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 INNLEDNING 

 FORMÅL 

Hovedplan avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens virksomhet på avløpssektoren og for 

vannmiljø knyttet til forurensning fra avløp. Planen dekker både kommunale og private avløpsanlegg. Planen gir 

en beskrivelse av status for kommunens avløpshåndtering, setter mål for fremtidig virksomhet og redegjør for 

hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt av lover og forskrifter.  Hovedplanen er utarbeidet i henhold til 

prosesskravene i plan- og bygningsloven, og har status som en kommunedelplan. Planen er styrende for 

kommunens økonomi- og handlingsplan som rulleres årlig.  

 HVORFOR NY HOVEDPLAN 

Åfjord kommune mangler overordnede prioriteringer for fornyelse og utbygging av avløpsanlegg og ledningsnett. 

Det er også behov for avklaringer om forvaltningsmessige forhold som kriterier for utslippstillatelser og 

tilknytning til kommunalt avløpsnett. Det er viktig at kommunens avløpssektor driftes effektivt og har gode 

kontrollrutiner. En rullerende hovedplan vil sette rammer for drift og fornying i årene som kommer.  

Siden forrige hovedplan har EUs vanndirektiv blitt implementert i norsk forvaltning. Dette er formalisert i 

Vannforskriften, som setter klare krav til hvordan kommuner og sektormyndigheter skal arbeide med 

vannforvaltningen. Dette har skapt økt fokus på miljøtilstanden i vassdrag, og det er viktig å følge opp med 

miljøforbedrende tiltak der kommunen er myndighet og tjenesteleverandør. Dette gjelder spesielt på 

avløpssektoren. Avløp i spredt bebyggelse er en av de største utfordringene, og kommunen bør jobbe mer 

systematisk med dette. Forurensningstiltak i avløpssektoren bør koordineres med andre forurensningstiltak, 

spesielt tiltak i landbrukssektoren. 
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 RAMMEBETINGELSER 

 KOMMUNENS ORGANISERING AV ARBEID KNYTTET TIL AVLØP OG VANNMILJØ 

Sektor for landbruk og tekniske tjenester har ansvar for planlegging og gjennomføring av investerings- og 

driftstiltak på kommunale anlegg innen veg, vann og avløp. Sektoren har også ansvar for plan- og byggesaker, og 

skal ivareta god forvaltning gjennom byggesaksbehandling og behandling av utslippssøknader for avløpsanlegg. 

Fosen Renovasjon er et interkommunalt selskap eid av Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland. Fosen Renovasjon har 

ansvar for slamtømming og renovasjon. 

 REGIONALT/INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

Arbeid knyttet til vannforskriften samordnes i Vannområdet Nordre Fosen, som er et samarbeid mellom 

kommunene Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Bjugn, Ørland og Leksvik. Vannområdet styres av vannområdeutvalget, 

som er sammensatt av én politisk representant fra hver kommune. Rissa kommune har sekretariatet for 

vannområdet. 

Vannområdet startet i 2015 opp et prosjekt for opprydning i spredte avløp. Målet med prosjektet har vært å 

utarbeide en plan for opprydding i spredte avløp. Målsettinger og tiltak i tiltaksplan spredte avløp er innarbeidet 

i denne hovedplanen.  

 SENTRALE OG REGIONALE FØRINGER 

 

- Plan- og bygningsloven: setter krav til planprosess og infrastruktur for vann og avløp ved nybygging 

- Forurensningsloven: setter krav om begrensing av forurensning  

- Forurensingsforskriften: setter krav til avløpsanleggs rense-evne og saksbehandlingsgebyrer  

- Vannforskriften: setter rammene for en koordinert vannforvaltning 

- Regional vannforvaltningsplan 2016-2021: Setter miljømål for alt vann i naturen 

- Internkontrollforskriften: setter krav til arbeid med helse, miljø og sikkerhet 

 LOKALE FØRINGER 

- Kommuneplan 2009-2020 setter bl.a. mål om at: 

o Areal og naturforvaltningen skal være bærekraftig slik at de rike og allsidige naturressursene 

blir tatt vare på for framtidige generasjoner.  

o Landbruks, natur, friluftsområder, vannmiljø og friområder skal omgi utbyggingsområder slik 

at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt og befolkningen får god kontakt med naturen. 

Nøkkelbiotoper for biologisk mangfold skal ikke nedbygges.  

o Åfjord kommunes arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap skal gjenspeiles i all 

virksomhet. 

o Åfjord kommune vil arbeide med å integrere folkehelsetenkingen som en del av den ordinære 

virksomheten og profilere seg som Folkehelsekommune, noe som forplikter alle sektorer. 

o Arealdelen gir føringer for arealbruk og utbygging 

- Forskrift om husholdningsavfall mv for Åfjord kommune.: setter krav til tømming av slam fra 

slamavskillere 

- Forskrift om frist for gjødselspredning for Åfjord kommune 
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 UTSLIPPSTILLATELSER 
Fra 2007 fikk kommunen myndighet over utslipp fra mindre tettbebyggelser, tilsvarende <2000 PE til ferskvann 

og <10.000 PE til sjø. Tabell 1 viser kommunens utslippstillatelser for kommunalt avløpsvann. Samtlige 

utslippstillatelser ble gitt før 2007 av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som da var myndighet.  

Tabell 1: kommunens utslippstillatelser for kommunalt avløpsvann.  

Utslipp Resipient Type 
renseanlegg 

Tillatt antall 
PE 

Dato for 
utslippstillatelse 

Årnes - Monstad Åfjorden, min -20 m Trekamret 
slamavskiller 

1700** 08.04.80 

Tonnomhaugen Stordalsvassdraget Flere anlegg 
(infiltrasjon, 
sandfilter) 

76** 28.03.85 

Kirkholmen 
industriområde 

Stokksund 
 

Slamavskiller, 
to stk 

 1988 

Revsnes Leirbekkbukta, -5 m Slamavskiller 65* 10.12.86 

Innlandet Lunnfjorden, -15 m Slamavskiller 180* 03.06.81 

Staveslia Stordalsvassdraget Sandfilter - 23.03.81 

Harsvika Harsvika, -15 m Ingen 26 boliger* 25.11.80 

*Utslippstillatelser fra før 2007 for <1000 pe til mindre følsomme områder er fortsatt gjeldende 

** Utslippstillatelser fra før 2007 til normale og følsomme områder og utslipp til mindre følsomme områder 

tilsvarende >1000 pe er fortsatt gjeldende, men med enkelte endringer presisert i forurensningsforskriftens § 

13-18 

 

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra private avløpsanlegg fra bolighus, hytter o.l., med utslipp 

tilsvarende mindre enn 50 pe. Kommunens arbeid med private avløpsanlegg er nærmere beskrevet i eget 

kapittel.  

 

 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING  

I følge statistisk sentralbyrå forventes en svak befolkningsvekst i Åfjord kommune. Dagens befolkning på 3248 

(2015) forventes å øke til 3600 i 2040, ifølge Statistisk Sentralbyrås «hovedscenario» (Statistisk Sentralbyrå, 

2016). 

 KLIMAENDRINGER 

Kommunens avløpssystemer må tilpasses framtidens klima. Global oppvarming forventes å føre til økt 

temperatur, flere og kraftigere nedbørsepisoder og at havnivået stiger. Dette vil gi større utfordringer med flom, 

store overvannsmengder, overflateavrenning og overløp og tilbakeslag på avløpsnettet.  Havnivåstigningen kan 

føre til at bølger og stormflo strekker lenger inn på land.   

I følge Klimaprofil Sør-Trøndelag er det beregnet en 20 % økning i nedbør fram mot slutten av århundret (Norsk 

klimaservicesenter, 2016). Det forventes flere episoder med kraftig nedbør og at intensiteten på episodene øker. 

Størrelsen på regnflommer forventes å øke, mens smeltevannsflommer forventes å avta på sikt. Det forventes 

også at faren for jord-, flom- og sørpeskred øker. Ved høye klimagassutslipp forventes en havnivåstigning på 22-

45 cm mot slutten av århundret.  
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 MÅLSETTINGER 
 

1. Avløpsanleggene i kommunen skal være miljø- og klimavennlige og tilstanden i alle kommunens 

vannforekomster skal være så nær opp til naturtilstanden som mulig 

Strategier 

- Kommunen skal til enhver tid bestrebe seg på å rense kommunalt avløpsvann på sine avløpsanlegg i 

henhold til gjeldende lover, forskrifter og utslippstillatelser 

- Kommunen skal tilrettelegge ledningsnettet for å kunne koble på husstander i rimelig nærhet 

- Kommunen skal stille krav til at private avløpsanlegg overholder kravene i forurensningsforskriften 

- Kommunen skal følge opp målsettingene i temaplan for spredte avløp, Nordre Fosen vannområde 

- Kommunen skal vurdere klimavennlighet ved valg av nye avløpsløsninger 

- Kommunens avløpsslam skal benyttes som en ressurs 

2. De kommunale avløpsanleggene skal ha nok kapasitet og være driftssikre slik at de ikke gir unødvendige 

ulemper for abonnentene 

Strategier 

- Dimensjonering av overvannssystemer skal ta hensyn til framtidige klimaendringer. Overvann skal i 

størst mulig grad fordrøyes naturlig.  

- Anleggene skal driftes, vedlikeholdes og fornyes slik at de har en tilfredsstillende standard og 

tilfredsstiller generelle krav til funksjon, kvalitet og drift 

- Kommunen skal ha et operativt driftsovervåkingsanlegg tilknyttet avløpsanleggene.  

- Kommunen skal ta i bruk et FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold) 

- Kommunen skal jobbe systematisk med å redusere fremmedvannmengdene til spillvannsnettet ved å 

rydde i påslipp av takvann og ved å sikre gode rutiner ved påkobling av nye abonnenter.  

- Kommunen skal ha gode rutiner for overvåking og oppfølging av overløpsutslipp 

3. De kommunale avløpsgebyrene skal forvaltes kostnadseffektivt 

Strategier  

- Avløpsvirksomheten skal være kunnskapsbasert og effektiv 

- Fremmedvannmengdene til renseanleggene skal reduseres 

- Drift, vedlikehold og fornyelse skal ha et langsiktig perspektiv og sørge for at anleggenes levetid ikke 

reduseres.  

- Kommunen skal ta hensyn til klimaendringer i planleggingen 

4. De kommunale avløpsanleggene skal ikke innebære fare for liv og helse 

Strategier 

- Arbeidsmiljøet ved kommunale avløpsanlegg skal tilfredsstille Arbeidstilsynets forskrifter og ikke utsette 

personale for unødige belastninger 

- Kommunen skal vedlikeholde og revidere HMS/IK-systemet for avløpssektoren 

- Anleggene skal driftes, vedlikeholdes og fornyes slik at de har en tilfredsstillende standard og 

tilfredsstiller generelle krav til funksjon, kvalitet og drift 

- Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for kommunens avløpsanlegg  

 



Hovedplan for avløp og vannmiljø | Målsettinger 
 

8 
Åfjord kommune 

5. Forurensning fra avløpsanlegg i kommunen skal ikke ha negativ innvirkning på folkehelsa 

Strategier 

- Tilrettelagte badeplasser skal ha utmerket eller god badevannskvalitet 

- Avløpsanlegg skal ikke forurense drikkevannskilder 

- Det skal ikke være sjenerende lukt for omgivelsene fra avløpsanlegg 

- Det skal i størst mulig grad være åpne vannveier med tilrettelegging for biologisk mangfold og 

rekreasjon.  Bekkelukkinger tillates ikke. 
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 VANNMILJØ 

 ØKOLOGISK TILSTAND ETTER VANNFORSKRIFTEN 

Samtlige vannforekomster i Åfjord kommune er 

karakterisert og klassifisert i henhold til vannforskriften. 

Systemet som ligger til grunn er en fem-delt skala der alle 

vannforekomster klassifiseres med meget god, god, 

moderat, dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand (Figur 1). 

Meget god økologisk tilstand tilsvarer tilnærmet 

naturtilstanden til en vannforekomst. I følge vannforskriften 

skal «Tilstanden i overflatevann [..] beskyttes mot 

forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god 

kjemisk tilstand». Dersom tilstanden i en vannforekomst er dårligere enn god må det settes i verk tiltak for å 

forbedre miljøtilstanden. Det er heller ikke tillatt å forringe tilstanden i en vannforekomst.  

Vannforekomstene i kommunen er påvirket at forurensning, samt fysiske inngrep som følge av 

vannkraftproduksjon, veg, bekkelukkinger m.m. De viktigste forurensningskildene i kommunen er avrenning fra 

jordbruksområder og spredte avløp, samt utslipp fra kommunale avløp. Tabell 2 viser alle vannforekomstene i 

kommunen med dårligere enn god økologisk tilstand og de ulike påvirkningene på disse. 

I elver nedstrøms vanninntak til vannkraftverk er det ofte redusert vannføring. Fiskeproduksjonen vil bli mindre 

på grunn av mindre vanndekt areal, og det blir ofte vanskeligere for fisken å vandre oppover i elva. Raske 

vannføringsendringer kan også gjøre at fisk strander. Dersom det er lite eller ingen krav til minstevannsføring i 

slike elver og bekker vil den økologiske tilstanden ofte klassifiseres til dårlig eller svært dårlig, til tross for at 

vannet ikke er forurenset. Vannkraftregulering er årsaken til at Ugga, Sagelva, Arnevikelva og Kvernelva er 

klassifisert med dårlig økologisk tilstand. Morten Bergan fra NINA undersøkte fisk og bunndyr i 

Stordalsvassdraget i 2015 (Bergan, 2015), og beskriver en svært god vann- og habitatkvalitet i Ugga, men svært 

lave tettheter av laks og ørret.  

Ingen av vannforekomstene i tabellen står oppført med kommunalt avløp som en vesentlig påvirkning. 

Kommunale avløp slippes oftest ut i fjordene, der avløpsvannet raskt fortynnes. Kystvannforekomstene forvaltes 

som store arealer, og den økologiske tilstanden til disse defineres dermed i liten grad av lokal påvirkning fra 

kommunalt avløp. Kommunalt avløp kan altså gi forurensningsproblemer lokalt, selv om dette ikke står oppført 

i tabellen. Kommunale avløpsanlegg ved Staveslia og Tonnomhaugen er trolig en vesentlig årsak til forurensning 

i sidebekker til Stordalselva.  

Tabell 2: Vannforekomster i Åfjord kommune med dårligere enn god økologisk tilstand, og relativt bidrag fra ulike påvirkninger. Data er 

hentet fra vann-nett.no (16.03.15) 

Vannforekomstnavn 
Økologisk 

tilstand 
Spredt 
avløp 

Landbruk 
Deponi/
industri 

Fysisk 
inngrep 

Sagelva Dårlig    Svært stor 

Kvernelva Nedre Dårlig    Stor 

Ugga Dårlig    Stor 

Lona i Sørdalselva Dårlig  Liten  Stor 

Arnevikelva Dårlig  Middels  Middels 

Straumsætervatnet Dårlig    Stor 

Grytelva, Grønlielva, Kvislaelva Moderat    Stor 

Figur 1: Systemet for klassifisering av økologisk tilstand etter 

vannforskriften. 
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Vannforekomstnavn 
Økologisk 

tilstand 
Spredt 
avløp 

Landbruk 
Deponi/
industri 

Fysisk 
inngrep 

Imsaelva, nedre del Moderat  Middels   

Tuvasselva nedre Moderat Liten Middels  Middels 

Kvernaelva Moderat    Middels 

Hubekken Moderat Stor Middels Stor  

Lunnfjordelva Moderat    Ukjent 

Bekker på Stokkøya, Linesøya og bekker 
til Linesfjorden/Paulen 

Moderat Middels Middels   

Stordalsvatnet Moderat Liten Middels   

Berdalsvatnet Moderat Liten   Stor 

Skjærbuvatnet Moderat  Middels  Middels 

Storvatnet Moderat Liten Middels  Stor 

Blåvatnet Moderat    Middels 

Lonvatnet Moderat    Middels 

Monstadbukta Moderat    Middels 

Kroksvågen Moderat  Liten  Ukjent 

Grytfjorden Moderat  Liten   

Herfjorden Moderat   Ukjent  

Grøttingssanden Moderat    Liten 

Hosnavika Moderat    Middels 

Grimsneset Moderat    Middels 

Stokksund Moderat Middels Liten Liten Middels 

 

Tilstandsvurderingene av vannforekomstene er basert på usikre data, og det er et mål å forbedre datagrunnlaget 

ved prøvetaking/overvåkning. Det meste av miljøovervåkning skjer gjennom vannområdet Nordre Fosen.  

 FORURENSNING AV BADEVANN 

Kommunen har drevet lite overvåkning av badevannskvalitet de siste åra. Folkehelse Fosen undersøkte noen 

badevannslokaliteter i 2010-2012, da med hensyn på termotolerante koliforme bakterier (TKB) og fekale 

streptokokker. Dette er indikatorbakterier for utslipp av sanitært avløpsvann eller husdyrgjødsel. Tabell 3 viser 

resultatene fra denne overvåkningen. Vurderingene er gjort i henhold til vannkvalitetsnormer for friluftsbad, 

Statens helsetilsyn 1994. I 2016 samlet kommunen inn badevannsprøver fra Langnesodden. En måling fra juli 

viste høy konsentrasjon av tarmbakterier, tilsvarende mindre god badevannskvalitet. Badevannskvaliteten ved 

de mest populære badeplassene bør følges opp videre, spesielt ved Langnesodden. 

Tabell 3: Overvåkning av badevann i Åfjord kommune 2010-2012.  

 2010 2011 2012 2016 
Hosnasand, Stokkøya God God  God   
Langnesodden, Stordalen   God + Mindre god 
Åfjord Laksecamping, Øra God ÷ God + God  
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 TILSTANDSBESKRIVELSE KOMMUNALE TEKNISKE INSTALLASJONER 

 TRANSPORTSYSTEMET - RØR, KUMMER OG PUMPESTASJONER 

Avløpsnettet i kommunen ble bygd ut fra 1975. Den totale lengden på hovednettet er på om lag 20 kilometer. 

Rørene er hovedsakelig av PVC. Spillvann er stort sett separert fra overvann, det finnes kun ca. 200 meter med 

fellesledning ved Solbakkan.  

Den totale lengden på overvannsnettet er på om lag 20 km. Overvannsledningene er hovedsakelig av PVC, andre 

plastmaterialer eller betong.  

Det er seks kommunale pumpestasjoner for spillvann. Samtlige av disse er på avløpsnettet for Årnes og Monstad.  

Kummene på avløpsnettet er hovedsakelig separatkummer. Det er 117 felleskummer for spillvann og overvann. 

Tabell 4 viser antall kummer på spillvanns- og overvannsnettet.  

Tabell 4: Kummer på avløpsnettet 

 

 

 SLAMAVSKILLERE 

Det er åtte kommunale slamavskillere i kommunen – to ved Tonnomhaugen, én ved Staveslia, to ved 

Kjerkholmen, én ved Monstad, én ved Harsvika og én ved Lunnfjorden. Kapasiteten til slamavskilleren ved 

Monstad er presset – utslippstillatelsen ved Monstad gjelder for 1700 pe, mens nye beregninger viser at 

slamavskilleren mottar avløpsvann fra nærmere 2000 pe. I tillegg er det ventet bygging av flere boliger på 

Frøneset, som vil øke belastningen ytterligere.  

 TAP FRA AVLØPSNETTET 

Tap fra avløpsnettet til resipient kan skyldes: 

- Nødoverløp på avløpsnettet, spesielt der det er mange feilkoblinger av overvann til avløpsnettet 

- Lekkasjer 

- Overrenning av avløpsvann til overvannsnettet ved kloakkstopper, dersom det er tekniske feil på 

spillvann/overvanns-kummer 

Forurensningsforskriftens § 14-5 stiller krav om at kommunen skal ha oversikt over alle overløp på nettet. Fra 

31.12.08 skal driftstid for utslipp fra overløp registreres eller beregnes. Slik informasjon finnes ikke i dag, og det 

blir nødvendig å installere driftsovervåkingssystem på pumpestasjonene. Problemet med overløp er spesielt stort 

på pumpestasjonen ved Hubekken, fordi pumpeledningen her er underdimensjonert. 

 

  

Kumtype Antall 

Spillvannskummer 205 

Overvannskummer 136 

Spillvann/overvanns-kummer 117 
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 INNLEKKING OG FREMMEDVANN 

Det forekommer en del feilkoblinger av overvann til avløp. Dette kan medføre overløp i perioder med mye 

nedbør eller snøsmelting.  Det medfører også unødig store kostnader knyttet til transport av avløpsvann. Det bør 

gjennomføres et systematisk arbeid for å spore opp og reparere feilkoblinger i kommunen. 

Tabell 5 viser tilrenningen til pumpestasjonen ved Årnes og Monstad. Andelen fremmedvann over tid ligger trolig 

på 40 %. Figur 2 viser tilrenningen i ukesintervaller ved en av pumpestasjonene. I uker med mye nedbør øker 

tilrenningen typisk 3-5 ganger. 

Tabell 5: Tilrenning til noen av pumpestasjonene i Åfjord. Data fra 1999-2003. 

Stasjon Teoretisk tilrenning 
(L/s) 

Gjennomsnittlig tilrenning 
(L/s) 

Andel 
fremmedvann 

K1/P1 Monstad 2,2 3,2 0,3 

K2/P2 Meieriet 2,0 3,4 0,4 

K3/P3 
Campingen 

1,5 2,5 0,4 

K4/P4 Hubekken 1,0 1,6 0,4 

K5/P5 Åset 0,7 1,2 0,4 

K6/P6 Årnes 0,3 0,4 0,4 

 

 

Figur 2: Tilrenning til pumpestasjon K1/P1 Monstad fra 1999-2003. Rød linje markerer teoretisk tilrenning.  
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 AVLØPSANLEGG I KOMMUNENS GRENDER 

 ÅRNES OG MONSTAD 

Den planmessige utbyggingen av avløpsnettet i kommunesenteret startet i 1980. Bakgrunnen var å sanere gamle 

avløpsforhold da de etter hvert hadde skapt problemer som følge av sterk sentralisering de forutgående 15 - 20 

år. Hovedprinsippet ved utbyggingen har vært å samle all kloakk fra bebyggelsen til en hovedkloakk og føre den 

til Monstad for rensing i en stor slamavskiller før dypvannsutslipp.  

Rammeplanen for Årnes og Monstad skisserte utbyggingen av spillvannsettet. Tabell 6 viser planlagte 

utbygginger fra 1980 til 1993.  

Tabell 6: Oversikt over utbyggingen av spillvannsettet ved Årnes og Monstad 

Etappe År Anleggsdel Gjennomført 

1 

1980 Slamavskiller og utslippsledning 

Fullført 1981 Tilkopling Monstad boligfelt og hovedledning over 
industriområdet 

2 

1982 Årnes søndre del med pumpestasjon 

Fullført 1990 Nessabrekka – Årnesbrua 

1993 Johs. Syltern A/S – Åfjord Sparebank 

3 
1984 Joenget – Ole Stjern privat 

Fullført 
1985 Ole Stjern privat – etappe 1 inkl. pumpestasjon 

4 

1982 Hubekken – Solbakk fargehandel Delvis fullført. 
Enkelte boliger 
langs Hubekken er 
ikke påkoplet 

1985 Pumpestasjon Joenget 

1987 Solbakk fargehandel – Joenget 

1988 Pumpestasjon Flatneset 

5 

1982 Hydrosenteret – Bjørnevik Handelshus 

Fullført 
 

1983 Bjørnevik Handelshus – Hubekken 

1989 Kleivan – Åset 

1990 Pumpestasjon Åset, ledning til Hydrosenteret 

6 
1982 Pumpeledning til kum ved Åfjord Sparebank 

Fullført 
1990 Åfjord Sparebank – pumpestasjon Åset 

 

I dag er kapasiteten på slamavskilleren ved Monstad presset. Det er behov for å øke kapasiteten, spesielt ved 

bygging av nye boliger på Frøneset. Et mulig tiltak kan være å bygge silanlegg. Et silanlegg er mindre 

plasskrevende enn en tilsvarende slamavskiller, som vil måtte være svært stor dersom den skal ha kapasitet nok. 

Kommunen planlegger å gjennomføre økologiske undersøkelser i Åfjorden og Monstadbukta i 2017. Resultatene 

fra undersøkelsen vil bli et viktig grunnlag for å velge avløpsløsning og rensegrad ved Monstad.  

Det må bygges nytt avløpsnett ved de nye boligfeltene på Frøneset. I denne sammenhengen vil det være lurt å 

omdirigere avløp fra Årnes og Nesahaugen over Frøneset, for å redusere belastningen på avløpsnettet over Åset 

og Hubekken. Pumpeledningen fra pumpestasjonen ved Hubekken er underdimensjonert. Dette gir nødoverløp 

til Hubekken, luktproblematikk og forurensning.  Det er også planer om nye boliger ved Mælan. I løpet av 2017 

skal det bygges ny pumpeledning for kloakk fra Mælan til det kommunale nettet.  



 

 

Figur 3: Årnes og Monstad. Grenser for nedbørfelt vises i grønt og rosa. 



 

SITUASJONSBESKRIVELSE FOR VANNMILJØET VED MONSTAD 

Hubekken og Åsmundvatnet 

Det er problemer med overløp på pumpestasjonen ved Hubekken på grunn av fremmedvann på spillvannsnettet 

og underdimensjonert pumpeledning. Vannprøver samlet i 2016 viser høye nivåer av tarmbakterier, spesielt i 

nedre deler av Hubekken rett før Åsmundvatnet. Konsentrasjonen av fosfor tilsvarte dårlig økologisk tilstand, i 

henhold til grenseverdier fra vannforskriftens klassifiseringsveileder. Det er også rapportert om kloakklukt i 

området. I følge kommuneplanens arealdel skal området rundt Åsmundvatnet utvikles som friluftslivsområde. 

Opprydning langs Hubekken er derfor svært høyt prioritert – både i et miljø- og folkehelseperspektiv. Regional 

vannforvaltningsplan 2016-2021 setter mål om at Hubekken skal oppnå god økologisk tilstand innen 2021. 

Monstadbukta som resipient 

Monstadbukta er klassifisert med moderat økologisk tilstand etter vannforskriften. Klassifiseringen er svært 

usikker, men baserer seg på mulig forurensning av sedimenter som følge av havneaktivitet. Det er gjennomført 

lite undersøkelser i Monstadbukta og Åfjorden. Det ble gjennomført basisovervåkning etter vannforskriften ved 

en lokalitet ved Rånes i Åfjorden på oppdrag fra KLIF i 2011 (Pedersen, et al., 2012). Resultatene fra dette er 

usikre, men antyder at Åfjorden har god økologisk tilstand med planteplankton som kvalitetselement, men at 

fosforkonsentrasjonen muligens er noe høy (tilsvarende moderat økologisk tilstand). Det tas jevnlig prøver i 

forbindelse med blåskjellproduksjon i Åfjorden. Det er rapportert om funn av tarmbakterier i slike prøver.  Det 

er viktig å sikre god nok vannkvalitet til slik næring.   

PROBLEMER: 

- Mange abonnenter har ikke skilt overvann/drensvann fra spillvann, noe som kan føre til overløp i 

nedbørsperioder 

- Det er for liten dimensjon på pumpeledningen ved Vassneset, noe som fører til overløp til Hubekken. 

- Det er for liten kapasitet på slamavskilleren ved Monstad 

- Den økologiske tilstanden i Monstadbukta og Åfjorden er usikker, men kan være overbelastet av 

avløpsutslipp 

- Bebyggelse langs spillvannsledningene er ikke konsekvent tilknyttet 

- Mangler driftsovervåkningsanlegg  

TILTAK:  

- Bygge nytt avløpsnett ved nye boligfelt på Frøneset og Mælan 

- Føre avløp fra Årnes via Frøneset til ungdomshuset, utenom spillvannsnettet fra Åset og Vassneset 

- Øke kapasiteten for avløpsrensing ved Monstad og vurdere behovet for bedre rensing 

- Kartlegge og rydde opp i påslipp av overvann til spillvannsnettet 

- Tilknytte all bebyggelse langs spillvannsettet (spesielt Monstadstranda, Hubekken, Solbakkan) 

- Etablere driftsovervåkningsanlegg  

 STOKKSUNDOMRÅDET 

HERFJORD OG INNLANDET BOLIGFELT 

Boligfeltene Herfjord og Innlandet har utslipp til Lunnfjorden/Vikafjorden (se Figur 4). Herfjord boligfelt har 19 

boligtomter, hvorav 15 er bebygd. Feltet har ikke felles slamavskiller, men de fleste boligene har 1 m³ 

slamavskillere. Felles utslippsledning går ut i Vikafjorden.  

Innlandet boligfelt omfatter 21 bebygde og 17 ubebygde parseller. Ny hovedledning ble lagt i 1983 i forbindelse 

med utvidelse av feltet. Innlandet skole og Tore Løkke A/S er også tilknyttet. Utslippstillatelse ble gitt i brev av 

03.06.1981 med krav om 3-kamret slamavskiller med totalt 18 m³ våtvolum og utslipp på 15 m dybde.   
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REVSNES 

Ny hovedkloakk for Revsneskleiva (se Figur 5) ble bygd i 1988, og går ut ved Leirbekken. Utslippstillatelsen setter 

krav om 3-kamret slamavskiller med 22 m³ våtvolum og utslipp på min. 5 m dybde.  

I området Blindvåg - Revsnes mangler en helhetlig avløpsløsning. Det er bygd ut med kommunal ledning i en 

strekning øst for Aquarius, utslippet går delvis urenset ut i Kuringvågen.  

KIRKHOLMEN 

Kirkholmen industriområde (Se Figur 5) har to felles slamavskillere. Disse mottar sanitært avløpsvann, ikke 

industrielt prosessvann.  

HARSVIK BOLIGFELT 

I Harsvika er det bygd ut med noe kommunalt nett (se Figur 6). Utslippet renses ved slamavskilling og går ut i sjø 

ved ca. 15 m dyp. En del boliger har slamavskiller med eget utslipp til sjø, mens noen få har eget utslipp uten 

slamavskiller.   

SITUASJONSBESKRIVELSE FOR VANNMILJØET I STOKKSUNDOMRÅDET 

Etter vannforskriften forvaltes sjøområdene utenfor Revsnes og sør og øst for Stokkøya som en del av det større 

sjøarealet «Stokksund». Den økologiske tilstanden i Stokksund er skjønnsmessig vurdert til moderat etter 

vannforskriften, med avløp fra spredt bebyggelse som en betydelig påvirkningsfaktor. Utslipp av kommunalt 

avløp kan også ha en effekt. Tilstanden i småbekkene på Stokkøya og Linesøya er også klassifisert med moderat 

økologisk tilstand. Utslipp av avløpsvann kan føre til uhygieniske forhold lokalt i fjæresoner og i småbekker som 

drenerer til sjøen, i tillegg til at det kan gi økt konsentrasjon av næringssalter. Påvirkning fra avløp i 

Stokksundsområdet er i liten grad kartlagt ved miljøundersøkelser, så den reelle påvirkningen fra avløp ved ulike 

utslippspunkt og i sjøen generelt er svært usikker. Det er planlagt å gjennomføre miljøundersøkelser i 2017. 

I Kuringvågen har det over lengre tid vært utslipp av urenset, sanitært avløpsvann. Tilstanden i Kuringvågen ble 

overvåket i 2014. Resultatene tyder på at miljøtilstanden her er dårlig på grunn av den økte næringsbelastningen 

fra utslippet. Innholdet av tarmbakterier er ikke målt, men forholdene er trolig uhygieniske. Det er høyt prioritert 

å rydde opp i avløpsforholdene i området.  

Havområdene øst og nord for Stokkøya er stort sett klassifisert med god økologisk tilstand. Unntaket er 

Hosnavika som er klassifisert med moderat økologisk tilstand. Klassifiseringen er usikker, og er begrunnet ut i fra 

påvirkning fra småbåthavna. Det finnes ingen miljøundersøkelser i Hosnavika utover badevannsprøvene fra 

2010-2012 som viste god badevannskvalitet. Hosnasand er et populært badeområde, og kommunen bør 

gjennomgå utslippene til Hosnavika og videreføre programmet for badevannsovervåkning.   

PROBLEMER: 

- Herfjord boligfelt mangler felles slamavskiller. 

- Bebyggelse langs spillvannsledningen ved Innlandet er antakelig ikke konsekvent tilknyttet. 

- Det mangler en helhetlig avløpsløsning for Blindvåg- Revsnes 

- Mange, hvorav noen urensede utslipp, fra tettbebyggelsen i Harsvika 

- Ca. 25 husstander i Stokksund mangler slamavskiller. 

TILTAK: 

- Etablere ny, kommunal slamavskiller for Herfjord boligfelt 

- Vurdere kapasiteten til slamavskilleren ved Innlandet. Det er planlagt utbygging i området. 

- Tilknytte all bebyggelse langs avløpsledningen på Innlandet 
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- Etablere nytt avløpsanlegg inklusiv slamavskiller ved Leirbekken for bebyggelse fra Blindvåg – Kuringen 

– Revsnes med dypvannsutslipp.  

- Opprydning i spredte avløp i Harsvika. Ved fortetting bør det vurderes om nye boliger bør påkobles 

kommunalt nett.  
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Figur 4: Herfjorden og Innlandet boligfelt
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Figur 5: Revsnes og Kjerkholmen 
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Figur 6: Harsvika 
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 STORDALEN 

Det er stort sett private enkeltanlegg langs Stordalselva. Unntakene er de kommunale fellesløsningene i Staveslia 

og Tonnomhaugen boligfelt (se Figur 8).  

Staveslia boligfelt er bebygd med 8 boliger tilknyttet sandfilteranlegg. Det ble i 1981 anlagt 3-kamret 

slamavskiller med 18 m³ våtvolum og ca. 80 m sandfiltergrøft før utslipp i bekk til Stordalsvatnet. Siden den gang 

har sanda blitt skiftet ut, men renseevnen til sandfilteranlegget er usikker og må følges opp.  

Tonnomhaugen boligfelt har to avløpsløsninger. Utslippstillatelse ble gitt i brev av 28.03.85 med følgende 

betingelser: 15 boliger tilknyttes 3-kamret slamavskiller med 26 m³ våtvolum og sandfilter, mens 4 boliger 

tilknyttes slamavskiller med 12 m³ våtvolum og infiltrasjon. Anlegget ble utbygd i 1988. Tilstanden til 

sandfilteranlegget og infiltrasjonsanlegget er usikker, og må følges opp.   

SITUASJONSBESKRIVELSE – MILJØTILSTANDEN I STORDALSELVA 

Stordalselva og Norddalselva har stor betydning for turistnæringen i Åfjord. De er utpekt som nasjonale 

lakseelver, og er underlagt særlige krav for beskyttelse av villaksstammen. Det er svært viktig at elvene forvaltes 

aktivt, og at faktorer som forringer miljøtilstanden i elvene avbøtes.  

Kommunen samlet inn prøver av nitrogen, fosfor og tarmbakterier i 2016. Resultatene indikerer at tilstanden i 

hovedelva er god, men at flere sidebekker er svært forurenset. Sidebekkene til Stordalselva er viktige habitater 

for ørret og laks. Mange sidebekker bærer preg av at de renner gjennom jordbrukslandskap, og er utrettet og 

kanalisert for å effektivisere jordbruksarealene. Dette har negative konsekvenser for fiskeproduksjonen i 

Stordalsvassdraget. Liabekken og Svabekken, som drenerer fra Staveslia og Tonnomhaugen, er blant bekkene 

som ble undersøkt i 2016, og resultatene indikerer dårlig til svært dårlig økologisk tilstand i disse. De relative 

forurensningsbidragene fra landbrukssektoren og avløpssektoren er ikke kjent. Resultatene må allikevel sees i 

sammenheng med de kommunale avløpsanleggene ved Staveslia og Tonnomhaugen, og benyttes til å vurdere 

tiltak på disse. NIVA undersøkte begroingsalger i Stordalsvassdraget i 2016. Rapporten ventes i 2017 og vil gi 

sikrere kunnskap om tilstanden i Stordalselva og sidebekkene.  
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Figur 7: Fra undersøkelse av begroingsalger i Stordalselva i 2017. På bildet: Therese Fosholt Moe, NIVA, ser i vannkikkert 

PROBLEMER: 

- Kvaliteten på private enkeltanlegg med utslipp til Stordalselva, Norddalselva og Momyrvatnet er i mange 

tilfeller for dårlig. 

- Tilstanden til de kommunale anleggene ved Staveslia og Tonnomhaugen er usikker. 

TILTAK: 

- Vurdere tiltak på de kommunale avløpsanleggene ved Tonnomhaugen og Staveslia. Høy renseevne er 

nødvendig. Tilstanden til dagens renseanlegg er usikker.  

- Følge opp temaplan for spredte avløp i Nordre Fosen vannområde 
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Figur 8: Avløpsanlegg ved Tonnomhaugen og Staveslia
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   PRIVATE FELLESANLEGG 

Det finnes en del private fellesanlegg i kommunen, bl.a. i Ratvika og Morken samt ved hyttefelt. Tilstanden til 

slike private fellesanlegg er ofte usikker.  

PROBLEM: 

- Tilstanden til private fellesanlegg er ofte usikker 

TILTAK: 

- Føre tilsyn med private fellesanlegg 

- Følge opp temaplan spredte avløp 
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 KLIMATILPASNING 
Klimaframskrivinger viser at man kan forvente en økning i maksimal nedbørintensitet på 30-50 % innen utgangen 

av dette århundret. Dette kan gjøre at antall kjelleroversvømmelser og overløpsmengder øker med 50-100 % i 

forhold til i dag (Bjerkholt & Lindholm, 2010). Dette er spesielt et problem i byer, der arealet av tette flater er 

stort og befolkningsveksten høy. I mange byer ble kommunalt avløpsnett bygget ut tidlig, og en stor andel av 

innbyggerne er ofte tilkoplet gammelt fellessystem for avløp og overvann. I Åfjord er det stort sett separatsystem 

for spillvann og overvann. Klimaendringer vil likevel by på utfordringer.  

I tillegg til effekten av økt nedbørintensitet vil høyere havnivå og større stormflo som følge av klimaendringene 

redusere avløpsanleggenes hydrauliske kapasitet og føre til mer oppstuving på avløpsnettet. Avløpssystemene 

kan få økt tilførsel av sjøvann gjennom overløpsterskler, utette rør og utslippsledninger. Dette kan bidra til 

kapasitetsproblemer i lavtliggende områder.  

Kommunen bør håndtere overvann på en slik måte at skadevirkningene fra ekstremnedbør og flom minimeres. 

Det må gjennomføres et arbeid for å vurdere kapasiteten til dagens overvannssystem. Nye overvannsanlegg 

dimensjoneres med et klimatillegg på 30 %. Gjennom god arealplanlegging bør det sikres størst mulig grad av 

naturlig overvannshåndtering, med åpne vannveier, infiltrasjon i grunn og tilrettelegging for biologisk mangfold 

og rekreasjon. Overvannshåndtering og tilrettelegging av alternative flomveier må inngå som en del av 

arealplanlegginga. 

TILTAK 

- Ved dimensjonering av nye anlegg vil kommunen legge til et klimatillegg på 30 %  

- Størst mulig grad av åpne vannveier og fordrøyning med tilrettelegging for biologisk mangfold og 

rekreasjon. Bekkelukkinger tillates ikke, eksisterende bekkelukkinger bør over tid vurderes åpnet.  

- Overvann skal ikke ledes til spillvannsnettet.   

- Lokal håndtering av takvann og overvann må vurderes i arealplanlegginga. 
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 PRIVATE AVLØPSANLEGG I SPREDT BEBYGGELSE 
Det er totalt ca. 1250 private slamavskillere i Åfjord kommune, hvorav om lag 800 tilhører boligeiendommer, 

mens ca. 450 tilhører fritidseiendommer. Form for etterbehandling (sandfilter, infiltrasjon) er lite kartlagt. Det er 

grunn til å tro at de fleste private avløpsanleggene ikke tilfredsstiller moderne krav til rensing, jfr. 

forurensningsforskriftens §§ 12-8 og 12-9. Det er kun registrert 10 tette tanker og to minirenseanlegg.  

Det var tidligere standardiserte krav til størrelse og antall kamre på slamavskillere, jfr. VA/Miljø-Blad 48. Denne 

satte bl.a. krav om at slamavskillere til enkeltboliger skulle være på minimum 4 kubikkmeter og ha tre kamre. 

Figur 9 viser størrelsen til private slamavskillere tilknyttet boliger i Åfjord kommune. VA/Miljø-Blad 48 ble revidert 

i 2013 og stiller ikke lenger slike standardiserte krav til slamavskilleres utforming, men størrelsen til 

slamavskillerne kan allikevel gi indikasjon på avløpsanleggenes befatning.  De fleste slamavskillerne i kommunen 

er på 4 kubikkmeter eller mer, men en god del er mindre.  

 

Figur 9: Størrelsen på private slamavskillere tilknyttet boligeiendommer i Åfjord kommune 

Forurensning fra private avløpsanlegg er en betydelig utfordring flere steder, og det er behov for å stille krav om 

oppgradering av en del anlegg. Overflateavrenning fra jordbruksarealer er en antakelig en større kilde til 

fosforutslipp, og det er viktig å koordinere miljøinnsatsen med miljøtiltak i landbruket. Kommunen har etter 

forurensningsforskriften plikt til å gå på tilsyn til private avløpsanlegg. Dette er i liten grad gjennomført i dag. 

Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram setter ambisiøse mål for landbruks- og avløps-påvirka 

vannforekomster, og foreslår en rekke tiltak i landbruket. Nordre Fosen vannområde er i ferd med å utarbeide 

en felles temaplan for opprydding i spredte avløp. Temaplanen innarbeider miljømålene i regional 

vannforvaltningsplan.  

Bebyggelse i nærheten av kommunal avløpsledning vil få pålegg om å koble seg på. Hjemmel for krav om 

påkobling er plan- og bygningslovens § 27-2, som gir kommunen myndighet til å kreve påkobling til offentlig 

avløpsnett dersom avløpsledningen går over «nærliggende areal», dersom påkobling ikke medfører 

«uforholdsmessig stor kostnad» eller dersom ikke «særlige hensyn» tilsier noe annet. Flere kommuner har 

vedtatt egne kostnadsgrenser for påkobling til kommunalt nett. I brev fra Kommunaldepartementet til 

Fylkesmannen i Hedmark 10.05.12 (sak 11/312-2) utdypes hva som menes med «nærliggende areal», 

«uforholdsmessig stor kostnad» og «særlige hensyn». En avstand fra kommunal avløpsledning til bygning på 300-

600 meter ansees ikke som urimelig. En avstand på 500 meter vil vanligvis ligge innenfor det som menes med 

«nærliggende areal». Når det gjelder «uforholdsmessig stor kostnad» bemerker departementet at både en 

kostnad på tre ganger normalkostnaden og en kostnad på 200.000 kan ligge innenfor rammene av hva som ikke 
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er uforholdsmessig kostbart. Departementet kommer med følgende eksempel på hva som kan være et særlig 

hensyn for å unnta fra tilkoblingsplikt: når god avløpsløsning allerede eksisterer, nytt avløpsanlegg nylig er 

etablert og påkobling ikke er nødvendig av hensyn til helse eller miljø. Åfjord kommune bør vurdere hvilken 

praksis som skal gjelde når huseiere kobles til kommunalt nett, f.eks. ved å vedta en kostnadsgrense for når 

kommunen kan kreve påkobling.  

 

PROBLEMER: 

- Det er liten oversikt over tilstanden til enkeltanlegg, men de fleste anleggene oppfyller trolig ikke 

rensekravene i forurensningsforskriften 

- Kommunen har i liten grad gjennomført tilsyn på private avløpsanlegg 

- Det er gjort få undersøkelser av forurensningstilstanden i resipienter 

- Det er fortsatt bebyggelse i nærheten av kommunalt avløpsnett som ikke er påkoblet 

TILTAK: 

- Følge opp tiltaksplan for spredte avløp i Nordre Fosen vannområde 

- Sette av ressurser til tilsyn av avløpsanlegg 

- Miljøundersøkelser i avløpspåvirkede vannforekomster 

- Systematisk arbeid for å få koblet på alle husstander i nærheten av kommunalt nett  
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 SLAM SOM RESSURS 
Slam deles inn i fire kvalitetsklasser fra 0-3 avhengig av tungmetallinnholdet. Klassene 0-2 kan brukes i 

jordbruket, men i ulike mengder per arealenhet. Klasse 3 kan kun brukes på grøntanlegg.  

Fosen Renovasjon gjennomfører slamtømmingen i Åfjord. Slammet kjøres til kompostering hos Namdal Tankrens 

i Grong. I følge Namdal Tankrens (pers.meld.) oppnår slammet kvalitetsklasse 0-1. Om lag 80 % brukes til 

jordforbedring i landbruket, mens 20 % brukes til plenjord. Det er hovedsakelig jordbruket i Grong og Overhalla 

som tar imot det komposterte slammet.   

For å oppnå god slamkvalitet er det viktig å hindre at miljøgifter havner i kloakken. Kommunen bør ha kontroll 

med de ulike påslippene til spillvannsnettet, spesielt fra industribedrifter.  

Kompostering er ikke den eneste behandlingsmetoden for avløpsslam. En annen mulighet er anaerob 

stabilisering/utråtning. I denne prosessen vil det dannes biogass som kan brukes til f.eks. drivstoff. I en slik 

prosess er det også mulig å inkludere husdyrgjødsel og fiskeriavfall. Restproduktet etter den anaerobe 

stabiliseringen kan brukes som jordforbedringsmiddel. Ecopro i Verdal produserer biogass fra avløpsslam og 

våtorganisk avfall, men oppgraderer ikke biogassen til drivstoffkvalitet. Gassen brukes til varme- og 

strømproduksjon. Varmen benyttes i eget anlegg, mens strømmen benyttes i eget anlegg og selges på 

strømnettet. 

Kommunen har en målsetting om at avløpsslammets potensial som ressurs skal utnyttes. Ved biogassproduksjon 

utnyttes slammet som energikilde i tillegg til at næringsstoff resirkuleres. Det bør gjøres en grundigere vurdering 

av gevinstene og ulempene ved ulike former for slambehandling. Dette må også sees i sammenheng med ventet 

ny gjødselvareforskrift, som kan gi strengere krav til slam som spres på jordbruksareal.   

Det meste av avløpsvannet i Åfjord renses kun ved slamavskilling. Slamavskilling holder tilbake lite av fosforet, 

som dermed slippes ut i resipient. Gode sjøresipienter tåler denne fosforbelastningen. Bekker, elver og innsjøer 

er mer utsatt, og for høye fosforkonsentrasjoner er oftest hovedproblemet i de forurensede resipientene. 

Forurensningsforskriften stiller høyere krav til fosforrensning i avløpsanlegg med utslipp til ferskvann – da på 

grunn av «fosfor som problem». Men fosfor bør også sees som en ressurs. Fosforreservene i jordskorpen er i ferd 

med å tappes. Dette kan få store konsekvenser for matproduksjonen i verden, fordi fosfor er en viktig komponent 

i kunstgjødsel. Om lag 80 % av utvunnet fosfor går i dag til produksjon av kunstgjødsel. Europa er avhengig av 

import av fosfor fra Kina og Marokko. Gruvedriften fører med seg en rekke miljøproblemer, som utslipp av 

tungmetaller og høyt forbruk av vann og energi. Prisen på fosfor er økende, men fortsatt så lav at kostnaden har 

liten betydning for matproduksjonen i Norge. Miljødirektoratet har i en rapport fra 2015 (Farestveit, Møyland, & 

Daae, 2015) anbefalt Klima- og Miljødirektoratet å arbeide mot en nasjonal målsetting for bedre fosforutnytting. 

I rapporten påpekes bl.a: 

«- Mer enn halvparten av fosforet som spres på norske jorder blir ikke tatt opp av planter, men forblir lagret i 

jorden eller renner ut i vassdrag. 

- Fosfor fra fiskeoppdrett utnyttes ikke. Årlig tapes derfor i størrelsesorden 9.000 tonn fosfor fra denne næringen. 

- Fosforet i avløpsslam er i dag lite tilgjengelig for plantene. Betydelige mengder fosfor fra avløpsslam deponeres 

derfor i jorden, uutnyttet. 

- Det er et større potensial for utnyttelse av fosfor fra organisk avfall og aske (fra biobrenselanlegg) i Norge, til 

bruk på landbruksjord og i drivhus, parker og hager. Årlig tapes det fosforressurser i størrelsesorden 3400 tonn 

fra disse avfallsfraksjonene» 
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 ENERGIBRUK I AVLØPSSEKTOREN 
Energibruken i avløpssektoren er betydelig. I et klimaregnskap for kommunale tjenester i Oppland fylke (Larsen, 

Skaar, & Solli, Beregning av klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon Faktagrunnlag for kommuner i 

Oppland, 2013) utgjorde bidragene fra vann, avløp og renovasjon 19 % av det totale klimafotavtrykket. I en 

energianalyse bestilt av Norsk Vann (Larsen, Energianalyse av norsk VA-sektor, 2014) stod VA-sektoren for 11 % 

av energibruken i kommunal sektor. Innenfor VA-sektoren gikk 21,7 % av energibruken til transport av 

avløpsvann, mens 18,2 % gikk til avløpsrensing. I Åfjord brukes lite energi til rensing av avløpsvann, mens 

energiforbruket knyttet til pumping nok er betydelig. Derfor bør mulige energibesparende tiltak innenfor VA-

sektoren vurderes, både i eksisterende anlegg og ved valg av framtidige løsninger.  

Et viktig energibesparende tiltak vil være å redusere fremmedvannmengdene på spillvannsnettet. Dette vil gi 

mindre pumping av avløpsvann.  

Transportkostnader knyttet til slamtømming og slambehandling bør også vurderes.  
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 ADMINISTRATIVE OPPGAVER 

 FORHOLDET TIL ABONNENTER 

Det er viktig at kommunens abonnenter er fornøyd med kommunens tjenester. Dette krever bl.a: 

- Gode systemer for å formidle informasjon og håndtere henvendelser 

- God faglig kompetanse 

- God kvalitet på tjenestene 

Det er vanskelig å rekruttere VA-ingeniører. Dette er en viktig faktor for å kunne tilby gode tjenester til 

abonnentene.  

 INFORMASJON TIL INNBYGGERE 
Informasjon kan legges ut på kommunens nettside og facebookside. Saksbehandlerne er også tilgjengelige på 

telefon eller ved besøk på servicesenter. Kommunen sender ut noe informasjon til abonnentene i brevs form.  

Abonnentene varsles på sms dersom det oppstår akutte hendelser, avstengninger o.l. Tabell 7 viser strategi for 

kommunens kontakt mot innbyggere og omvendt. 

Tabell 7: Strategi for informasjon og kommunikasjon med innbyggere 

Type informasjon/hensikt Kanal 

Generell informasjon om tjenesten, som for 

eksempel priser, tilknytning, reglement med mer. 

Aktuelle nyheter legges på forsiden. 

Hjemmesiden på internett 

Viktig og tidsbegrenset informasjon. Dette 
inkluderer meldinger om avstenginger, diverse 
arbeid, feil med mer.  

SMS/talemelding 

Aktuell informasjon som diverse arbeid, 

avstenginger, feilmeldinger med mer. 

 

Kommunens facebookside 

Informasjon om arbeid som påvirker den enkelte 
abonnent. Som for eksempel utskiftning av vann- og 
avløpsledninger. 

Brev 

Skape dialog om aktuelle prosjekter i et område Folkemøte 

Kontaktmuligheter fra innbyggere til kommunen - Servicetorget og teknisk vakt, for varsling av 

akutte feilmeldinger. Teknisk vakt skal 

benyttes etter åpningstid, for feilmeldinger 

som ikke kan vente 

- E-post / direkte telefon til ansvarlige for 

tjenesten (samt til servicetorget) 

- Personlig oppmøte på rådhuset 

- Chat på hjemmesiden 

- Chat på kommunens Facebook-side 

 

 

TILTAK 

For å sikre god nok informasjon til og kontakt med innbyggerne er det behov for: 

- God intern opplæring og bevisstgjøring. At for eksempel Servicetorget har nok kompetanse til å 

avklare spørsmål/innspill, før de settes over til andre ansvarlige. Gjelder henvendelsen for eksempel 

fylkesvei, bør innringer høflig henvises til Statens vegvesen, hvis kommunen ikke kan bidra. Det sparer 
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tid for innringer og ansatte på rådhuset, i stedet for at vedkommende må snakke med flere før 

han/hun henvises videre.  

- Ansatte innenfor tjenesten må naturlig nok være oppdaterte på området. 

- Større arbeider/hendelser som medfører mange spørsmål fra innbyggerne skal deles internt i 

organisasjonen. De ansatte skal vite hva som foregår i kommunal regi. Både for egen del, samt for å 

fremstå mer profesjonelt utad (å kunne gi svar). 

- Brev og utsendt materiell fra kommunen skal benytte standard grafisk profil, når denne er på plass. 

Utsendt materiell skal gjennomgås språkmessig. Slik at det fremstår lett forståelig og profesjonelt. 

- Vann- og avløpstjenesten skal kunne være med i brukerundersøkelser, for å måle tjenestenivå. 

 

 INGENIØRVAKTA 
Kommunen har beredskap på telefon 24 timer i døgnet i tilfelle feil på vei, vann eller avløp.  

 

 STYRINGSSYSTEMER, ORGANISERING OG KOMPETANSE 

 KARTVERKTØY 
Kommunen bruker i dag karttjenesten Gemini VA for å registrere informasjon om tekniske anlegg. Det pågår et 

kontinuerlig arbeid for å oppdatere kartverket. Informasjon om gamle anlegg er ofte mangelfull, og det jobbes 

med å forbedre dette.   

 DRIFTSOVERVÅKNING PÅ PUMPESTASJONER  
På pumpestasjonene i Årnes og Monstad utføres det ukentlige tilsyn med bl.a. føring av logg. Dette gir ingen 

direkte informasjon om avløpsmengdene som går til pumpestasjonene. Det er behov for et 

driftsovervåkningssystem som registrerer driftsdata og nødoverløp.  

 HMS/IK-SYSTEM 
Dagens internkontrollsystem dekker forhold knyttet til «indre miljø» på en god måte, mens systemet er mer 

mangelfullt når det gjelder ytre miljø. Her er det behov for en oppdatering.    

 ROS 
Per i dag mangler en overordet ROS-analyse for avløpsområdet i kommunen. Internkontrollforskriften § 5 nr. 6 

stiller krav om å «kartlegge farer og problemstillinger og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Det skal gjennomføres en ROS-analyse for 

avløpsanleggene i kommunen. Analysen bør vurdere faktorer som f.eks. forurensning til miljø, luktproblematikk, 

forurensning til drikkevann, fare for overløp og administrative faktorer. Norsk vann har utgitt en veileder for ROS-

analyse av avløpsanlegg (Blytt, Lyngstad, & Aquateam, 2013).  

 

 TILTAK ADMINISTRATIVE FORHOLD OG RESSURSER 

- Sørge for god informasjon til innbyggerne, i henhold til beskrivelsen i kapittel 11.1.1. 

- Vedlikeholde og rette feil i kartdatabasen Gemini VA 

- Installere driftsovervåkningssystem på pumpestasjonene 

- Utarbeide ROS-analyse for avløpsområdet 

- Oppdatere HMS/IK-systemet slik at det bedre ivaretar «ytre miljø»  

- Jobbe for å rekruttere personell med god fagkompetanse innen VA-feltet 
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 TILTAK OG KOSTNADER - OPPSUMMERT 
 

 KOMMUNALE ANLEGG 

Tabell 8 viser behovet for tiltak på de kommunale avløpsanleggene, og som må finansieres ved nye investeringer.   

Tabell 8: Tiltak på kommunale avløpsanlegg 

Tiltak Formål Investerings-
kostnad 

Nytt avløpsanlegg for bebyggelse fra 
Blindvåg – Kuringen – Revsnes med 
ny slamavskiller ved Leirbekken og 
nytt dypvannsutslipp 
 
 

Stoppe forurensende kloakkutslipp til Kuringvågen. 2,5 mill 

Ny hovedledning for spillvann fra 
Årnes over Frøneset til 
ungdomshuset.  
 

Redusere belastningen på avløpsanlegget over Åset 
og Hubekken. Hindre overløp til Hubekken. Sørge 
for moderne og gode løsninger for avløp ved 
nybygging 

2,9 mill 

Pumpeledning fra Mælan til 
kommunalt nett 

Koble nytt boligfelt til det kommunale avløpsnettet 1 mill 

Vurdere større pumpeledning fra P3 
Hubekken 

Hindre nødoverløp til Hubekken 400.000 

Ny utslippsledning for overløp ved 
Monstad 

Sikre at ikke Monstadbukta forurenses av 
overløpsutslipp 

600.000 

Øke kapasiteten for avløpsrensing 
ved Monstad. Vurdere behovet for 
rensegrad etter miljøundersøkelser 

Redusere forurensning til Åfjorden og sørge for god 
nok kapasitet for framtidig belastning 

15 mill. 

Sanering av avløp ved Hubekken, 
Monstadstranda, Solbakkan 

Kople på husstander i nærhet til kommunalt nett. 
Etablere separatsystem ved Solbakkan der det i dag 
er fellessystem 

800.000 

Etablere felles slamavskiller ved 
Herfjorden boligfelt 

Redusere forurensende utslipp til Lunnfjorden. 
Effektivisere kontroll med, samt vedlikehold og drift 
av avløpsanlegg ved å etablere fellesanlegg 

500.000 

Oppgradering av pumpestasjoner (5 
stk) og installasjon av 
driftsovervåkningsanlegg 

Moderne, tørroppstilte pumper med 
driftsovervåkning gir enklere ettersyn og vedlikehold 
og bedre arbeidsforhold. Driftsvervåkning gir 
oversikt over avløpsmengder og overløpsutslipp  

5 mill. 

Reparere feilkoblinger av overvann 
til spillvann 

Redusere avløpsmengdene 160.000 pr 
år 

 

 SPREDT BEBYGGELSE 

Tiltaksplan for spredte avløp beskriver hvordan kommunen vil jobbe med tilsyn og opprydding i spredte avløp 

framover. Tiltakene vil være: 

- Kartlegging og tilsyn 

- Stille krav om oppgradering av private avløpsanlegg i områder der det ikke vil hensiktsmessig å etablere 

kommunalt nett 
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- Stimulere til bygging av private fellesanlegg 

- Miljøundersøkelser for å følge opp forurensning fra spredte avløp 

- Systematisk arbeid for å få påkoblet alle husstander i nærheten av kommunalt nett  

- Etablere retningslinjer for hva huseier kan pålegges av kostander i forbindelse med påkobling til offentlig 

nett 

Saksbehandling, tilsyn og miljøundersøkelser knyttet til spredte avløp inndekkes av påslag på 

slamtømmingsgebyr. For 2017 ble det vedtatt et påslag på 110 kroner per abonnent til å dekke en fulltidsstilling 

for Fosen-kommunene. Med 1261 abonnenter i Åfjord blir dette totalt sett ca. 140.000 kroner. En må se for seg 

minimum en videreføring av denne ordningen dersom de nødvendige oppgavene innenfor spredte avløp skal 

kunne gjennomføres.  

Huseiere må selv bekoste oppgradering av eget avløpsanlegg eller påkobling til kommunalt nett.  

 ADMINISTRATIVE OPPGAVER 

Tabell 9 oppsummerer de administrative oppgavene som er nevnt tidligere i dette plandokumentet.  

Tabell 9: Oppsummering av administrative oppgaver 

Oppgave Ressursbehov  

Kartlegge kapasiteten til overvannsystemene 100.000 

Jobbe systematisk med å redusere fremmedvannmengdene på til spillvannsnettet, 
bl.a. ved å reparere feilkoblinger 

160.000 pr år 
 

Kartlegge påslipp fra industribedrifter, servicenæring og institusjoner 200.000 

Oppdatere HMS/IK-systemet 100.000 

Følge strategi for informasjonsarbeid Gjennomføres innenfor 
dagens rammer 

Kontroll av kommunale sandfilteranlegg ved Staveslia og Tonnomhaugen Gjennomføres innenfor 
dagens rammer 

 

 MILJØOVERVÅKNING 

Vannforskriften setter krav til kunnskapsgrunnlaget i vannforvaltningen. I dag er kunnskapen om miljøtilstand i 

vann, vassdrag og sjø svært mangelfull. Overvåkningsprogrammet for vannregion Trøndelag gir en oversikt over 

behovet for miljøundersøkelser framover (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 

2016). Kommunen må sørge for å framskaffe god nok kunnskap om vassdrag som er påvirket av 

avløpsforurensning, samt andre påvirkninger innenfor kommunens virksomhets- og myndighetsområde. En del 

av overvåkningen kan trolig inndekkes av eksterne tilskudd, eller i samarbeid med andre påvirkere (f.eks. industri) 

og myndigheter. I prinsippet skal «forurenser betale» for nødvendige miljøundersøkelser. Derfor bør en del av 

undersøkelsene i avløpspåvirkede vannforekomster finansieres av slamgebyr og avløpsgebyr. Tabell 10 viser 

overvåkingsplan for planperioden. Omfang og utvalg kan måtte justeres underveis, når ekstern finansiering og 

samarbeid med andre aktører og myndigheter kommer på plass.   

Tabell 10: Overvåkningsprogram for vann i planperioden 

Vannforekomster Antall år med overvåkning Totalkostnad per år Inndekkes av 

Overvåkning av bekker og 
elver påvirket av spredte 
avløp og 
landbruksavrenning 

2017-2033 30.000 Selvkost slamområdet 
Eksterne tilskudd (50 
%) 

Miljøundersøkelser 
Monstadukta 

2017-2019 + oppfølgende 
undersøkelser etter tiltak 
 

100.000 
 

Selvkost 
avløpsområdet 
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 Eksterne tilskudd (50 
%) 

Miljøundersøkelser 
Stokksund 

2020-2022 100.000 Selvkost 
avløpsområdet 
Eksterne tilskudd (50 
%) 

Overvåkning av 
vannkvalitet ved 
badeplasser 

Hele planperioden 12.000 per år  

Diverse overvåkning knyttet 
til andre kommunale 
påvirkninger, iht. 
overvåkningsprogrammet 
for vannregion Trøndelag 

Hele planperioden 10.000 Uavklart 
Eksterne tilskudd (50 
%) 
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 GEBYR OG GEBYRUTVIKLING 
 

Det er lagt opp til store investeringer i planperioden. Avløpsanleggene ved Årnes og Mostad begynner å bli gamle, 

og det er behov for tiltak på både pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg. Det er også behov for å redusere 

fremmedvannmengden på spillvannsnettet, ved å reparere feilkoblinger av overvann til spillvann. Kapasiteten til 

slamavskilleren ved Monstad er også presset, og ytterligere befolkningsvekst gjør det nødvendig å øke 

kapasiteten for avløpsrensing. Hovedplanen skisserer en investering på 15 millioner kroner for nytt 

avløpsrenseanlegg ved Monstad. Nye boligfelt på Frøneset og Mælan krever nye investeringer på kommunalt 

avløpsnett. Ved Revsnes er det allerede i gang en prosess for å sanere avløp og etablere felles slamavskiller med 

utløp fra Leirbekken.  

Det er også lagt opp til en økning i driftsutgiftene, hovedsakelig knyttet til opprettelsen av en ny fulltidsstilling 

på kommunalteknikk.  

For å finansiere de økte kostnadene er lagt opp til en økning i gebyrinntektene på ca. 3 % årlig, i tillegg til den 

generelle prisveksten. En slik økning vil medføre at årsgebyrene i 2025 vil ligge på ca. 6000 kroner i snitt per 

abonnent (eksl. mva.), mot 4000 kroner i dag. Figur 10 viser utviklingen i kostnader og gebyrinntekter.  

 

Figur 10: Framskriving av kostnader og gebyrinntekter 2017-2025 
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 HANDLINGSPROGRAM 
Tabell 11 viser handlingsprogrammet. 

Tabell 11: Handlingsprogram for planperioden 2017-2027 

Tiltak Gjennomføring Kostnad 

Spredt avløp   

Følge opp tiltaksplan for spredte avløp, saksbehandling og tilsyn Hele planperioden 140.000 per år 

Kommunalt avløp   

Nytt avløpssystem ved Revsnes med slamavskiller ved Leirbekken  2017 2,5 mill 

Ny utslippsledning for overløp fra Monstad 2017 600.000 

Ny pumpeledning fra Mælan 2017 1 mill 

Nytt avløpsnett over Frøneset 2017-2019 2,9 mill 

Ny, felles slamavskiller ved Herfjorden boligfelt 2018 500.000 

Ny pumpeledning fra P3 Hubekken 2018 400.000 

Oppgradering av pumpestasjoner, driftsovervåkningssystem 2018-2025 5 mill 

Øke kapasiteten for avløpsrensing ved Monstad 2019-2020 13 mill 

Sanering av avløp ved Hubekken, Monstadstranda, Solbakkan 2021-2022 800.000 

Administrative oppgaver   

Kontrollere kommunale sandfilteranlegg  2017 20.000 

Kartlegge kapasiteten til overvannssystemene 2017 100.000 

Jobbe systematisk med å redusere fremmedvannmengdene 
spillvannsnettet 

Hele planperioden 120.000 per år 

Kartlegge påslipp fra industribedrifter, servicenæring og 
institusjoner 

2018 200.000 

Oppdatere HMS/IK-systemet 2018 100.000 

Miljøovervåkning Hele planperioden 82.000 per år 
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