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1630 - HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ ÅFJORD KOMMUNE - 

OFFENTLIG HØRING  

 

Vedlegg 

1 Hovedplan avløp og vannmiljø - høringsutkast pr. 06.03.2017 

2 Hovedplan avløp og vannmiljø KORTVERSJON - høringsutkast pr 06.03.17 

3 Kart Årnes og Monstad 

4 Kart Herfjorden - Lunnfjorden 

5 Kart Revsnes 

6 Kart Harsvika, Stokkøy 

7 Kart Tonnomhaugen og Staveslia 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

 

Avløpshåndtering er en av kommunens primære oppgaver og myndighetsområder. Åfjord 

kommune har mange avløpsanlegg og utbyggingsplaner som fordrer avløpsløsninger, men 

mangler en rullerende og helhetlig plan for avløpshåndtering i hele kommunen. "Rammeplan 

for Årnes og Monstad" fra 1978 var en plan for avløpshåndtering i kommunesenteret. Der var 

prinsippet å samle kloakkavløpene fra boliger, bedrifter og institusjoner i en hovedkloakk for 

behandling i en stor slamavskiller ved Monstad og utslipp til 20 meters dyp i Åfjorden. 

Denne planen og andre avløpsplaner har ikke konsekvent blitt fulgt opp.  

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2027 gir en oversikt over eksisterende avløpsanlegg, 

beskriver tilstanden til anleggene og miljøet i resipientene, og planlegger framtidige tiltak på 

avløpsområdet. Hovedplanen beskriver de tiltakene som er nødvendige for en forsvarlig 

avløpshåndtering, gitt rammebetingelser som befolkningsvekst, alder og tilstand på 

eksisterende anlegg, krav i lover og forskrifter og miljøtilstanden i vannforekomstene.  

 

Hovedplanen legger opp til betydelige investeringer innenfor avløpssektoren i årene som 

kommer. Avløpsanleggene ved Årnes og Monstad 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 (vann 



fra takrenner og drenering) til spillvann. Kapasiteten til slamavskilleren ved Monstad er også 

presset, og ytterligere befolkningsvekst gjør det nødvendig å øke kapasiteten for 

avløpsrensing.  

Hovedplanen har innarbeidet målene «tiltaksplan for spredte avløp» for Nordre Fosen 

vannområde. Tiltaksplanen beskriver tiltak for små, private avløpsanlegg grundigere enn det 

dette hovedplanen gjør. Tiltaksplanen skal behandles politisk i alle de sju 

deltakerkommunene i Nordre Fosen vannområde, og legges nå samtidig fram for behandling 

i Åfjord kommune. 

Kortversjonen av hovedplan avløp og vannmiljø (vedlagt) gir et sammendrag av 

hovedplanen.   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Det faste planutvalget i Åfjord kommune vedtar å legge Hovedplan for avløp og vannmiljø 

2017-2027 ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.   

 

Hovedplanen sendes på høring til følgende instanser: 

 

  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Osen kommune 

Roan kommune 

Bjugn kommune 

Ørland kommune 

Rissa kommune 

Leksvik kommune 

Mattilsynet 

Statens vegvesen, Region Midt 

NVE 

Fosen brann- og redningstjeneste IKS  

Fosen naturvernforening 

Åfjord og Roan Bondelag 

Sametinget 

Reindriftsforvaltningen 

Kystverket 

Åfjord utmarksråd 

Norddalen elveeierlag 

Stordalen elveeierlag 

Stordalsvatnet grunneierlag 

Mælan elveeierlag 

Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag 

 

 


