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ÅFJORD KOMMUNE 

 

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 framtidig virksomhet og 

redegjør for hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt av lover og forskrifter.  
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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  

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 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen stiller 

krav om at «tilstanden i overflatevann skal 

beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 

skal ha minst god økologisk og god kjemisk 

tilstand..» 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.  

Det meste av vannet i Åfjord har god økologisk 

tilstand – men for ca. 30 av 132 vannforekomster er 

tilstanden trolig moderat eller dårligere. 

Kommunen og Nordre Fosen vannområde jobber  

med å forbedre kunnskapen om tilstanden i 

vannressursene.   

De viktigste negative påvirkningsfaktorene er 

forurensning fra private og kommunale 

avløpsanlegg og avrenning fra jordbruksarealer. 

Fysiske inngrep som følge av vannkraftproduksjon, 

veg, bekkelukkinger m.m. har også stor betydning. 

Utsatte områder er bl.a.: 

- Stordalsvassdraget: Stordalselva har trolig 

god miljøtilstand, men mindre sidebekker 

er mer utsatt. Det er høye konsentrasjoner 

av næringssalter og tarmbakterier. Utslipp 

fra kommunale avløpsanlegg ved Staveslia 

og Tonnomhaugen har trolig en effekt, 

sammen med private avløpsanlegg og 

jordbruket 

- Hubekken: er påvirket av overløp på 

kommunalt avløpsnett 

- Diverse småbekker: småbekker i 

jordbruksareal og bebygde områder er ofte 

påvirket av utslipp av næringssalter 

- Kraftregulerte vannforekomster: Sagelva, 

Kvernelva, Ugga, Arnevikelva m.fl. er 

negativt påvirket av kraftregulering, og har 

dårlig eller moderat tilstand grunnet dette.  

 

TEKNISKE INSTALLASJONER 
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.  

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. 

INNLEKKING OG FREMMEDVANN 

Det forekommer en del feilkoblinger av overvann til 

avløp. Dette medfører unødig store kostnader 

knyttet til transport av avløpsvann. Andelen 

fremmedvann over tid ligger trolig på 40 %.  

TAP FRA AVLØPSNETTET 

Tap fra avløpsnettet til resipient kan skyldes: 

- Nødoverløp på avløpsnettet, spesielt der 

det er feilkoblinger av overvann til 

avløpsnettet 

- Lekkasjer 

- Overrenning av avløpsvann til 

overvannsnettet ved kloakkstopper, 

dersom det er tekniske feil på 

spillvann/overvanns-kummer 

Kommunen har i dag liten oversikt over 

avløpsmengdene som går i nødoverløp, og det er 

nødvendig å installere driftsovervåkingssystem på 

pumpestasjonene. Problemet med overløp er 

spesielt stort på pumpestasjonen ved Hubekken, 

fordi pumpeledningen her er underdimensjonert.  
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ÅRNES OG MONSTAD 
Avløp fra Årnes og Monstad samles til én sentral 

slamavskiller ved Monstad, med utslipp til Åfjorden. 

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. 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. Den 

økologiske tilstanden i Monstadbukta er ukjent. Det 

er meldt om forurensning fra tarmbakterier ved 

blåskjellanlegget i Åfjorden. Kommunen planlegger 

å gjennomføre økologiske undersøkelser i løpet av 

2017. Resultatene fra undersøkelsen vil bli et viktig 

grunnlag for å velge avløpsløsning og rensegrad ved 

Monstad.  

Det må bygges nytt avløpsnett til 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. Dette vil gi mindre overløp til Hubekken.   

TILTAK:  

- Bygge nytt avløpsnett ved nye boligfelt på 

Frøneset 

- Føre avløp fra Årnes via Frøneset til 

ungdomshuset, utenom pumpestasjonen ved 

Hubekken 

- Øke kapasiteten for avløpsrensing ved 

Monstad 

- Kartlegge og rydde opp i påslipp av overvann 

til spillvannsnettet 

- Tilknytte all bebyggelse langs spillvannsettet 

(Monstadstranda, Hubekken, Solbakkan) 

- Etablere driftsovervåkningsanlegg 

 

 

 

STOKKSUNDOMRÅDET 
Det er kommunalt avløpsnett ved Herfjord boligfelt, 

Innlandet, Revsnes, Kirkholmen og Harsvika. Ved 

Herfjord boligfelt er det felles kommunal 

utslippsledning til Lunnfjorden, men boligene har 

private, 1 m3 slamavskillere. Her er det behov for en 

felles, kommunal slamavskiller. Ved Innlandet er 

det felles, kommunal slamavskiller med utslipp til 

Lunnfjorden. 

Ved Revsneskleiva er det kommunalt avløp med 

felles slamavskiller og utslipp til Leirbekken. Det er 

også bygd ut med kommunal avløpsledning i et 

område øst for Aquarius, men utslippet går delvis 

urenset ut i Kuringvågen. Kommunen skal 

gjennomføre avløpstiltak i dette området i 2017, 

med bygging av nytt renseanlegg (trolig 

slamavskiller) ved Leirbekken. 

I Harsvika er det bygd ut noe kommunalt nett og en 

felles slamavskiller. Mange av boligene er ikke 

koblet på dette, men har egen slamavskiller. Noen 

boliger mangler renseløsning.  

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.  Det er planlagt å gjennomføre 

miljøundersøkelser i området i 2017.  

TILTAK: 

- Etablere ny, kommunal slamavskiller for 

Herfjord boligfelt 

- Tilknytte all bebyggelse langs avløpsledningen 

på Innlandet 

- Etablere nytt avløpsnett og 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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STORDALEN 
Ved Staveslia og Tonnomhaugen er det to 

kommunale sandfilteranlegg og et kommunalt 

infiltrasjonsanlegg. Tilstanden til anleggene er 

usikker, og det bør tas prøver for å undersøke 

rensegraden i avløpsanleggene. Avløpsanleggene 

drenerer til Stordalsvassdraget, som er   et nasjonalt 

laksevassdrag.   Undersøkelser gjennomført i 2016 

tyder på at miljøtilstanden i hovedelva er god, men 

at de mindre sidebekkene er forurenset av 

næringsstoffer. Sidebekkene er viktige habitater for 

både sjøørret og laks, og området er høyt prioritert 

for   miljøtiltak.    Vassdraget har mål om god 

økologisk tilstand innen 2021 i regional 

vannforvaltningsplan. 

TILTAK: 

- Undersøke rensegrad og vurdere tiltak på de 

kommunale avløpsanleggene ved 

Tonnomhaugen og Staveslia.  

- Stille krav til private avløpsanlegg ved å følge 

opp temaplan for spredte avløp i Nordre Fosen 

vannområde 

 

 

Bilde: Undersøkelse av begroingsalger i Stordalselva i 2016 

 

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 avløpsanlegg 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 – dette er også et 

folkehelsetiltak. 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.   
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PRIVATE AVLØPSANLEGG 
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.  

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. Nordre Fosen vannområde er i 

ferd med å utarbeide en felles temaplan for tilsyn 

og opprydding i spredte avløp. Temaplanen 

innarbeider miljømålene i regional 

vannforvaltningsplan.  Husstander i nærheten av 

kommunalt nett vil få pålegg om å koble seg på.  

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  

 

 

 

 

 

 

 

SLAM 
Fosen Renovasjon gjennomfører slamtømmingen i 

Åfjord. Slammet kjøres til kompostering hos Namdal 

Tankrens i Grong. Det komposterte slammet brukes 

hovedsakelig som jordforbedringsmiddel i 

jordbruket.  

Kommunen har en målsetting om at 

avløpsslammets potensial som ressurs skal 

utnyttes. På sikt bør det gjøres en grundigere 

vurdering av gevinstene og ulempene ved ulike 

løsninger for slambehandling, f.eks. utråtning til 

biogass. Dette må også sees i sammenheng med 

ventet ny gjødselvareforskrift, som kan gi strengere 

krav til slam som spres på jordbruksareal. 

ADMINISTRATIVE OPPGAVER 

TILTAK: 

- Sørge for god informasjon til innbyggerne 

- Vedlikeholde og rette feil i kartdatabasen 

Gemini VA 

- 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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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 13 millioner kroner for nytt 

avløpsrenseanlegg ved Monstad.  

For å finansiere de økte kostnadene er lagt opp til en økning i gebyrinntektene på ca. 2,5 % 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 ca. 4000 kroner i dag 

 

HANDLINGSPROGRAM 
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 

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 200.000 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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