 anlegg 

(mer enn 10.000 pe) RA1 og RA2 som tar unna hovedtyngden av avløpet fra kommunen. 

RA2 er allerede i prøvedrift, anlegget ble igangsatt i november 2012, og prøvedrifta skal 

vare til november 2013, eller frem til anlegget tilfredsstiller kravene til primærrensing. 

Ved RA3 Opdøl har vi mulighet til å prøve ut et system for viderebehandling av slam i liten 

skala. Dette gjennom en prosess som tørker slammet ytterligere, og reduserer vekten og 

dermed kostnadene med transport og deponering betraktelig. Slammet blir hygienisert under 

prosessen og gir et sluttprodukt med store bruksmuligheter. 

 

 

 

 

 

Kommunale anlegg > 50 pe omfattet av kap 13 og 14 i forurensningsforskriften  
        

Anleggsnavn Anleggsår Prosess Våtvolum 
Tillatt 

belastning (pe) Resipient 

RA1 Cap Clara 1998 Sil 1 mm -   8 245   Moldefjorden 

RA2 Nøisomhed 2012 Båndsil 0,3 mm -   19 000   Fannefjorden 

RA3 Opdøl 2001 Båndsil 0,35 mm -   1 130   Fannefjorden 

RA4 Kleive 2003 Slamavskiller 200 m³ 345   Fannefjorden 

RA5 Talset 2002 Slamavskiller 50 m³ 75   Fannefjorden 

RA6 Røvika 2002 Slamavskiller 100 m³ 165   Karlsøyfjorden 

RA7 Raneset 1995 Slamavskiller 250 m³ 200   Karlsøyfjorden 

RA8 Havnvika 2004 Slamavskiller 200 m³ 270   Veøyfjorden 

RA10 Bolsøya 2001 Slamavskiller 250 m³ 355   Karlsøyfjorden 

Rusketeigen 2002 Slamavskiller 50 m³ 55   Fannefjorden 

Lønsetbakken 1999 Slamavskiller 50 m³ 55   Fannefjorden 

Sum         23 145     
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8 Ledningsnett og Transportsystem 

8.1 Innledning 

Kommunens ledningsnett består av 135 km spillvannsledninger, 139 km overvannsledninger 

og 41 km fellesledninger (ledninger som fører både spillvann og overvann.) 

Hvert år blir ca. 1,5 – 2,0 km av fellesledningene sanert, og skiftet ut med nye. Vesentlig blir 

da fellesledninger byttet ut med separate spill- og overvannsledninger. Med dagens 

utskiftingstakt vil dette arbeidet ta ca. 30 -40 år. 

Denne planen vil derfor konsentrere seg om å prioritere de tiltakene som gir størst gevinst 

med tanke på å få bort overflatevann fra spillvannsnettet og fra avløpsrenseanleggene våre. 

I og med at vi ser en tendens til kraftigere regnvær, vil det være god gevinst å fjerne 

overflatevann / regnvann fra avløpet. 

Til dette arbeidet benyttes det digital avløpsmodell. Der kan de foreslåtte tiltakene legges 

inn, så kjøres det en simulering med et tenkt regnvær, og da ser vi effekten på ledningsnettet 

av det foreslåtte tiltaket som resultat. 

I tillegg har vi 23 pumpestasjoner som bidrar med å føre avløpet nedstrøms de avskjærende 

ledningene hele veien frem til silanleggene. Disse krever også et visst tilsyn og kontroll. 

For å unngå at vi får tilbakeslag i avløpsnettet er det også bygget inn en ekstra sikkerhet 

gjennom flere overløp. Det er ca. 60 små og store overløp totalt i ledningsnettet, inkludert de 

som befinner seg i pumpestasjoner og silanlegg.  

8.2 Status 

Ledningsfornying er en generell utfordring for hele VA-bransjen. Nasjonale tall for 2011 

viser at gjennomsnittlig ledningsfornying for avløp var 0,44 % av den totale 

ledningslengden.  

Etter mange år med en ledningsfornying på ca. 0,6 % økte Molde Vann og Avløp KF 

fornyingstakten i 2011 / 2012 til ca. 0,9 %. 

Avløpsnettet består av ca. 175 km avløpsledninger, fordelt på 140 km spillvannsledninger og 

35 km felles avløpsledninger (spillvann + overvann). Det gir en andel fellessystem på 20 % i 

forhold til avløpsledninger (spillvann + felles avløp) 

For å nå målet om total opprydding av alle utslipp innen 31.12.2015 er det 4 små 

kommunale utslipp som gjenstår.  Disse består av 2-5 hus, som er blitt igjen etter at større 

avskjæringsledninger er bygget, samt at de er holdt igjen på grunn av større 

utbyggingsplaner i to av områdene. Nå er imidlertid begge disse utbyggingene i 

prosjekteringsfasen, slik at vi skal klare målet om å fjerne utslippene de to neste årene. 
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Leggeår avløpsledninger, fordelt på AF, SP og OV 

 

8.3 Målsetting 

8.3.1 Ledningsnettet 

Molde Vann & Avløp KF har et mål på utskiftninger av avløpsledninger til 1,2 % pr. år, noe 

som tilsvarer en utskifting av ca. 2,1 km avløpsledning pr. år. I tillegg kommer legging av 

nye ledninger i for eksempel nye utbyggingsområder / felt. 

 

Hovedfokus vil være utskifting av ledninger i områder med fellessystem, da det er 

unødvendig å rense overvann som lekker inn på avløpsnettet. Da vi har lagt separatsystem 

siden begynnelsen av 1970-tallet, er disse ledningene etter hvert blitt gamle, og vi må også 

legge inn parametere som alder når vi ser på områder der det skal saneres. 

 

Utskifting av vannledninger vil også være styrende for hvilke områder som skal saneres, da 

rørene som regel ligger i samme grøft. Behovet for fornying innenfor vann og avløp er ikke 

alltid sammenfallende, men praksis er at en fornyer både vann- og avløpsledninger når en 

foretar utskifting. 

 

I tillegg vil ytre faktorer som asfaltering, fortetting og ledningsbrudd være med å påvirke 

hvilke rørstrekninger som årlig prioriteres. 

Enkelte bedrifter / industrier har innhold i avløpsvannet som ikke er forenelig med 

kommunens transportsystem og renseanlegg. Forurensningsforskriften og kommunens 

standard abonnementsvilkår regulerer dette, og gir kommunen anledning til å pålegge slik 

industri lokal rensing før avløpsvannet slippes inn på kommunens ledningsnett. 
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8.3.2 Utslipp / utslippsledninger 

Etter utbygging av avskjærende ledningsnett for å samle alle utslipp fra sentrumsområde til 2 

store utslipp står det igjen noen små utslipp, hver med 2-5 hus tilkoblet. Et par steder står det 

også på manglende utbyggingsavtaler, da det er snakk om å samarbeide om å bygge 

pumpestasjoner inn i planlagte bygg. 

Konkret gjelder dette områder som: 

 Gamle Kvam skole. 

 Lillevika, fra Lillevikvegen og østover. 

 Elvemoloen 

 Grandfjæra ved nedkjøring til fergekaia 

 Bolsønesområdet øst for Moldehallen 

Prosjektene er ferdige prosjektert i løpet av vinteren 2013, og vil bli utført i løpet av 2013 og 

2014. Det vil si at Molde kommune har fått ryddet opp i alle direkteutslipp innen utgangen 

av 2015, som er fristen som er gitt av forurensningsforskriften. 

8.3.3 Pumpestasjoner 

Nettet er nesten helt utbygd når det gjelder pumpestasjoner. Det gjenstår å bygge nye 

pumpestasjoner ved Elvemoloen og på Bolsønesområdet. Disse er satt opp på 

arbeidsprogrammet i 2014. 

8.3.4 Overløp 

Kommunen har ca. 60 små og store overløp som slipper ut forurenset vann til 

overvannsystemet. Molde Vann og Avløp KF skal satse på færre og større partikkelskillende 

overløp som har utslipp direkte til sjø der dette er mulig. 

Ved beregning av overløpsutslipp er avløpsmodellen svært viktig med tanke på å 

dokumentere overløpsdrift ved de enkelte overløp. Et av målene i planperioden er å få 

oppdatert avløpsmodellen til å gjelde hele kommunen. Dagens modell omfatter kun 

sentrumsområdet, fra Kringstad til Røbekk. 

I tillegg er det et mål å komplettere modellen med verktøy for langtidssimulering, det vil si 

at vi kan modellere avrenninga i kommunen for lengre perioder, eksempelvis et helt år. Da 

vil vi få svært gode data for overløpsutslippene. Både antall hendelser, varighet og mengde 

avlastet vann ut i overløpene. 

8.4 Nye tiltak 

Hovedplan avløp tar for seg tiltak ca. 25 år frem i tid, noe som er lenger enn selve 

planperioden. Dette er gjort for å kunne prioritere de tiltakene som bør komme i 

planperioden, og for å gi en total oversikt over hva som må komme, som en følge av 

sanering av fellesledninger for avløp. 

 

Et viktig verktøy i prioritering av hvilke tiltak som gir størst gevinst med tanke på å fjerne 

overvannet fra avløpet er avløpsmodellen, som baserer seg på ledningskartet og 

nedbørsmålinger for å simulere vannets vei i ledningsnettet ved store regnskyll. 

 

Utskiftingstakt på 1,2 % gir en tidsplan på sanering av alle fellesledninger på ca. 20 år, og 

det er kun hvis vi skifter ut fellessystem. Vi må kanskje regne med at nesten halvparten av 

utskifting av ledninger fremover vil gjelde områder der det allerede er separert, men der 
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ledningene har oppnådd høy alder, og da vil vi ikke ha skiftet ut alle fellesledninger før det 

er gått 35 år. 

Kommuneplanen gir følgende føringer: 

 Boligfelt Julbøen 

 Kringstad Vest 

 Sjukehus Eikrem 

 Hytteutbygging Årødalen – Skaret 

 Tomtefelt Hovdenakken – Vågsetra 

 

 
Fra anlegget i Parkvegen / Sandvegen. Utført i egenregi. 
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9 Risiko og Sårbarhetsanalyse 

9.1 Innledning 

Risiko og Sårbarhetsanalyser (ROS) Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av 

uønskede hendelser kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem 

eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. 

ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på faglig skjønn og 

erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder. 

ROS må innarbeides i alle ledd i organisasjonen. Det er viktig at slike vurderinger gjøres så 

tidlig som mulig i planprosesser. Molde Vann og Avløp KF utarbeider ROS-analyser for 

aktuelle risikoområder innenfor foretaket. 

Under målsetting er det for foretaket opplistet en del områder der det kan være naturlig å 

gjennomføre ROS-analyser.  Med endringer i nedbørsintensitet og mengde bør det legges 

særlig vekt på håndtering av overflatevann. Allerede ved utarbeiding av kommuneplaner / 

reguleringsplaner bør det gjennomføres ROS-analyser for aktuelle risikoforhold. 

9.2 Status 

Molde kommune, inkludert Molde Vann og Avløp KF, arbeider med å implementere ROS-

analyser på ulike områder i organisasjonen. Molde Vann og Avløp KF har utarbeidet 

Prosedyre for Risikoanalyse. Følgende tabell er hentet fra denne. Utslippstillatelsen gir 

foretaket en frist ut 2014 til å implementere denne i alle avdelinger. 

Risikomatrise 
Risikoen utrykkes ved sannsynligheten for- og konsekvensen av hendelsen. Følgende 

tabeller er hentet fra Prosedyre for risikoanalyse for Molde Vann og Avløp KF. 

Risikoen for en hendelse bestemmes ved å bestemme S-nivå og K-nivå for deretter å plassere 

den i en risikomatrise som vist nedenfor. 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor K4 – svært stor 

S4 – Svært stor Grønn Gul Rød Rød 

S3 – Stor   Grønn Gul Rød Rød 

S2 – Middels Grønn Grønn Gul Rød 

S1 – Liten  Grønn Grønn Gul Gul 

 

Akseptkriteriene er gitt av fargene i matrisen, som har følgende betydning: 

RØD:  Risiko må reduseres - gjennomføring av forebyggende tiltak og beredskapstiltak er nødvendig 

GUL:  Aktiv risikohåndtering - gjennomføring av forebyggende tiltak og beredskapstiltak vurderes, 

samvirke med andre aktører utredes. 

GRØNN:  Forenklet risikohåndtering - opprettholdelse av forebyggende tiltak, dvs. drift av barrierer 

(internkontroll og avviksbehandling) 
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S-nivå: Sannsynlighet  
Med sannsynlighet menes her hvor ofte en uønsket hendelse vurderes å kunne inntreffe. Det 

er vanlig å ta utgangspunkt i erfaring, statistikk og godt faglig skjønn, men nye trender i 

f.eks. trusselbilde og klima må også trekkes inn i vurderingen. 

I matematikken er sannsynlighet definert som hvor ofte noe inntreffer i gjennomsnitt når et 

uendelig langt tidsrom betraktes. Dette innebærer at en hendelse som oppstår hvert 100 år i 

Norge (f.eks. en stor flyulykke) likevel kan inntreffe når som helst. Likeledes kan to slike 

hendelser oppstå i rask rekkefølge, for deretter å utebli i flere hundre år. 

Klassifisering av antatt sannsynlighet for forekomst av hendelse: 

S-NIVÅ 
KRITERIER 

S1: Liten a: Hendelsen er ukjent i bransjen 

b: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes 

S2: Middels  
a: Bransjen kjenner til at hendelsen har inntruffet de siste 5 år 

b: Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde for at hendelsen 

kan oppstå i de neste 10-50 år 

S3: Stor  

a: Det er kjent i bransjen at hendelsen forekommer årlig 

b: Foretaket har selv opplevd enkeltstående tilfeller, eller hendelsen har nesten 

inntruffet 

c: Faglig skjønn og føre-var hensyn tilsier at hendelsen kan oppstå i foretaket i løpet av 

de neste 1-10 år 

S4: Svært stor a: Hendelsen forekommer fra tid til annen 

Det er tilstrekkelig at ett kriterium er oppfylt for at hendelsen kvalifiserer til et gitt nivå. 

 

K-nivå: Konsekvens 
I konsekvensvurderingen antas det at hendelsen, slik den er definert i spesifikk liste over 

uønskede hendelser, virkelig har skjedd. 

Konsekvensen av hendelsene vurderes for: 

a. Menneskes helse 

b. Miljø 

c. Omdømme og økonomi 

 

Konsekvensnivåer 

K-NIVÅ KRITERIER 

K1: Liten 

a: Liten skade, uten fravær 

b: Ubetydelig/liten miljøskade 

c: Omdømme & økonomi: Omdømme ikke truet, eller økonomisk tap 

K2: Middels  

a: Småskade, ikke varig 

b: Lokal miljøskade på stedet med restitusjonstid inntil 1 mnd.  

c: Omdømme & økonomi: Omdømme truet, eller økonomisk tap < 100.000,- 

K3: Stor  

a: Kritisk, varig skade (også psykisk) 

b:  Lokal miljøskade på stedet med restitusjonstid mellom 1 mnd og 1 år. 

c: Omdømme & økonomi: Omdømme kortvarig tapt, eller økonomisk mellom 100.000 til 

1.000.000 

K4: Svært stor 

a: Dødelig skade 

b: Miljøskade med restitusjonstid over 1 år. 

c: Omdømme & økonomi: Omdømme langvarig tapt, eller økonomisk tap større enn 

1.000.000,- 
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9.3 Målsetting 

Under er det opplistet en del områder der Molde kommune / Molde Vann og Avløp KF bør 

gjennomføre ROS-analyser. 

 Prosjektering: I forbindelse med oppstart av prosjekt 

 Dimensjonering / vurdering av kapasitet for rør, bekker og dammer 

 Forurensning i forbindelse med brudd/lekkasjer 

 Forurensning fra avløp og overløpsutslipp 

 Manglende vedlikehold på ledningsnett og installasjoner 
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10 Utfordringer for Molde Vann og Avløp KF 
Molde Vann og Avløp KF står overfor mange utfordringer innen avløpshåndtering, både når 

det gjelder planlegging/prosjektering av infrastruktur og etablering og drifting av 

avløpsanleggene. Det vil i det følgende pekes på noen få store og viktige problemstillinger 

som vil kreve ekstraordinær oppmerksomhet i planperioden. Dette er rekruttering av 

nødvendig fagpersonell, utfordringer ved endret klima og utfordringer med tanke på en 

optimal samfunnsøkonomisk og miljøriktig slambehandling. 

Under har vi listet opp noen punkter som vurderes som spesielt aktuelle. 

10.1 Rekruttering 

Vann- og avløpsbransjen ivaretar en kritisk infrastruktur for samfunnets funksjonsevne og 

for den enkeltes helse og velvære. Som alle bransjer er også VA-bransjen avhengig av at det 

utdannes nye som kan videreføre det gode grunnlaget som er lagt i dagens infrastruktur. 

VA-bransjen preges av stor overvekt av arbeidstakere med høy alder og lav rekruttering i 

forhold til alderspensjonering og frafall. Bransjen har dermed en generell utfordring i forhold 

til at avgangen av medarbeidere med VA-kompetanse er større enn tilkomsten.  

 

 
 

Diagrammet ovenfor viser aldersfordelingen i Molde Vann og Avløp KF pr. 1.1.2013. To av 

medarbeiderne i sammenstillingen er prosjektansatte. De nærmeste årene er det relativt få 

som vil gå av med pensjon. Om en ser litt lenger fram i tid, ser en at det trolig blir en større 

avgang i perioden 2019-2025.  

Molde Vann og Avløp KF er seg bevisst utfordringene som ligger i dette og vil vurdere 

eventuell tiltak for å møte situasjonen. Dette kan for eksempel være å bidra til å opprettholde 

og videreutvikle utdanningsmulighetene innenfor vann- og avløpsfag. Utradisjonelle 

rekrutteringsmetoder vil også vurderes, eksempelvis gjennom målrettet kontakt med aktuelle 

fagskole- og høgskolemiljøer og synliggjøring av jobbmuligheter. 

10.2 Klimaendringer 

Klimaprognoser tilsier at vi de kommende år vil måtte håndtere mer ekstremvær. Det 

forventes mer nedbør, mer vind, høyere gjennomsnittstemperaturer og stigende havnivå.  

 

Konsekvenser av økt nedbør og avrenning vil kunne bli flere tilfeller av 

kapasitetsoverskridelser og flom i eksisterende ledningssystemer og bekker/vassdrag. 

Miljøskader kan oppstå som følge av økte forurensningsutslipp fra renseanlegg og overløp 
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på avløpssystemet. Estetisk forringelse og miljøskader vil oftere kunne oppstå i urbane 

vassdrag. 

 

Høyere havnivå vil i stor grad kunne påvirke eksisterende VA-anlegg nær sjø, med økt 

sjøvannsinnlekking til avløpssystemer, flere tilfeller av overløp/forurensning og oppstuvning 

i ledningssystemer (kjelleroversvømmelser) m.m. 

 

De forventede klimaendringene setter høye krav til infrastruktur og en må planlegge robuste 

systemer som på en god måte kan takle endringene. Hovedstrategien for å møte 

klimaeffekten kan være å håndtere mer vann i urbane områder ved hjelp av lokale 

overvannsløsninger, samt etablering av mer robuste overvannssystemer. Klimaendringer vil 

videre tilsi strengere krav til arealbruken nær sjø, og til arealbruken langs vassdrags nær 

utløp til sjø.  

 

Utfordringene med klimaendringer tilsier en sterk samhandling og forståelse mellom 

areal/plan, byggesak og vann/avløp i kommunen. Systemer og rutiner for å inkludere vann- 

og avløpskompetansen i den kommunale planleggingen fra overordnet nivå til 

detaljplanlegging, er viktig for å få en fremtidsrettet utbygging og planlegging.  

10.3 Slambehandling 

Pr. dato transporteres alt slammet fra silanleggene bort, for videre behandling hos godkjent 

mottak. Dette gir store kostnader på transport og levering, siden vi betaler for vekt, og 

slammet inneholder 70-80% vann. 

Et norsk firma har patentert en løsning som omdanner organisk avfall til høyverdig biomasse 

på kun få dager. Denne massen er hygienisert, slik at den kan brukes direkte som 

jordforbedring. I tillegg til at dette vil være økonomisk gunstig vil det også bidra til å ta vare 

på fosforet i slammet. Dette er viktig, da verdens fosfor-ressurser er begrenset, og fosfor er 

en essensiell bestanddel i gjødsel. 

Det er enkelt å bygge denne prosessen inn i eksisterende avløpsrenseanlegg, uten 

ombygging. Det er allerede stor interesse for denne teknologien i andre land. 

--- 

Molde Vann og Avløp KF bør vurdere å implementere slambehandling i kommunen. Som en 

del av dette bør foretaket vurdere om det skal kjøres et pilotprosjekt for å prøve ut om det lar 

seg realisere både økonomisk og miljømessig. 

Vi må se på om foretaket skal være en pådriver for å få til et slamanlegg i kommunen for 

hele regionen. 
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11 Økonomi 

11.1 Innledning 

Molde kommune har vedtatt at det over en periode på 3-5 år skal arbeides mot å finansiere 

vedlikehold og utskifting av infrastruktur på vann- og avløp med driftsmidler. 

Et av Molde Vann og Avløp KF’s mål er å ha lave gebyrer. Det å gå over til driftsfinansiert 

fornying og vedlikehold av ledningsnettet betyr en del i denne sammenhengen. Både styret i 

Molde Vann og Avløp KF og kommunestyret mener at utskiftingstakten for gamle ledninger 

bør økes, fra dagens nivå på 16 mill kr. til 21,6 mill kr. årlig. Dersom dette skal finansieres 

med dagens modell med låneopptak vil abonnentene få betydelig økte gebyrer. Ved en 

driftsfinansiering uten låneopptak vil abonnentene ikke belastes med rentene. 

Rene nyanlegg skal fortsatt føres som investering og lånefinansieres, men ledningsfornying 

skal helt eller delvis dekkes over driftsbudsjettet. Når vi går fra gammelt fellessystem til nytt 

separatsystem legges det to avløpsrør i stedet for ett, og det siste avløpsrøret, som da er et 

nytt rør, regnes som investering. Her vil det da bli en deling mellom investering og drift. 

Fondsoppbygging har foregått over flere år. Ved utgangen av 2011 var fondene på avløp ca. 

10,8 mill kr. Det er flere grunner til at disse fondene har økt de siste årene. 

Statlige krav fører imidlertid til en økning i driftsutgifter ved at vi innfører nye og bedre 

rensemetoder for avløp. Her har foretaket muligheter til å bruke de oppsparte fondene til 

finansiering av ledningsfornying over noen år, noe som også bidrar til å dempe 

gebyrøkningen de første årene. 

 

Effekt av gebyrøkning for bolig på 120 m2
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Figuren viser utviklinga av gebyrer for et standard hus på 120 m² de neste 8 årene. 
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11.1.1 Gebyrnivået i Molde i forhold til andre kommuner 

Huseiernes landsforbund har årlig en sammenligning av gebyrnivået i kommunene. I 2011 er 

Molde på 6. plass for summen av vann- og avløpsgebyrer (6. billigste kommune i landet). 

Om vi hadde gjennomført den foreslåtte finansieringsendringen i 2011ville vi kommet på 

32.-plass blant landets kommuner. Så ville innsparingene begynt å slå inn og vi ville klatret 

oppover på lista. Samtidig ville kommuner som lånefinansierer utskiftinger falle nedover på 

lista. 

11.1.2 Hva gjøres i andre kommuner 

Bergen kommune har alltid finansiert rørutskiftinger over driftsregnskapet. Bergen hadde i 

likhet med Molde 100 % kontantfinansiering av VA-anlegg fram til ca. 2003. Deretter 

fortsatte Bergen å finansiere ledningsfornying over driftsbudsjettet. I Bergen kommune var 

det i 2007 fremmet en sak for bystyret om blant annet finansieringsmåte for utskifting av 

ledningsanlegg. Utgangspunktet var slik som her; å holde abonnentenes gebyrer så lave som 

råd, samtidig med at kvaliteten på infrastrukturen er forsvarlig god. I sak til bystyret var det 

blant annet gjort rede for hvorfor generasjonsprinsippet ikke kan brukes ukritisk ved legging 

og utskifting av ledningsanlegg. Bystyret vedtok at Bergen skal fortsette å finansiere 

utskiftinger av ledningsnettet over driftsbudsjettet.  

 



 

 

 

 

Side 39 av 45  Hovedplan avløp Dato: 24.09.2013 

GEBYRGRUNNLAG 2013 – 2025 
MVAKF  Rev: 23.01.2013                     

Tekst   /   År 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

Inflasjon (foruts.) 1,020 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Lønnsstigning 1,040 1,040 1,030 1,030 1,030 1,030 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Kalkylerente 1,035 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,035 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Avløpsgebyr Prognose Budsjett Forkalkyle 

Driftsinntekter                             

Årsgebyr, fast og målt -26 550 -29 477 -32 150 -36 900 -42 400 -44 100 
-47 
457 

-50 
935 

-52 
686 

-54 
507 

-56 
401 

-58 
371 

-60 
421 -62 552 

Andre driftsinntekter, renter, tilkobl. -1 419 -1 155 -1 190 -1 225 -1 262 -1 300 -1 352 -1 406 -1 462 -1 521 -1 582 -1 645 -1 711 -1 779 

Sum inntekter -27 969 -30 632 -33 340 -38 125 -43 662 -45 400 
-48 
809 

-52 
341 

-54 
148 

-56 
028 

-57 
983 

-60 
016 

-62 
131 -64 331 

Driftsutgifter                             

Kjøp internt arbeid og tjenester (MVAKF) 7 212 8 588 8 846 9 111 9 384 9 666 10 053 10 455 10 873 11 308 11 760 12 230 12 720 13 228 

Kjøp av varer og eksterne tjenester 5 449 5 088 5 241 5 398 5 560 5 727 5 956 6 194 6 442 6 699 6 967 7 246 7 536 7 837 

Driftsbasert ledn. fornyelse   6 683 7 000 8 000 10 000 10 000 10 400 10 816 11 249 11 699 12 167 12 653 13 159 13 686 

Sum drift 12 661 20 359 21 086 22 509 24 944 25 392 26 408 27 464 28 563 29 706 30 894 32 130 33 415 34 751 

Kalkulatorisk rente 6 951 7 902 8 442 9 702 10 152 10 602 12 568 14 601 14 847 15 104 15 371 15 649 15 939 16 240 

Avskrivninger 4 271 6 871 7 663 8 113 9 163 9 538 9 913 10 303 10 709 11 131 11 570 12 026 12 500 12 994 

Sum Utgifter 23 883 35 132 37 192 40 325 44 260 45 533 48 890 52 369 54 119 55 940 57 835 59 805 61 854 63 985 

Netto driftsresultat 4 086 -4 500 -3 852 -2 199 -598 -133 -81 -27 29 88 148 212 277 346 

Finanstransaksjoner                             

Bruk av fond   -4 500 -3 852 -2 199 -598 -133 -81 -27             

Avsetning til fond 4 086               29 88 148 212 277 346 

Sum finanstransaksjoner 4 086 -4 500 -3 852 -2 199 -598 -133 -81 -27 29 88 148 212 277 346 

Årsresultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gebyrendring 10 4 9 15 15 4 8 7 3 3 3 3 4 4 

Endr. i gebyrinnt. fra år til år % 13 12 9 15 15 4 8 7 3 3 3 3 4 4 

Selvkostfond saldo 31. 12. 13 263 8 764 4 911 2 712 2 114 1 981 1 900 1 873 1 902 1 989 2 138 2 349 2 627 2 973 

Investeringer = låneopptak 36 260 31 710 18 000 42 000 15 000 15 000 15 600 16 224 16 873 17 548 18 250 18 980 19 739 20 529 

Lånesaldo 31. 12. 231 703 263 413 281 413 323 413 338 413 353 413 
359 
100 

365 
020 

371 
184 

377 
601 

384 
281 

391 
235 

398 
474 406 009 

               Sum investering + driftsfinansiert 
ledn.utskifting:   38 393 25 000 50 000 25 000 25 000 26 000 27 040 28 122 29 246 30 416 31 633 32 898 34 214 
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Kommentar til tabellen på forrige side 

 Kommunestyret har vedtatt overgang til driftsfinansiering av utskifting av ledningsnett 

og infrastruktur.  Driftsfinansiert ledningsfornyelse er lagt inn som egen rad. 

 Låneopptak er justert i forhold til driftsfinansieringa. 

 "Investeringer" = rene nyanlegg + "påkostningsandelen" i utskiftingsprosjekter fra 

2016. 

 Kolonne for 2012: 

Celler uten farge: Dette er regnskapstall per 23. 1. 13. Celler med farge: Inneholder 

budsjettall 
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12 Handlingsplan 

12.1 Innledning 

Hovedplan for avløp er i utgangspunktet et arbeidsdokument for Molde Vann & Avløp KF, 

derfor har vi i dette kapittelet listet opp de store saneringprosjektene i byområdet. En mer 

grundig gjennomgang av hvert enkelt prosjekt fremgår av vedlegg 2.  

Når det gjelder oppsett og prioritering av tiltak, er det flere faktorer som spiller inn: 

 Separering, skille overvann og spillvann slik at vi slipper å rense overvann. 

 Alder på ledninger, sett opp mot materialtype, materialkvalitet og hvilke 

omfyllingsmasser som er brukt. 

 Kapasitet på ledningsnettet. Modelleringsverktøyet Mike Urban er brukt til å modellere 

ledningsnettet ved nedbør, slik at vi ser hvilke steder ledningsnettet har underkapasitet. 

Denne modellen er nøye kalibrert opp mot målinger i nettet, og viser seg å stemme 

svært bra. 

 Andre forhold, som  

a. utbedring av vannledningsnettet, da rørene ofte ligger i samme grøft, og det er 

hensiktsmessig å skifte alle rørene. 

b. Vegarbeid / asfaltering. Det kan være hensiktsmessig både økonomisk og teknisk å 

skifte ut vann- og avløpsledninger før en opprustning av veger og gater,  
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12.2 Tiltak som gjennomføres i perioden 2013 – 2025 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt Gj.føring 

1 Djupdalen - Kringstad ca. 1400 m 250 000 5 750 000 6 000 000 2016 

2 Parkvn – Museumsvn ca. 370 m 700 000 2 800 000 3 500 000 2015 

3 Strandheimvn sanering ca. 425 m 1 400 000 2 800 000 4 200 000 2014 

4 Ingebrigtvegen ca. 200 m 800 000 1 200 000 2 000 000 2021 

5 Sagvegen Nord ca. 380 m 1 200 000 2 100 000 3 300 000 2019 

6 Lillevikvegen - Solheimvegen ca. 500 m 1 450 000 3 150 000 4 600 000 2014 – 2016 

7 Moldelivegen - Museet ca. 390 m 1 250 000 2 250 000 3 500 000 2022 

8 Bjørnstjerne Bjørnsonsveg øst ca. 550 m 1 900 000 3 400 000 5 300 000 2024 

9 Røysan - Fylkeshusa ca. 165 m 250 000 950 000 1 200 000 2025 

10 Museumsvegen ca. 200 m 800 000 1 300 000 2 100 000 2015 

11 Aukravn. - Snarvn. - Sivertvn. ca. 525 m 1 900 000 3 000 000 4 900 000 2015 

12 Damvegen ca. 145 m 450 000 850 000 1 300 000 2025 

13 Elvemoloen ca. 330 m 250 000 2 750 000 3 000 000 2014 

14 Fjellbruv.- Mikkeliv. – Vardev. ca. 335 m 1 300 000 2 100 000 3 400 000 2018 

15 Fjellbruvegen ca. 460 m 1 400 000 2 600 000 4 000 000 2016 

16 Synnøves Veg - Øyvinds Veg ca. 350 m 1 300 000 2 000 000 3 300 000 2024 

17  Frænavn – HTMøller ca. 420 m 1 200 000 2 400 000 3 600 000 2015 

18 Langmyrvegen – Vejlevegen ca. 430 m 1 500 000 2 600 000 4 100 000 2017 

19 Boråsvn- Skogvn  ca. 1460 m 4 100 000 8 500 000 12 600 000 2016 – 2018 

20 Strandgata – Grandvegen ca. 455 m 1 650 000 2 550 000 4 200 000 2014 

21 Langmyrvn – Solbk. øst ca. 795 m 2 650 000 4 650 000 7 300 000 2013 

22 Bolsøyvn – Østbovn. ca. 935 m 2 850 000 5 350 000 8 200 000 2019 

23 Torleifvn – Fuglsetvegen ca. 625 m 1 450 000 3 450 000 4 900 000  2022 

24 Øverlandstunet ca. 125 m 450 000 650 000 1 100 000 2021 

25 Elveskaret – Fjellskaret ca. 245 m 750 000 1 150 000 1 900 000 2017 

26 Enenv – Øverlandsv ca. 2030 m 6 250 000 11 350 000 17 600 000 2015 – 2019 

27 Birkelandsv. - Bergsvingen ca. 175 m 550 000 950 000 1 500 000 2020 

28 Nøisomhedsvn. – Lundsengvn. ca. 260 m 850 000 1 350 000 2 200 000 2019 

29 Bergtunvn. – Lundsengvn. ca. 225 m 900 000 1 500 000 2 400 000 2018 

30 Amtmannsvn. – Siriusvn. øst ca. 205 m 750 000 1 150 000 1 900 000 2017 

31 Kviltorpvegen – Løkenvn. ca. 130 m 450 000 750 000 1 200 000 2023 

32 Sanering Kviltorp ca. 1330 m 4 000 000 7 800 000 11 800 000 2018 – 2020 

33 Lergrovik - Årødalskrysset ca. 550 m 650 000 4 450 000 5 100 000 2016 

34 Eikrem – Storbakken ca. 850 m 1 850 000 2 850 000 4 700 000 2023 

35 Røbekk nord for Aldersheimen ca. 240 m 850 000 1 250 000 2 100 000 2013 – 2014 

36 Røbekk – Hesthagen ca. 1700 m 2 950 000 11 450 000 14 400 000 2013 – 2017 

37 RA1 – Cap Clara   
 

  500 000 18 500 000 19 000 000 2013 – 2014 

38 Samlokalisering Plutov. - Bygg  1296 m² 14 800 000 14 800 000 29 600 000 2015 – 2016 

39 Resipientundersøkelse  

   

1 200 000 1 200 000 2018 

40 Resipientundersøkelse  

   

1 400 000 1 400 000 2024 

 Sum 

ca. 19 910 m 

68 550 000 151 050 000 219 600 000  

  

Vedlegg 2 viser en mer detaljert oversikt over de forskjellige prosjektene. 
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12.2.1 Planlagte tiltak i henhold til utslippstillatelsen 

I tillegg til selve tiltaksplanen gir utslippstillatelsen av 15.02.13 en del føringer som virker 

inn på områder Molde Vann og Avløp KF skal prioritere i sitt arbeid i planperioden. 

 

Tiltak  Frist Referanse 

Utarbeide av ROS-analyse  31.12.2014 
Kap. 2.2. 

IK-forskrift 

Definere mål og delmål med milepæler  31.12.2013  

Dokumentere forurensning fra overløp for rensing 
av overvann  

01.01.2020 Kap. 2.3.3 

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere 
utlekking fra ledningsnett  

Kontinuerlig Kap. 2.3.4 

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utslipp 
fra overløp  

Kontinuerlig Kap. 2.3.3 

Utarbeide tiltaksplan mot tilførsler av overvann og 
flomveier  

31.12.2015  

Utarbeide kommunale avløpsplaner  
31.12.2013, 

hovedrevisjon  
hvert 4. år 

IK-forskrift 

Gjennomføre overvåking av Moldefjorden -
resipientundersøkelse  

31.12.2018 
31.12.2024 

Kap. 7  
§ 14-9 

KOSTRA-rapportering  15.2 – årlig Kap. 12.1 

Lage årlig rapport for drift av avløpsanlegg  15.3 – årlig Kap. 12.2 
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13 VEDLEGG 

Vedlegg 1 Sammendrag av benyttet klassifiseringsverktøy for vannforekomster 

Vedlegg 2 Detaljert beskrivelse av saneringsprosjektene 

Vedlegg 3 Kart avløpssoner, ledningsnett og installasjoner 
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Vedlegg 1 

Klassifiseringsverktøy for beskrivelse av miljøtilstand 

En vannforekomst skal i henhold til nytt regelverk klassifiseres etter økologisk og kjemisk 

tilstand. De viktigste kvalitetselementene er biologiske, som bunndyr, begroingsalger, fisk og 

planteplankton. De tradisjonelle parametrene som næringssalter, oksygenforhold, m.m. er 

støtteparametere i det nye klassifiseringssystemet. En viktig endring er også at 

klassifiseringssystemet nå tar hensyn til type vassdrag og naturtilstand, til forskjell fra det 

gamle systemet som har en tilstandklassedefinisjon for alt ferskvann, uansett type.  

Pr. dato må en benytte både nytt og utgående klassifiseringssystem for å beskrive 

miljøtilstanden for vannforekomster. Dette fordi 

- det nye klassifiseringssystemet ikke er ferdig utviklet for alle parametere med hensyn til å 

vurdere økologisk tilstand 

- parameterutvalget ved overvåking av vassdrag har fram til i dag vært basert på gammelt 

klassifiseringssystem 

 

Det er utarbeidet et forslag til nytt klassifiseringssystem med hensyn til brukerinteresser men 

dette er pr. dato ikke godkjent av norske myndigheter. Etter anbefaling i den generelle 

klassifiseringsveilederen er derfor vannkvalitet med hensyn til brukerinteresser vurdert i 

forhold til utgående veileder (SFT 07:04). 

Miljøtilstand i vassdrag 

For å klassifisere tilstanden i vassdrag er det både benyttet klassifiseringssystemet i veilederne 

”Klassifisering av miljøtilstand i vann” (Direktoratsgruppa for gjennomføring av 

vanndirektivet, 01:2009) og ”Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann” (SFT, 97:04).  

 

Veileder 01:2009, klassifisering. For kalkfattige, humøse elver i lavlandet gjelder: 

Parameter Vann-type Ref. 

 verdi 

Svært god /  

god 

God / 

moderat 

Moderat / 

dårlig 

Dårlig / 

svært dårlig 

Næringssalter Tot.P, µg/l 9 17 24 45 83 

Tot.N, µg/l 300 400 500 800 1300 

Forsurende stoffer pH >5,8 5,7 5,6 5,4 5,0 

 

Prioriterte stoffer: 

Parameter Årlig gjennomsnitt  Maks. verdi for ferskvann 

Kadmium, µg/l ≤ 0,08 (klasse 1) ≤ 0,45 (klasse 1) 

Bly, µg/l 7,2  Ikke oppgitt 

 

Veileder SFT 07:04, klassifisering: 

Virkninger av: Parametre I 

Meget god 

II 

God 

III 

Mindre god 

IV 

Dårlig 

V 

Meget 

dårlig 

Organiske stoffer KOFMn, mg O2, l <2,5 2,5-3,5 3,5-6,5 6,5-15 >15 

Jern, mg/l <0,05 0,05-0,1 0,1-0,3 0,3-0,6 >0,6 

Partikler Turbiditet, FTU <0,5 0,5-1 1-2 2-5 >5 

Tarmbakterier T.koli, pr. 100 ml <5 5-50 50-200 200-1000 >1000 
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Vassdrag - vurdering av egnethet for bading, rekreasjon og fritidsfiske 

For å vurdere egnethet, legges det hovedvekt på de parametrene som er spesifikke for den 

aktuelle brukerinteressen. Vedtatte kvalitetsmål er knyttet til bading, rekreasjon og 

fritidsfiske. Tabellen nedenfor gir et vurderingsgrunnlag for slik egnethet når det gjelder 

ferskvann (SFT 97:04).  

Friluftsbad og rekreasjon Egnethetsklasser 

Virkninger av  Parametre I 

Godt egnet 

II 

Egnet 

III 

Mindre egnet 

IIII 

Ikke egnet 

Tarmbakterier T.koli, pr. 100 ml <100 <100 100-1000 >1000 

Fysisk-kjemisk pH 5,0-9,0 <5,0 / >9,0 - - 

Turbiditet, FTU <1 1-2 2-5 >5 

Næringssalter Tot. P, µg/l <7 7-11 11-20 >20 

 

 

Fritidsfiske Egnethetsklasser 

Virkninger av  Parametre I 

Godt egnet 

II 

Egnet 

III 

Mindre egnet 

IIII 

Ikke egnet 

Fysisk-kjemisk pH >6 5,5-6,0 5,0-5,5 <5,0 

Næringssalter Tot. P, µg/l <11 11-20 20-50 >50 

 

Fjordsystem 

For vurdering av fjordsystemet som resipient er det i tidligere undersøkelser benyttet eksterne 

konsulenter. Dette er også aktuelt ved oppfølgende kontroller. For metoder og kriterier vises 

spesielt til siste undersøkelse; Resipientanalyse AS, rapport nr. 850-2012 (datarapport) og 

851-2012 (hovedrapport).  

Fjordsystem - vurdering av egnethet for bading 

Resultater vurderes etter retningslinjer gitt i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, utgitt av 

Folkehelseinstituttet 1994. Etter Folkehelseinstituttets anbefalinger skal vurderinger basere 

seg på prøveresultater fremkommet over lengre tid. Sporadisk høye verdier blir tatt hensyn til 

ved at en viss andel slike verdier vil karakterisere kvaliteten til vannet som mindre god eller 

ikke egnet for bading. 

 

Mikrobiologiske parametere God Mindre god Ikke akseptabel 

Termotolerante koliforme bakterier / 100 ml < 100 100-1000 > 1000 

 

Resultat av vannprøvene  Bedømmelse av bakteriologiske 

standard 

>90 % av prøvene ligger i kategorien God og inntil 10 % av prøvene ligger i 

kategorien Mindre god  
God 

> 90 % av prøvene ligger i kategorien god eller Mindre god og inntil 10 % av 

prøvene ligger i kategorien Ikke akseptabel 
Mindre god 

>10 % av prøvene i kategorien Ikke akseptabel   Ikke egnet for bading 

 



VEDLEGG 2 

  

  

    

KKOOMMMMUUNNEEDDEELLPPLLAANN  

HHOOVVEEDDPPLLAANN  

AAVVLLØØPP  

22001133  ––  22002255  

  

SSaanneerriinnggssppllaann  

DDeettaalljjeerrtt..  



Sammenstilling av prosjekter og kostnader 

Tiltak som gjennomføres i perioden 2013 – 2025 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt Gj.føring 

1 Djupdalen - Kringstad ca. 1400 m 250 000 5 750 000 6 000 000 2016 

2 Parkvn – Museumsvn ca. 370 m 700 000 2 800 000 3 500 000 2015 

3 Strandheimvn sanering ca. 425 m 1 400 000 2 800 000 4 200 000 2014 

4 Ingebrigtvegen ca. 200 m 800 000 1 200 000 2 000 000 2021 

5 Sagvegen Nord ca. 380 m 1 200 000 2 100 000 3 300 000 2019 

6 Lillevikvegen - Solheimvegen ca. 500 m 1 450 000 3 150 000 4 600 000 2014 – 2016 

7 Moldelivegen - Museet ca. 390 m 1 250 000 2 250 000 3 500 000 2022 

8 Bjørnstjerne Bjørnsonsveg øst ca. 550 m 1 900 000 3 400 000 5 300 000 2024 

9 Røysan - Fylkeshusa ca. 165 m 250 000 950 000 1 200 000 2025 

10 Museumsvegen ca. 200 m 800 000 1 300 000 2 100 000 2015 

11 Aukravn. - Snarvn. - Sivertvn. ca. 525 m 1 900 000 3 000 000 4 900 000 2015 

12 Damvegen ca. 145 m 450 000 850 000 1 300 000 2025 

13 Elvemoloen ca. 330 m 250 000 2 750 000 3 000 000 2014 

14 Fjellbruv.- Mikkeliv. – Vardev. ca. 335 m 1 300 000 2 100 000 3 400 000 2018 

15 Fjellbruvegen ca. 460 m 1 400 000 2 600 000 4 000 000 2016 

16 Synnøves Veg - Øyvinds Veg ca. 350 m 1 300 000 2 000 000 3 300 000 2024 

17  Frænavn – HTMøller ca. 420 m 1 200 000 2 400 000 3 600 000 2015 

18 Langmyrvegen – Vejlevegen ca. 430 m 1 500 000 2 600 000 4 100 000 2017 

19 Boråsvn- Skogvn  ca. 1460 m 4 100 000 8 500 000 12 600 000 2016 – 2018 

20 Strandgata – Grandvegen ca. 455 m 1 650 000 2 550 000 4 200 000 2014 

21 Langmyrvn – Solbk. øst ca. 795 m 2 650 000 4 650 000 7 300 000 2013 

22 Bolsøyvn – Østbovn. ca. 935 m 2 850 000 5 350 000 8 200 000 2019 

23 Torleifvn – Fuglsetvegen ca. 625 m 1 450 000 3 450 000 4 900 000  2022 

24 Øverlandstunet ca. 125 m 450 000 650 000 1 100 000 2021 

25 Elveskaret – Fjellskaret ca. 245 m 750 000 1 150 000 1 900 000 2017 

26 Enenv – Øverlandsv ca. 2030 m 6 250 000 11 350 000 17 600 000 2015 – 2019 

27 Birkelandsv. - Bergsvingen ca. 175 m 550 000 950 000 1 500 000 2020 

28 Nøisomhedsvn. – Lundsengvn. ca. 260 m 850 000 1 350 000 2 200 000 2019 

29 Bergtunvn. – Lundsengvn. ca. 225 m 900 000 1 500 000 2 400 000 2018 

30 Amtmannsvn. – Siriusvn. øst ca. 205 m 750 000 1 150 000 1 900 000 2017 

31 Kviltorpvegen – Løkenvn. ca. 130 m 450 000 750 000 1 200 000 2023 

32 Sanering Kviltorp ca. 1330 m 4 000 000 7 800 000 11 800 000 2018 – 2020 

33 Lergrovik - Årødalskrysset ca. 550 m 650 000 4 450 000 5 100 000 2016 

34 Eikrem – Storbakken ca. 850 m 1 850 000 2 850 000 4 700 000 2023 

35 Røbekk nord for Aldersheimen ca. 240 m 850 000 1 250 000 2 100 000 2013 – 2014 

36 Røbekk – Hesthagen ca. 1700 m 2 950 000 11 450 000 14 400 000 2013 – 2017 

37 RA1 – Cap Clara   
 

  500 000 18 500 000 19 000 000 2013 – 2014 

38 Samlokalisering Plutov. - Bygg  1296 m² 14 800 000 14 800 000 29 600 000 2015 – 2016 

39 Resipientundersøkelse  

   

1 200 000 1 200 000 2018 

40 Resipientundersøkelse  

   

1 400 000 1 400 000 2024 

 Sum 

ca. 19 910 m 

68 550 000 151 050 000 219 600 000  

 

 



PROSJEKTENE I HHT. OVERSIKTEN 

 

1. Overføringsledning Djupdalen – Kringstad 

 

 
 

 
Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Djupdalen - Krigstad ca. 1400 m 250 000 5 750 000 6 000 000 

    6 000 000 

 

 

 

 



2. Overføringsledning Parkvegen – Museumsvegen  

 

 
 

 
Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Parkvegen – Museumsvn. ca. 370 m 700 000 2 800 000 3 500 000 

    3 500 000 

 



3. Sanering/Separering Strandheimvegen 

 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Strandheimvegen ca. 425 m 1 400 000 2 800 00 4 200 000 

    4 200 000 

 

 



4. Sanering/Separering Ingebrigtvegen 

Ca. 200 m som gjenstår etter at hele området er ryddet opp i / sanert.  

Utsettes grunnet at vegen var asfaltert i 2009. 

 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Ingebrigtvegen 200 m 1 050 000 1 450 000 2 000 000 

    2 000 000 

 



5. Sagvegen nord - Cecilienfrydvegen 

 

 
 

 
Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Sagvegen Nord ca. 255 m 900 000 1 500 000 2 400 000 

Glomstuv. – Cecilienfrydv. ca. 125 m 300 000 600 000 900 000 

 ca. 380 m 1 200 000 2 100 000 3 300 000 

 



6. Solheimvegen - Lillevikvegen  

 

 

 

 
Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Julsundvegen - sjø ca. 210 m 800 000 1 400 000 2 200 000 

Solheimvegen vest ca. 150 m 500 000 800 000 1 300 000 

Solheimvegen øst ca. 45 m 150 000 250 000 400 000 

Lillevikv. – B. Bjørnsonsv. ca. 95 m  700 000 700 000 

 ca. 500 m 1 450 000 3 150 000 4 600 000 

 



7. Moldelivegen, fra Bekkevollvegen - Aukravegen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Moldelivegen v/Bekkevoll ca.40 m 150 000 250 000 400 000 

Moldelivegen – Aukravn. ca. 350 m 1 100 000 2 000 000 3 100 000 

 ca. 390 m 1 250 000 2 200 000 3 500 000 

 



8. Separering Bjørnstjerne Bjørnsonsveg øst 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Bj. Bjørnsonsveg øst ca. 550 m 1 900 000 3 400 000 5 300 000 

    5 300 000 

 



9. Sanering/Separering Røysan - Fylkeshusa 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Røysan ca. 80 m 250 000 450 000 700 000 

2. Fylkeshusa  ca. 85 m  500 000 500 000 

 ca. 165 m 250 000 950 000 1 200 000 

 



10. Sanering / Separering Museumsvegen 

 

 
 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Museumsvegen ca. 200 m 800 000 1 300 000 2 100 000 

    2 100 000 

 

Tiltaket gjennomføres i 2013. 



11. Sanering Aukravegen – Snarvegen – Sivertvegen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Aukravegen – Snarvegen ca. 370 m 1 300 000 2 100 000 3 400 000 

Sivertvegen ca. 175 m 600 000 900 000 1 500 000 

 ca. 525 m 1 900 000 3 000 000 4 900 000 

 

Tiltaket skal gjennomføres i 2014/2015. 
 



12. Sanering/Separering Damvegen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Damvegen ca. 145 m 450 000 850 000 1 300 000 

    1 300 000 

 

 

 

 



13. Elvemoloen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Samleledning ca.190 m 250 000 1 650 000 1 900 000 

Pumpestasjon + ledning ca. 70 m  750 000 750 000 

Overløpsledning sjø ca. 70 m  350 000 350 000 

 ca. 330 m 250 000 2 750 000 3 000 000 

 

Tiltaket gjennomføres innen 2015 

 

 



14. Sanering/Separering Fjellbruvegen – Mikkelivegen/Vardevegen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Fjellbruvegen ca. 120 m 500 000 800 000 1 300 000 

Mikkelivegen/Vardevegen ca. 215 m 800 000 1 300 000 2 100 000 

 ca. 335 m 1 300 000 2 100 000 3 400 000 

 



15. Tiltaket skal gjennomføres i Sanering/Separering Fjellbruvegen 

 

 
 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Fjellbruvegen ca. 325 m 1 100 000 2 100 000 3 200 000 

Forgreining Teoball ca. 135 m 300 000 500 000 700 000 

 ca. 460 m 1 400 000 2 600 000 4 000 000 

 

 

 



16. Sanering/Separering Øyvinds veg – Synnøves veg 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Samleledning ca.350 m 1 300 000 2 000 000 3 300 000 

    3 300 000 

 



17. Sanering/Separering Frænavegen – H.T.Møllers gt. 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Frænavegen ca. 240 m 800 000 1 500 000 2 300 000 

2. Hans Thiis Møllers gt. ca. 180 m 400 000 900 000 1 300 000 

 ca. 420 m 1 200 000 2 400 000 3 600 000 

 

 

 



18. Sanering/Separering Langmyrvegen 

 

 
 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Langmyrvegen, vest ca. 280 m 950 000 1 750 000 2 700 000 

2. Langmyrvegen, øst ca. 150 m 550 000 850 000 1 400 000 

 ca. 430 m 1 500 000 2 600 000 4 100 000 

 



19. Sanering / Separering Boråsvegen – Skogvegen 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Skogv. – Vejlev. ca. 250 m 800 000 1 500 000 2 300 000 

2. Skogv. – Lars Nøsensv. ca. 600 m 1 800 000 3 400 000 5 200 000 

3. Boråsvn. – Skogvn. ca. 410 m 900 000 2 400 000 3 300 000 

4. Langmyrvegen ca. 200 m 600 000 1 200 000 1 800 000 

 ca. 1 460 m 4 100 000 8 500 000 12 600 000 

 

 

 



20. Sanering/Separering Strandgata - Fannestrandvegen 

 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Grandvegen ca. 195 m 700 000 1 100 000 1 800 000 

2. Fannestrandvegen ca. 260 m 950 000 1 450 000 2 400 000 

 ca. 455 m 1 650 000 2 550 000 4 200 000 

 

Tiltaket gjennomføres innen 2015 



21. Sanering / Separering Langmyrvegen – Granlia 

 

 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Langmyrvn – Solbakken Ø. ca. 795 m 2 650 000 4 650 000 7 300 000 

    7 300 000 

 

 



22. Sanering / Separering Bolsøyvegen – Østbovegen / Kvernvegen 

 

 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Bolsøyvegen m.m. ca. 475 m 1 400 000 2 700 000 4 100 000 

2. Skogvn – Østbovn.  ca. 360 m 1 100 000 2 100 000 3 100 000 

3. Kvernvegen  ca. 100 m 350 000 550 000 900 000 

 ca. 935 m 2 850 000 5 350 000 8 100 000 

 

 



23. Sanering / Separering Torleifen – Fuglsetbakken 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Torleifvn. - Kvernvn. ca. 300 m 900 000 1 600 000 2 500 000 

2. Frænavegen – Fuglsetbk.  ca. 325 m 550 000 1 850 000 2 400 000 

 ca. 625 m 1 450 000 3 450 000 4 900 000 

 



24. Sanering / Separering Vestre Mellomveg - Øverlandstunet 

 

 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

V. Mellomv. – Øverland.. ca. 125 m 450 000 650 000 1 100 000 

    1 100 000 

 

 

 



25. Sanering / Separering Elveskaret / Fjellskaret 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Elveskaret / Fjellskaret ca. 245 m 750 000 1 150 000 1 900 000 

    1 900 000 

 



26. Sanering / Separering Enen / Fuglset / Øverland 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Jupitervegen ca. 300 m 950 000 1 750 000 2 700 000 

2. Retirovegen ca. 450 m 1 200 000 2 500 000 3 700 000 

3. Enenvn/Øverlandsvn. ca. 830 m 2 700 000 4 600 000 7 300 000 

4. Fuglsetbakken ca. 450 m 1 400 000 2 500 000 3 900 000 

 ca. 2 030 m 6 250 000 11 350 000 17 600 000 



27. Sanering / Separering Birkelandsvegen - Bergsvingen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Birkelandsv. - Bergsvingen ca. 175 m 550 000 950 000 1 500 000 

    1 500 000 

 

 



28. Sanering / Separering Nøisomhedvegen - Lundsengvegen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Nøisomhedv. – Lundseng. ca. 260 m 850 000 1 350 000 2 200 000 

    2 200 000 

 



29. Sanering / Separering Bergtunvegen - Lundsengvegen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Bergtunvn. – Lundsengvn. ca. 225 m 900 000 1 500 000 2 400 000 

    2 400 000 



30. Sanering/Separering Amtmannsvn. Siriusvn. øst. 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Amtmannsv. – Siriusv. øst ca. 205 m 750 000 1 150 000 1 900 000 

    1 900 000 

 

 



31. Oppgradering spillvann Kviltorpvegen - Løkenvegen 
 

 
 
Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Kviltorpvn. – Løkenvn. ca. 130 m 450 000 750 000 1 200 000 

    1 200 000 



32. Sanering/Separering Kviltorp 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Kviltorpvegen ca. 420 m 1 300 000 2 500 000 3 800 000 

2. Astrupvegen m.m. ca. 610 m 1 800 000 3 600 000 5 400 000 

3. Nøisomhedvegen m.m. ca. 300 m 900 000 1 700 000 2 600 000 

 ca. 1 330 m 4 000 000 7 800 000 11 800 000 

 

 



33. Oppgradering spillvann Årø, Lergrovik – Årødalskrysset 
 

 
 
Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Lergrovik – x Årødalen ca. 580 m 650 000 4 450 000 5 100 000 

    5 100 000 



34. Sanering / Separering Eikrem - Storbakken 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Eikrem - Storbakken ca. 850 m 1 850 000 2 850 000 4 700 000 

    4 700 000 

 

 

 



35. Sanering / Separering Røbekk nord for Aldersheimen 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Røbekk v/Aldersheim ca. 240 m 850 000 1 250 000 2 100 000 

    2 100 000 

 

Tiltaket gjennomføres i 2013 



Overføringsledning Røbekk – Hestehagen 

 

 
 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

1. Røbekk - Hesthagen ca. 1.700 m 1 100 000 6 900 000 8 000 000 

2. Forgreining Årølia 1 ca. 350 m 1 400 000 2 000 000 3 400 000 

3. Forgreining Årølia 2 ca. 170 m 250 000 1 050 000 1 300 000 

4. PST + ledn. Hesthagen ca. 220 m 200 000 1 500 000 1 700 000 

 ca. 2 440 m 2 950 000 11 450 000 14 400 000 

 

 

Deler av tiltak 1 samt tiltak 2 blir gjennomført i 2013 

 

 

 

 



36. Ombygging RA1 – Cap Clara 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Ombygging bygn.messig  ca. 250 m²  8 500 000 8 500 000 

Rør og utomhus RS 250 000 750 000 1 000 000 

Tekniske installasjoner RS 250 000 9 250 000 9 500 000 

  500 000 18 500 000 19 000 000 

 

Tiltaket skal gjennomføres i 2013/14. 
 

 



37. Samlokalisering av VA-foretaket ved Plutovegen 7. 

 

 
 

 

Kostnadsoverslag Vann og Avløp 

Gate/Stedsnavn ant. meter Vann Avløp Totalt 

Prosjektering  800 000 800 000 1 600 000 

Bygningsarbeider 3 x  648 m²  14 000 000 14 000 000 28 000 000 

  14 800 000 14 800 000 29 600 000 
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Oversikt pumpestasjoner

P16

P17
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RA1

RA2

RA10

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA8

1502AL25
Rusketeigen

1502AL26
Lønsetbakken

1502AL12
Djupdalen

1502AL21
Hesthagen

1502ALxx
Mjelvehagen

1502ALxx
Nakkevegen

1502AL10
Sekken

Priv. anlegg etter forurensningsforskriften §14

Off. anlegg etter forurensningsforskriften §14

Off. anlegg etter forurensningsforskriften §13

Priv. anlegg etter forurensningsforskriften §13

Priv. anlegg etter forurensningsforskriften §12

Off. anlegg etter forurensningsforskriften §12

Eksisterende pumpestasjon, kommunal

Privat pumpestasjon, eksisterende

Planlagt pumpestasjon, kommunal

Spillvannsledning
Felles Avløpsledning
Utslipp permanent
Overløpsutslipp

Tegnforklaring

RA1 - Cap Clara

- Masco Zoll 
- 3 stk «rør»-sil, 1,0 mm åpning
- Oppstart 01.01.1998
- Dimensjonert for 11.800 pe
- Tillatt belastning 8.245 pe

RA2 - Nøisomhed

- Salsnes Filter.
- 6 stk SF6000, 350 m åpning
- Oppstart 23.11.2012
- Dimensjonert for 19.200 pe
- Tillatt belastning 19.200 pe

μ

RA3 - Opdøl

- Sobye Miljøfilter.
- 2 stk filter, 400 m åpning
- Oppstart 08.10.2001
- Dimensjonert for 1.500 pe
- Tillatt belastning 1.130 pe

μ

RA4 - Kleive

- Slamavskiller.
- 2 stk á 100 m³
- Montert 28.03.2003
- Tillatt belastning 345 pe

RA4 - Kleive

- Slamavskiller.
- 2 stk á 100 m³
- Montert 28.03.2003
- Tillatt belastning 345 pe

RA5 - Talset

- Slamavskiller.
- 1 stk á 50 m³
- Montert 01.02.2002
- Tillatt belastning 75 pe

RA8 - Havnvika

- Slamavskiller.
- 2 stk á 100 m³
- Satt i drift 12.02.2002
- Tillatt belastning 270 pe

RA7 - Raneset

- Slamavskiller.
- 1 stk á 217 m³
- Satt i drift 01.04.1995
- Tillatt belastning 200 pe

RA10 - Bolsøya

- Slamavskiller.
- 1 stk á 217 m³
- Montert 28.03.2003
- Tillatt belastning 55 pe

RA6- Røvika

- Slamavskiller.
- 1 stk á 100 m³
- Satt i drift 01.06.1999
- Tillatt belastning 165 pe
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