
 

 

Hammerfest kommune 

Hovedplan vann og avløp 2021-2029 
Kommunedelplan vann og avløp 

  
 

Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07   Dato: 2021-03-15 

 

  
 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 2 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune 

Oppdragsgivers kontaktperson: Espen Salomonsen, Michelle Adamsen 

Rådgiver: Norconsult AS, Kirkeveien 5, NO-9700 Lakselv 

Oppdragsleder: Arne Niittyvuopio 

Fagansvarlig: Arne Niittyvuopio 

Andre nøkkelpersoner: Torbjørn Mathisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E07 2021-03-15 1. høringsutkast - revidert aenii tomat aenii 

E06 2021-03-10 1. høringsutkast - revidert aenii tomat aenii 

E05 2021-03-04 1. høringsutkast - revidert aenii tomat aenii 

E04 2021-01-18 1. høringsutkast - revidert aenii tomat aenii 

E03 2020-10-21 1. høringsutkast - revidert aenii tomat aenii 

E02 2020-09-18 1. høringsutkast aenii tomat aenii 

D01 2020-02-14 For gjennomgang hos oppdragsgiver aenii tomat aenii 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 3 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING 11 

1.1 Formålet med hovedplan for vann og avløp 11 

1.2 Evaluering av eksisterende hovedplan vann og avløp 12 

2 RAMMEVILKÅR 14 

2.1 Overordnet rammevilkår – vann 14 

2.2 Overordnet rammevilkår – avløp 16 

 Vanndirektivet 16 

 EU-direktiv 17 

 Forurensningsloven 18 

 Nytt regelverk for avløpssektoren – Konsekvenser for Hammerfest kommune 21 

2.3 Annet lovverk 24 

2.4 Kommunale rammevilkår 26 

 Kommunale planer 26 

 Kommunale gebyrer 26 

 Befolkningsutvikling 27 

3 MÅLSETNINGER 28 

3.1 Miljømål for vannforekomstene i Hammerfest kommune 28 

3.2 Overordnet mål for vann og avløp 28 

3.3 Delmål for vann og avløp 28 

 Kvalitet 28 

 Kapasitet 29 

 Sikkerhet 30 

 Effektivitet 31 

4 VANN – TILSTANDSBESKRIVELSE 32 

4.1 Hammerfest vannverk 32 

 Generelt 32 

 Vanninntak 32 

 Høydebasseng Tunnelbakken 32 

 Vannbehandling 33 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 33 

 Vurdering av vannkvalitet 35 

4.2 Rypefjord vannverk 36 

 Generelt 36 

 Vannkilde 37 

 Høydebasseng og pumpestasjoner 37 

 Vannbehandling 37 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 4 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 38 

 Vurdering av vannkvalitet 39 

4.3 Forsøl vannverk 40 

 Generelt 40 

 Vannkilde 40 

 Vannbehandling 40 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 40 

 Vurdering av vannkvalitet 41 

4.4 Akkarfjord vannverk 42 

 Generelt 42 

 Vannkilde 42 

 Vannbehandling 42 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 42 

 Vurdering av vannkvalitet 43 

4.5 Kårhamn vannverk 44 

 Generelt 44 

 Vannkilde 44 

 Vannbehandling 45 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 46 

 Vurdering av vannkvalitet 47 

4.6 Bekkeli vannverk 48 

 Generelt 48 

 Vannkilde 48 

 Vannbehandling 48 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 48 

 Vurdering av vannkvalitet 49 

4.7 Skakkebakken/Hønseby vannverk 50 

 Generelt 50 

 Vannkilde 50 

 Vannbehandling 50 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 50 

 Vurdering av vannkvalitet 51 

4.8 Kvalsund vannverk 52 

 Generelt 52 

 Vannkilde 52 

 Vannbehandling 52 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 52 

 Vurdering av vannkvalitet 54 

4.9 Skaidi vannverk 55 

 Generelt 55 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 5 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

 Vannkilde 55 

 Vannbehandling 55 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 55 

 Vurdering av vannkvalitet 57 

4.10 Kokelv vannverk 58 

 Generelt 58 

 Vannkilde 58 

 Vannbehandling 58 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 58 

 Vurdering av vannkvalitet 60 

4.11 Stallogargo vannverk 61 

 Generelt 61 

 Vannkilde 61 

 Vannbehandling 61 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 61 

 Vurdering av vannkvalitet 63 

4.12 Fægfjord vannverk 64 

 Generelt 64 

 Vannkilde 64 

 Vannbehandling 64 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 64 

 Vurdering av vannkvalitet 66 

4.13 Neverfjord vannverk 67 

 Generelt 67 

 Vannkilde 67 

 Vannbehandling 67 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 67 

 Vurdering av vannkvalitet 69 

4.14 Klubbukt vannverk 70 

 Generelt 70 

 Vannkilde 70 

 Vannbehandling 70 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 70 

 Vurdering av vannkvalitet 72 

5 VANN – TILTAKSVURDERINGER 73 

5.1 Hammerfest vannverk 73 

 Etablering av Prærien/Hyggevatn høydebasseng 73 

 Hammerfest Arena - Vann og avløp 73 

5.2 Rypefjord vannverk 75 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 6 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

 Vannforsyning til Strømsnes industriområde 75 

 Vannbehandlingsanlegg ved Rypefjord 76 

5.3 Forsøl vannverk 77 

5.4 Akkarfjord vannverk 78 

5.5 Kårhamn vannverk 78 

5.6 Bekkeli vannverk 78 

5.7 Skakkebakken/Hønseby vannverk 79 

5.8 Kvalsund vannverk 79 

5.9 Skaidi vannverk 80 

5.10 Kokelv vannverk 80 

5.11 Stallogargo vannverk 81 

5.12 Fægfjord vannverk 81 

5.13 Neverfjord vannverk 81 

5.14 Klubbukt vannverk 82 

5.15 Saneringstiltak i perioden 2020-2029 82 

 Generelt 82 

 Aktuelle saneringstiltak 82 

6 AVLØP - TILSTANDSBESKRIVELSE 85 

6.1 Rensedistrikt Hammerfest 85 

 Generelt 85 

 Beskrivelse av resipientområde 85 

 Beskrivelse av rensedistrikt 85 

 Dagens miljøtilstand 87 

 Arealbruk og egnethet 88 

6.2 Rensedistrikt Rypefjord 89 

 Generelt 89 

 Beskrivelse av resipientområde 89 

 Beskrivelse av rensedistrikt 89 

 Dagens miljøtilstand 90 

 Arealbruk og egnethet 90 

6.3 Rensedistrikt Forsøl 91 

 Generelt 91 

 Beskrivelse av resipientområde 91 

 Beskrivelse av rensedistrikt 91 

 Dagens miljøtilstand 92 

 Arealbruk og egnethet 92 

6.4 Rensedistrikt Akkarfjord 93 

 Generelt 93 

 Beskrivelse av resipientområde 93 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 7 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

 Beskrivelse av rensedistrikt 93 

 Dagene miljøtilstand 94 

 Arealbruk og egnethet 94 

 Tiltaksvurderinger 94 

6.5 Rensedistrikt Kårhamn 95 

 Generelt 95 

 Beskrivelse av resipientområde 95 

 Beskrivelse av rensedistrikt 95 

 Dagens miljøtilstand 96 

 Tiltaksvurderinger 96 

6.6 Rensedistrikt Bekkeli-Strømsnes 97 

 Generelt 97 

 Beskrivelse av resipientområde 97 

 Beskrivelse ar rensedistrikt 97 

 Dagens miljøtilstand 98 

 Arealbruk og egnethet 98 

 Tiltaksvurderinger 98 

6.7 Avløpsområde Storvannet – Ferskvannsresipient 100 

 Generelt 100 

 Beskrivelse av avløpsområde 100 

 Dagens miljøtilstand 101 

 Arealbruk og egnethet 101 

 Tiltaksvurderinger 101 

6.8 Rensedistrikt Kvalsund 102 

 Generelt 102 

 Beskrivelse av resipientområde 102 

 Beskrivelse av rensedistrikt 102 

 Dagens miljøtilstand 102 

 Arealbruk og egnethet 102 

 Tiltaksvurderinger 103 

6.9 Rensedistrikt Skaidi 104 

 Generelt 104 

 Beskrivelse av resipientområde 104 

 Beskrivelse av rensedistrikt 104 

 Beskrivelse av renseanlegg 104 

 Arealbruk og egnethet 105 

 Tiltaksvurderinger 105 

6.10 Rensedistrikt Kokelv 106 

 Generelt 106 

 Beskrivelse av resipientområde 106 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 8 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

 Beskrivelse av rensedistrikt 106 

 Dagens miljøtilstand 106 

 Arealbruk og egnethet 106 

 Tiltaksvurderinger 107 

6.11 Rensedistrikt Stallogargo 108 

 Generelt 108 

 Beskrivelse av resipientområde 108 

 Beskrivelse av rensedistrikt 108 

 Dagens miljøtilstand 108 

 Arealbruk og egnethet 108 

 Tiltaksvurderinger 109 

6.12 Rensedistrikt Fægfjord 110 

 Generelt 110 

 Beskrivelse av resipientområde 110 

 Beskrivelse av rensedistrikt 110 

 Dagens miljøtilstand 110 

 Arealbruk og egnethet 110 

 Tiltaksvurderinger 111 

6.13 Rensedistrikt Neverfjord 112 

 Generelt 112 

 Beskrivelse av resipientområde 112 

 Beskrivelse av rensedistrikt 112 

 Dagens miljøtilstand 112 

 Arealbruk og egnethet 112 

 Tiltaksvurderinger 113 

6.14 Rensedistrikt Klubbukt 114 

 Generelt 114 

 Beskrivelse av resipientområde 114 

 Beskrivelse av rensedistrikt 114 

 Dagens miljøtilstand 114 

 Arealbruk og egnethet 114 

 Tiltaksvurderinger 115 

7 FORVALTNING; DRIFT OG VEDLIKEHOLD 116 

7.1 Generelt om forvaltning, drift og vedlikehold innen VA-sektoren 116 

7.2 Bemanning, kompetanse og strategi 116 

 Administrativ struktur 116 

 Driftsavdelingen 117 

 Kommunal eller privat utførelse 118 

 Tiltak – Bemanning og kompetanse 119 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 9 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

7.3 Internkontroll og driftsinstrukser 119 

 Generelt om internkontroll og driftsinstrukser 119 

 Tiltak – Internkontroll 120 

7.4 Ledningskartverk 120 

 Status 120 

7.5 Driftsovervåking 121 

 Sentralt driftsovervåkingssystem 121 

 Målesoner 123 

 Oppsummering tiltak – driftsovervåking 123 

7.6 Plantiltak 123 

8 KLIMAENDRINGER – KONSEKVENSER FOR VANN OG AVLØP 124 

8.1 Klimascenarier i Hammerfest kommune 124 

8.2 Konsekvenser for VA-anleggene 124 

8.3 Tilpasning til klimautvikling 125 

8.4 Kommunens juridiske ansvar 125 

9 SIKKERHET OG BEREDSKAP 126 

9.1 Status for sikkerhet og beredskap 126 

 Generell forsyningssikkerhet 127 

 Krisevannforsyning 128 

 Brannvann 128 

 Oppsummering av tiltak, sikkerhet og beredskap 129 

9.2 ROS-analyse og beredskap avløp 129 

10 HANDLINGSPLAN OG ØKONOMI 131 

10.1 Generelt 131 

 Regelverket 131 

 Økning i driftsutgifter som følge av investeringer 131 

 Avskrivningstider og -metode 131 

10.2 Tiltaksplan/Handlingsplan med prioriteringer – Vann og avløp 133 

10.3 Gebyrutvikling 136 

 Generelt 136 

 Gebyrgrunnlag vann i perioden 2021-2024 136 

 Gebyrgrunnlag avløp i perioden 2021-2024 139 

 

 

 

 

 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 10 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

TEGNINGER 

5193015-Z100-D01 Oversiktstegning Hammerfest 

5193015-Z101-D01 Oversiktstegning Rypefjord 

5193015-Z200-D01 Tiltak- Tåkeheimen, Nedre Myrveien, Berlevågveien 

5193015-Z201-D01 Tiltak- Rossmollgata 

5193015-Z202-D01 Tiltak- Brenneriveien 

5193015-Z203-D01 Tiltak- Gammelveien 

5193015-Z204-D01 Tiltak- Nybakken, Skiveien 

5193015-Z205-D01 Tiltak- Kvalfjordveien, Vidjeveien, Lyngbakken, Bjørklia, Rundlia, Reinlia, Hyggeveien, 

Vassfaret 

5193015-Z206-D01 Tiltak- Skaidiveien, Skytterveien, Øvreveien, Skiveien 

5193015-Z207-D01 Tiltak- Vadsøveien, Tåkeheimen 

5193015-Z208-D01 Tiltak- Storvannsveien 

5193015-Z209-D01 Tiltak- Nordlysveien, Måneveien 

5193015-Z210-D01 Tiltak- Ringveien (Forsøl) 

5193015-Z300-D01 Tiltak- Fjordaveien (Rypefjord) 

5193015-Z301-D01 Tiltak- Milveien (Rypefjord) 

5193015-Z302-D01 Tiltak- Nedreveien (Rypefjord Marina) 

5193015-Z400-D01 Tiltak- Akkarfjord 

5193015-Z500-D01 Tiltak- Kårhamn 

5193015-Z600-D01 Tiltak Kvalsund - Nytt vannverk med inntak i Trollvatnet, Kirkeveien 

5193015-Z601-D01 Tiltak Kvalsund - Dalvegen mot Nyggenen, Kirkeveien 

5193015-Z602-D01 Tiltak Kvalsund - Steinnes mot Sentrum, Handelsneset mot Sentrum 

5193015-Z603-D01 Tiltak Kokelv - Nytt vannverk med inntak i Oaggunjavri 

5193015-Z604-D01 Tiltak Kokelv - Masterelvveien 

5193015-Z605-D01 Tiltak Kokelv - Kokelvveien, Fjelbma-Riddoveien 

5193015-Z606-D01 Tiltak Fægfjord - Overføring inntak til VB, Fægfjordveien-Slippen 

5193015-Z607-D01 Tiltak Neverfjord - Kvitnes 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 11 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

1 INNLEDNING 

 

1.1 Formålet med hovedplan for vann og avløp 

Hammerfest og Kvalsund kommune vil fra 01.01.2020 være slått sammen til en stor kommune. 

Hovedplanen skal tre i kraft fra 2020, da Kvalsund og Hammerfest kommune slås sammen til en 

felles stor kommune. Opplysninger om VA- anlegg i den gamle Kvalsund kommune skal 

implementeres med Hammerfest kommune sin eksisterende hovedplan når det gjelder 

tilstandsbeskrivelse, tiltak, investeringer og gebyrberegninger.  

Hovedformål med den reviderte hovedplan vann og avløp: 

• Konkretisere og videreføre strategi for Hammerfest kommunes drikkevannsforsyning og 

avløpshåndtering. 

• Legge grunnlaget for framtidig planlegging og utbygging av kommunens vann- og 

avløpssystem. 

Planen skal være et verktøy for fremtidige beslutninger og budsjettering vedr. vannforsyning og 

avløpshåndtering, der målet er å skaffe kommunens befolkning og næringsliv tilstrekkelig med godt 

drikkevann og sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann. 

Hovedplanen inneholder: 

• Konkrete mål for framtidig vannforsyning i Hammerfest kommune. 

• Beskrivelse av status for og tiltaksbehov ved kommunens vannverk, og ansvarsforhold 

vedrørende privat vannforsyning. 

• Konkrete mål for framtidig håndtering av kommunalt avløpsvann. 

• Vurdering i forhold til utfordringer knyttet til klima og energi. 

• Forslag og anbefalinger om utbyggingstiltak, både med tanke på anlegg og ledningsnett, for å 

nå oppsatte mål. 

• Vurdering av investeringskostnader for de enkelte tiltak. 

Den nye reviderte hovedplan for vann og avløp skal gjelde perioden 2021-2029. Hovedplanen skal 

rulleres hvert 4. år. Handlingsplanen rulleres hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Hovedplan for vann og avløp har blitt utarbeidet av arbeidsgruppe bestående: 

• Michelle Adamsen, prosjektleder 

• Espen Salomonsen 

• Leif Inge Nilsen 

• Geir Israelsen 

• Lars Sara 

Sivilingeniør Arne Niittyvuopio fra Norconsult AS har vært engasjert som rådgivende ingeniør for 

prosjektet. 
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1.2 Evaluering av eksisterende hovedplan vann og avløp 

Det er tidligere utarbeidet følgende hovedplaner som i stor grad har gitt føringer for gjennomførte 

tiltak i kommunen i forrige planperiode: 

• Hovedplan vann og avløp 2017-2022 

• Hovedplan vann 2011-2014 

• Hovedplan avløp 2013-2016 

 

Følgende tiltak er utført i forrige planperiode for hver av planene: 

Hovedplan vann og avløp 2017-2022 

• Forprosjekt Sætergamdalen 

• Ishavsgata - Vann, avløp og overvann 

• Idrettsveien - Vann, avløp og overvann 

• Stikkveien - Vann, avløp og overvann 

• Stikkveien - Nedre Rairo - Avløp 

• Hermannbakken - Vann, avløp og overvann 

• Hammerfest arena - Ledningsanlegg for vann, avløp og overvann unntatt pumpestasjon 

• Rypefjord - Storsvingen – Trykkøkning 

• Akkarfjord - Rehabilitering av 17 stk vannkummer 

• Kårhamn - Dalveien boligfelt 

• Kokelv – Aggregathus 

• Forskuttert tiltak - Sykehuskulvert 

• Forskuttert tiltak - Overløp PSH4 Rossmolla 

• Forskuttert tiltak - Pumpestasjon PSH4 Rossmolla 

• Forskuttert tiltak - Pumpeledning PSH3 - PSH4 

 

Hovedplan vann 2011-2014 

• Strandgata 

• Kirkegata-Akkarfjordveien, delvis utført 

• Tåkeheimen vest, delvis utført 

• Rairo 

• Nedre Rairo 

• Meridiangata 

• Kvaløygata 

• Området Båtsfjordveien 

• Rossmollgata, delvis utført - nr. 1-16 er sanert 

• Høydebasseng Tunnelbakken 

• Ny vannforsyning Vestfjelldammen 

• Nytt vannbehandlingsanlegg Tunnelbakken 

 

Hovedplan avløp 2013-2016 

• Resipientundersøkelser for Rypklubben 

• Prosjektering av Rypklubben RA- flyttet til Rossmolla 

• Rypklubben RA- Flyttet til Rossmolla 
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• Utslippsledning Rypklubben- flyttet til Rossmolla 

• Pumpestasjon PS-H5 Dungan 

• Overløp fra PS-H5 

• PS-H5 Rypklubben- flyttet til Rossmolla 

• Sanering Nedre Rairo- Storelva (avløp) 

• Avløpsledning Bybo- Lysverkbrua 

• Pumpestasjon PS-H1 Storelva 

• Overløpsledning PS-H1 

• Selvfallsledning Akkarfjordveien- Dungan 

• Pumpestasjon PS-H0 Molla 

• Overløp fra PS-H0 Molla 

• Pumpestasjon PS-H2 DS- kai 

• Overløp fra PS-H2 DS- kai 

• Pumpestasjon PS-H3 Fuglenes 

• Overløp fra PS-H3 Fuglenes 

• Pumpeledning fra PS-H3- PS-H5 

• Pumpeledning fra PS-H4-PS-H3 

• Pumpestasjon PS-H4 Rossmolla 

• Overløp fra PS-H4 Rossmolla 

• Sanering sykehuskulvert 

 

Følgende tiltak er forskuttert forrige hovedplan avløp 2013-2016. Disse var tatt med i forlenget 

periode 2017-2018. Tiltakene er utført i planperiode 2013-2016: 

• Sanering av sykehuskulvert 

• Overløp PSH4 Rossmolla 

• Pumpestasjon PSH4 Rossmolla 

• Pumpeledning PSH3 til PSH4 
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2 RAMMEVILKÅR 

 

2.1 Overordnet rammevilkår – vann 

Innenfor vannforsyning har kommunen følgende oppgaver:  

➢ Vannverkseier: Som eier av godkjenningspliktige vannverk må kommunen søke om 

godkjenning i samsvar med krav i drikkevannsforskriften. Mattilsynet gir godkjenning av 

vannforsyningssystem.  

➢ Service og plikter: som vannverkseier skal kommunen sørge for at drikkevannet tilfredsstiller 

krav til kvalitet, mengde og leveringstrygghet når det leveres til forbruker. Kommunen her en 

klar opplysningsplikt til egne abonnenter og tilsynsmyndighetene (Mattilsynet og 

kommunehelsetjenesten). Opplysningsplikten gjelder all relevant informasjon om 

vannkvaliteten, og løpende orientering i de tilfellene der vannforsyningssystemet ikke 

tilfredsstiller gjeldende krav.  

Som vannverkseier må kommunen også forholde seg til sentrale direktiv, lover og forskrifter som 

regulerer vannforsyning. 

Tabell 2.1 Sentrale direktiv, lover og forskrifter som regulerer vannforsyning  

  

LOV-2003-12-19-124 

Lov om matproduksjon og 

mattrygghet mv. 

(Matloven) 

Formål:  
§1 Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og 
fremme helse, kvalitet og forbrukeromsyn langs hele produksjonskjeden, samt 
ivareta miljøvennlig produksjon.  
Virkeområde: 
§2 Loven omfatter alle forhold i samband med produksjon, bearbeiding og 
distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, inkludert drikkevann. 

 

LOV-2000-06-23-56 

Lov om helsemessig og 

sosial beredskap 

(Helseberedskapsloven) 

Formål: 

§1-1 Formålet med loven er å verne befolkninga sine liv og helse, og bidra til at 

nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys under krig og ved kriser og 

katastrofer i fredstid. 

§1-3 Virksomheter loven gjelder for 

Denne lov gjelder for: 

a) Den offentlige helse- og omsorgstjeneste 

b) Private med avtale som tilbyr helse- og omsorgstjenester 

c) Private uten avtale som tilbyr helse- og omsorgstjenester 

d) Næringsmiddelkontrollen 

e) Vannverk 

f) Apotek, grossister og produsenter av legemiddel 

Tilhørende forskrifter: 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging 
 

LOV-2000-11-24-82 

Lov om vassdrag og 

grunnvann 

(vannressursloven). 

Formål: 

§1 Denne lov har til formål å sikre samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning 

av vassdrag og grunnvann. 
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Kapittel 2 omhandler alminnelige regler om vassdrag, - bl.a. hvilke tiltak som er 

konsesjonspliktige, kvalitetsmål for vassdrag, vannuttak og minstevannføring, 

kantvegetasjon, m.m. 

Kapittel 3 omhandler regler for konsesjon til vassdragstiltak, - 

søknadsprosedyrer, m.m. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er 

vassdragsmyndighet. 

Tilhørende forskrifter: 

• Forskrift om rammer for vassforvaltningen 

LOV-2008-06-27-71 

Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (Plan- 

og bygningsloven) 

Formål: 

§1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 

og framtidige generasjoner. 

Andre del: Plandelen, - omhandler krav til planlegging, konsekvensutredelse og 

reguleringsplanlegging på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. 

Tredje del: Gjennomføring, - omhandler krav til innløsing og erstatning, 

ekspropriasjon, utbyggingsavtaler og plikt til opparbeiding og refusjon av utgifter 

til veg, vann og avløp, m.m. (kap. 18). Kommunen kan med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 18-1 stille krav om at det opparbeides veg og hovedledning for 

vann og avløpsvann i regulert strøk og i områder som omfattes av bebyggelses-

plan. Slike anlegg overtas i så fall av kommunen ved ferdigstillelse uten 

vederlag. Kommunen har anledning til å stille krav til dimensjoneringen og til 

utførelsen for øvrig. 

Fjerde del: Byggesaksdel, - omhandler og definerer hvilke tiltak som krever 

søknad og tillatelse, krav til innhold og behandling av søknader, ansvarsrett og 

tilsyn, tilknytning til infrastruktur (kap. 27), krav til utforming og estetikk. 

Femte del: Håndhevings- og gebyrregler 

Tilhørende forskrifter: 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

• Forskrift om konsekvensutredning 

• Byggeteknisk forskrift 

• Forskrift om byggesak 

• Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

LOV-2012-03-16-12 

Lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg 

Formål: 

§ 1. Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg 

§ 3. Kommunale vass- og avløpsgebyr 

Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten 

beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare 

vass- og avløpsgebyr til kommunen. Det same gjeld når kommunen med heimel i 

plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at eigedomen skal ha slik 

tilknyting. 

Tilhørende forskrift: 

• Forurensningsforskriften, §7 

FOR-2016-12-22-1868 

Forskrift om vannforsyning 

og drikkevann 

(drikkevannsforskriften) 

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om 

sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er 

klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. 
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2.2 Overordnet rammevilkår – avløp 

Staten har i løpet av de siste 15-20 årene gjennomført en omfordeling av ansvar og myndighet 

innen avløpssektoren. Samtidig har Norge som en konsekvens av felles europeisk regelverk 

gradvis gått bort i fra prinsippet om resipienttilpasset avløpspolitikk. Med få unntak er det nå 

etablert standardiserte felles europeiske rensekrav. Dette medfører at samtidig som mange 

kommuner har fått økt ansvar, har kommunene fått redusert myndighet med hensyn til hvordan 

lokale miljømål oppnås. 

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) trådte i kraft 22. desember 2000, og er innført i norsk 

regelverk. De første forvaltningsplanene i tråd med direktivet ble vedtatt i løpet av 2009. 

Vanndirektivet er et overordnet direktiv, og kan få innvirkning på rensetiltak innenfor 

avløpssektoren. 

Denne planen vil forsøke å legge til rette for den nye situasjonen innen avløpssektoren. Tidspunkt 

for utarbeidelse av hovedplan for avløp og vannmiljø passer derfor godt med de endringene i 

regelverk som nå er vedtatt. 

Kommunene oppfordres til å fastsette miljømål for sine vannforekomster for å ivareta de ulike 

brukerinteressene og spesielle kvalitetene knyttet til hver resipient. 

 Vanndirektivet 

Vanndirektivet har som hovedmål å sørge for at EUs medlemsstater sikrer, og om nødvendig, 

forbedrer miljøtilstand i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. 

Vanndirektivet ble gjort gjeldende for medlemsstatene i 2000 og ble innlemmet i norsk lovverk 

gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltningen den 15. desember 2006. 

Vanndirektivet er sektorovergripende og overordnet andre EU-direktiv innen vannforvaltningen, for 

eksempel avløpsdirektivet. 

Direktivet setter som overordnet målsetting at alle vannforekomster i Europa skal oppnå minst 

"God økologisk tilstand" innen år 2015, men for Norge er dette utsatt til 2021. Norge skal 

gjennomføre en kartlegging av alle vannforekomstene som deles inn i naturlige forvaltningsobjekter 

(for eksempel en innsjø, et grunnvannbasseng, del av elv eller fjord). 

Beskrivelse av økologisk tilstand følger denne skalaen: 
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Figur 2.1 Økologisk tilstand, med fem definerte klasser. Tiltak skal settes inn der tilstanden klassifiseres som 

verre enn ”God”, dvs. under miljømålet. (Lindholm, M., 2015) 

For de vannforekomstene der det viser seg at en ikke har minst god økologisk tilstand, skal det 

utarbeides tiltaksplaner innen 2015 med gjennomføring av tiltak innen 2021. Det er 

“problemeier” og eller forurenser som skal betale for tiltakene. 

 

Vannforskriften deler Norge inn i 11 vannregioner, og i tillegg 5 internasjonale vannregioner delt 

med Sverige og Finland. I hver vannregion er en fylkeskommune utpekt som vannregionmyndighet 

(VRM). 

 

Vannregion Finnmark består av 7 vannområder - Indre Varangerfjord, Varangerhalvøya, 

Alta/Kautokeino/Loppa/Stjernøya, Sørøya/Seiland/Kvaløya, Lakselvvassdraget/Porsangerfjorden, 

Måsøy/Magerøya, og Laksefjorden/Nordkinnhalvøya.  

Tidligere omfattet vannregion Finnmark hele Finnmark fylke, med i 2013 ble det underskrevet en 

avtale mellom Norge og Finland som skilte ut vannområdene Tana, Pasvik og Neiden i en ny 

norsk-finsk vannregion 

 

Mer informasjon om Vanndirektivet finnes på www.vannportalen.no. 

 EU-direktiv 

Avløpsdirektivet 

Kravene i EUs avløpsdirektiv omfatter i hovedsak tettbebyggelse med samlet utslipp: 

1. Større enn 10.000 pe med utslipp på sjøstrekningen Svenskegrensen - Lindesnes og større enn 

2.000 pe med utslipp til ferskvann eller elvemunning 

 

2. Større enn 10.000 pe med utslipp på sjøstrekningen Lindesnes - Grense Jakobs Elv.  

For tettbebyggelse med utslipp mindre enn 10.000 pe til sjø og 2.000 pe til ferskvann eller 

elvemunning gjelder nasjonale føringer.  

http://www.vannportalen.no/
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Kravene i avløpsdirektivet og nasjonale føringer for utslipp mindre enn 10.000 / 2.000 pe, er nå 

implementert i et nytt felles regelverk for hele avløpssektoren som ble gjort gjeldene fra 1.1.2007. 

Vanndirektivet 

Det overordnede målet med EUs vanndirektiv er å fastlegge en ramme for beskyttelse av vassdrag 

og sjøer, brakkvann, kystvann og grunnvann. Direktivet stiller krav om helhetlig og felles forvaltning 

av vassdrag, grunnvann og kystvann på tvers av dagens administrative grenser. Vanndirektivet 

fokuserer på økologi og bruk av miljømål for å oppnå god økologisk tilstand. Gjennomføringen av 

direktivet vil føre til økt behov for kartlegging og overvåking av vassdrag, grunnvann og kystvann. 

 Forurensningsloven 

Miljøverndepartementet vedtok i 2005 et nytt regelverk for avløpsområdet. Formålet med det nye 

regelverket var å få en helhetlig regulering av avløpsområdet. Det nye regelverket ble  gjort 

gjeldene fra 1.1.2007. 

 

Regelverket er tatt inn som en del av forurensingsforskriften, og omfatter følgende kapittel: 
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Tabell 2.2 Innhold i nytt fellesregelverk for avløpssektoren 

Kapittel Beskrivelse/Innhold 

Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp 

• Formål og virkeområde 

• Forurensningsmyndighet 

• Definisjoner 

• Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

• Rapportering og statusrapport 

• Områdeinndeling  

• Endring av vedlegg 2 

Vedlegg 1 1.1 Inndeling i følsomme / mindre følsomme områder 
1.2 Områdeinndeling 
1.3 Tettbebyggelser med nitrogenfjerningskrav 

Vedlegg 2 2.1 Analyseparametere 
2.2 Analysemetoder 
2.3 Drifts- og vedlikeholdsavtale 

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 
lignende 
Gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter, turistbedrifter og 
lignende virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe1. 

Kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 
Gjelder for kommunalt avløpsvann med utslipp større enn 50 pe, men 
mindre enn 2.000 pe til ferskvann, 2.000 pe til elvemunning eller 10.000 
pe til sjø. 

Kapittel 14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser 
Gjelder for kommunalt avløpsvann med samlet utslipp større enn 2.000 
pe til ferskvann, 2.000 pe til elvemunning eller større enn 10.000 pe til 
sjø. 

Kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

Kapittel 15A Påslipp 

• Virkeområde (påslipp offentlig nett, utslipp fotokjemikalier og 
amalgam) 

• Forurensningsmyndighet 

• Lovlig utslipp 

• Påslipp til offentlig avløpsnett 

• Fotokjemikalieholdig avløpsvann 

• Amalgamholdig avløpsvann 

• Forholdet til eksisterende utslipp 

Kapittel 15B Rensing av avløpsvann 

• Virkeområde for kapittel 15B (> 2.000 pe til ferskvann og 
elvemunning, > 10.000 pe til sjø) 

• Avløpsdirektivet 

• Forurensningsmyndighet, utslippstillatelse og kontroll 

Kapittel 16 Vann- og avløpsgebyr 
1 pe = personekvivalent. 1 pe = den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk 
oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Beregning av antall pe skal skje i tråd 

med NS 9426 - Bestemmelse av personekvivalenter (pe) i forbindelse med utslippstillatelse for avløpsvann. 
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I det nye avløpsregelverket er Norge delt inn i 3 ulike resipientområder, jf. figur 1: 

a) Følsomme områder; kyststrekninga fra Svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende 

nedbørfelt og Grimstadfjordområdet 

b) Normale områder; ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme. 

Mindre følsomme områder; Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv som 

ikke er klassifisert som følsomme 

   

Figur 2.2 Områdeinndeling iht. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11 i den gjeldende avløpsforskriften 

Figur 2.2 viser at utslipp til sjø i Hammerfest kommune ligger i område som er definert som 

«mindre følsomme områder», mens ferskvannsforekomstene kan betegnes som «normalområder». 
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Tabell 2.3 Myndighetsfordeling mellom fylkesmann og kommunene 

Kommunen er forurensningsmyndighet for: 

Påslipp til offentlig 

avløpsnett 

Kommunene får vesentlig økt myndighet til å regulere 

virksomheter som har påslipp til offentlig avløpsnett gjennom 

enkeltvedtak eller forskrift. 

Utslipp av kommunalt 

avløpsvann som 

omfattes av kapittel 12 

og 13 

Kapittel 12 omfatter alle avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 

pe. Kapittel 13 omfatter alle avløpsanlegg med utslipp mindre enn 

2.000 pe til ferskvann eller elvemunning eller 10.000 pe til sjø.  

Utslipp av oljeholdig 

avløpsvann 

Grenseverdier for utslipp av oljeholdig avløpsvann er fastsatt i 

gjeldende forskrift, men kommunen kan i enkeltvedtak fastsette 

tilleggskrav, strengere krav eller lempeligere krav. 

 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for: 

Utslipp av kommunalt 

avløpsvann som 

omfattes av kapittel 14 

og kapittel 15B 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for alle utslipp som 

omfattes av EUs avløpsdirektiv, dvs. alle utslipp større enn 2.000 

pe til ferskvann og elvemunninger og større enn 10.000 pe til sjø. 

For Hammerfest kommune innebærer dette at Fylkesmannen blir 

forurensningsmyndighet for alle utslipp i kommunen som er større 

enn 10.000 pe, jfr. Rossmolla renseanlegg som blir ferdigstilt okt-

2016. 

Utslipp av 

fotokjemikalie- og 

amalgamholdig 

avløpsvann 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp av 

fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. 

 

 Nytt regelverk for avløpssektoren – Konsekvenser for Hammerfest kommune 

Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende (<50 pe) 

Utslipp fra mindre avløpsanlegg (<50 pe) reguleres i kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært 

avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Rensekravene ved utslipp til følsomt område avhenger 

av om det er knyttet brukerinteresser til resipienten eller om det er fare for eutrofiering, jf. tabell 1.4. 
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Tabell 2.4 Utslipp til følsomt og normalt område (§12-8) 

Resipienttype Krav til rensing 

Resipienter der det foreligger brukerinteresser 90 % reduksjon av fosfor 

90 % reduksjon av BOF5 

Resipienter med fare for eutrofiering, men uten bestemte 
brukerinteresser 

90 % reduksjon av fosfor 

70 % reduksjon av BOF5 

Resipienter uten bestemte brukerinteresser eller fare for 
eutrofiering 

60 % reduksjon av fosfor 

70 % reduksjon av BOF5 

 

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi. Dersom det kun slippes ut gråvann, skal 

gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende. 

Det stilles krav til dokumentasjon av rensegrad, utforming og drift av renseanlegg. Kommunen kan 

vedta lokal forskrift for hele eller deler av kommunen, jf. § 12-6. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven og forskrift om utslipp fra 

mindre avløpsanlegg) fram til 1.1.2007 vil fortsatt være lovlige.  

Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

(50<pe<2000 til ferskvann/elvemunning, 50<pe<10.000 til sjø) 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 2.000 pe ved utslipp til ferskvann eller elvemunning 

(følsomt og normalt område), og fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt 

område) reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. Kapittel 13 gjelder ikke for 

utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. 

Ved utslipp til følsomt og normalt område kreves 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som 

årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Rensekravet er uavhengig av evt. 

brukerinteresser eller tilstanden i resipienten.  

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l 

ved utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Det stilles for øvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhørende avløpsnett (§ 13-6). Den 

ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og lekkasjer av betydning. Det 

stilles også krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av 

fagkyndige, jf. § 13-11. 

Renseresultatene skal dokumenteres ved prøvetaking, jf. § 13-12. For anlegg med utslipp til 

følsomt område og med fosfor som renseparamenter, skal det tas døgn- eller ukeblandprøver. For 

anlegg under 1.000 pe skal det tas 6 prøver pr. år. Anlegg større enn 1.000 pe har krav om 12 

prøver pr. år. Den ansvarlige må ha et system for å vurdere analyseresultatene, og ev. justere 
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renseanlegget for å tilfredsstille krav til rensing (§ 13-15). Analyseresultat og andre nødvendige 

opplysninger skal rapporteres til kommunen innen 1. februar hvert år, jf. § 13-17. 

Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp må likevel 

tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. § 13-8. 

Kapittel 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser (≥2000 pe til 
ferskvann/elvemunning, ≥ 10.000 pe til sjø) 
 
Gjelder for utslipp fra avløpsanlegg med samlet utslipp større enn eller lik 2.000 pe til ferskvann 

eller elvemunning og større enn eller lik 10.000 pe til sjø. Kapittel 14 gjelder ikke for utslipp av 

sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe. 

Følgende definisjon av rensegrad gjelder i kapittel 14: 

Tabell 2.5 Definisjon av rensegrad (§14-2) 

Rensegrad Krav til rensing 

Primærrensing 20 % reduksjon av BOF5 eller < 40 mg O2/l ved utslipp 

50 % reduksjon av SS eller < 60 mg SS/l ved utslipp 

Sekundærrensing 70 % reduksjon av BOF5 eller < 25 mg O2/l ved utslipp 

75 % reduksjon av KOFCR eller < 125 mg O2/l ved utslipp 

Fosforfjerning 90 % reduksjon av fosfor 

Nitrogenfjerning 70 % reduksjon av nitrogen 

 

Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11 

i den gjeldende avløpsforskriften, skal gjennomgå sekundærrensing. Definisjon «Mindre følsomt 

område» i avløpsforskriften gjelder «kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense 

Jakobselv som ikke er klassifisert som følsomme». Fylkesmannen kan fastsette mindre omfattende 

rensing enn sekundærrensing for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp 

mellom 10.000 pe og 150.000 pe til sjø, forutsatt att: 

a) Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel11 i den 

gjeldende avløpsforskriften. 

 

b) Utslippene minst har gjennomgått primærrensing og 

 

c) Den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har 

skadevirkninger på miljøet. 

Det stilles for øvrig krav til dimensjonering, utforming og drift av tilhørende avløpsnett (§ 14-5). Den 

ansvarlige skal bl.a. ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og lekkasjer av betydning. Det 

stilles også krav om at renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av 

fagkyndige, jf. § 14-10. 
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Renseresultatene skal dokumenteres ved prøvetaking, jf. § 14-11. Prøvene skal være 

representative for avløpsvannet og tas vha. et automatisk, mengdeproporsjonalt 

prøvetakingssystem. Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF5, KOFCR 

eller SS. Det skal tas døgn- eller ukeblandprøver når prøven skal analyseres for tot-P eller tot-N. 

Det skal minst tas følgende antall prøver: 

a) 6 prøver/år fra avløpsanlegg under 1000 pe 

 

b) 12 prøver/år fra avløpsanlegg mellom 1000 og 10.000 pe 

 

c) 24 prøver/år fra avløpsanlegg større eller lik 10.000 pe 

Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp må likevel 
tilfredsstille kravene til avløpsnett, overvåking, utforming og drift av renseanlegg, prøvetaking, 
analyse, vurdering av analyseresultater og varsling av avvik fra rensekrav, jf. § 14-17. 
 
Innskjerping av rensekravet i kapittel 14 
 
Tidligere var det mulig å dele opp tettbebyggelser hvis den ansvarlige kunne dokumentere at 
utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse som ble ført til forskjellige resipienter, ikke påvirket 
hverandre. Muligheten for oppdeling av tettbebyggelser til mindre tettbebyggelser for å unngå 
strengere rensekrav er nå fjernet fra avløpsforskriftens § 11-3 k. 
 
Frist for ferdigstillelse av avløpsrenseanlegg for større tettbebyggelser (>10.000 pe) i mindre 

følsomt område var satt til 31.12.2012. I henhold til § 14-17 kan Fylkesmannen utsette fristen ved 

utslipp til mindre følsomt område, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn 

sekundærrensing iht. § 14-6 til § 14-8.  

Fristen var utsatt frem til 31. desember 2015. 

2.3 Annet lovverk 

Internkontrollforskriften 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved 

kgl.res. 06.12.1996, med ikrafttredelse 1.1.1997. Plikten til å etablere system for internkontroll 

gjelder for virksomheter som omfattes av forurensningslovgivningen, dersom virksomheten 

sysselsetter arbeidstaker, jf. internkontrollforskriften § 2. Plikten til å ha internkontroll gjelder altså 

ikke eiere av boliger eller hytter.  

Internkontrollforskriften berører kommunen både som anleggseier og som tilsynsmyndighet. 

Kommunen skal ha etablert system for internkontroll for de avløpsanleggene kommunen har 

ansvar for å drive.  

Som forurensningsmyndighet skal kommunen kontrollere at: 

• Utslippstillatelsen, krav i lokal forskrift mv. overholdes 

• Virksomheten har etablert et forsvarlig internkontrollsystem 
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Slam 

Ubehandlet slam og ristgods fra avløpsanlegg er definert som farlig avfall og reguleres dermed av 

kapittel 11 i Avfallsforskriften. Behandlet og hygienisert slam som skal brukes som gjødsel eller i 

kompost, reguleres av gjødselvareforskriften. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, bl.a.: 

• Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (§ 20-1 a), e) og k)) 

 

• Krav om tilknytning til offentlig avløpsledning (§ 27-2) 

 

• Krav om at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 

eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold (§ 28-1) 

 

• Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner 

Ved behandling av enkeltsaker kan byggesaksbestemmelsene benyttes for å koordinere krav og 

saksgang på en effektiv måte bl.a. ved 

• Bruk av forhåndskonferanser til å informere om avløpsforholdene i området, aktuelle lokale 

forskrifter, skjemaer og retningslinjer, krav til innhold i søknad om utslippstillatelse, evt. krav til 

ansvarlige ut fra forurensningsmessige forhold, koordinering av saksbehandling, m.m. 

 

• Inkludere forurensningsmessige forhold i kontrollplanen 

 

• Bruke godkjenningskravene etter plan- og bygningsloven til også å ivareta 

forurensningsmessige forhold, der kravene til kompetanse er relevant 

Kommunehelsetjenesteloven 

Aktuelle forskrifter med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven er: 

• Forskrift av 25. april 2003 om miljørettet helsevern 

 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (drikkevannsforskriften) av 4. desember 2001. 

Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby enhver virksomhet som kan medføre fare 

for forurensning av drikkevann, jf. § 4, for eksempel ved forurensning av tilsigsområde og 

vannkilde. 

Rundskriv IK-21/94 med nye vannkvalitetsnormer for friluftsbad (rundskriv fra Statens helsetilsyn). 

Lokale helsemyndigheter har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet 

til å stenge badeplassen dersom vannprøver over lengre tid viser ”ikke akseptabel vannkvalitet” 
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2.4 Kommunale rammevilkår 

 Kommunale planer 

Tabell 2.6 Kommunale planer 

Nr. Plandokument Dato Status 

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-
2022. Hammerfest kommune 

Vedtatt 2015-11-12  

2. Kommuneplanens arealdel 2010-2022. 
Hammerfest kommune - Planbeskrivelse 

Vedtatt 2010-12-16 
Plankart 2011-03-11 

 

3. Kommunedelplan for Hammerfest og 
Rypefjord 2014-2025 

Vedtatt 2014-06-19 Rev. 2014-08-20 

4. Hovedplan veg 2009-2012 Vedtatt 2009-01-15  

5. Hovedplan vann 2011-2014   

6. Hovedplan avløp 2013-2016   

7. Hovedplan vann og avløp 2017-2022   

 

 Kommunale gebyrer 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer I Hammerfest kommune er vedtatt av kommunestyret den 

03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift om kommunale 

vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000. 

Tabell 2.7 Gebyrsatser 2019 og 2020 

Gebyr Vann Avløp 

2019 2020 2019 2020 

Abonnementsgebyr bolig 1 402 1486 1 814 1 923 

Bolig pr. boenhet 2 355 2 496 2 911 3 086 

Bolig/hybel under 50 m2 1 791 1 898 2 243 2 378 

Gebyr pr. m3 etter målt vannforbruk 11,39 12,07 7,82 8,29 

Næringsbygg - etter areal pr. m2 42,50 45,10 37,96 40,24 

Næringsbygg - Avlest forbruk pr. m3 11,39 12,07 8,20 8,69 
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 Befolkningsutvikling 

Beregning av antall pe viser at den samlede belastningen fra Hammerfest-sentrum og Rypefjord 

har passert 10 000 pe i 2012, dersom man tar med på beregningen også belastning fra 

virksomheter som skoler, barnehager, hoteller, industri, forretninger, andel dag- og ukependlere 

m.m.  

Siden Snøhvitutbyggingen startet, har folketallet økt og vi ser også svært positive endringer i 

fødselstall og -frekvens. Det betyr at Hammerfest kommune satset på stadig vekst på folketallet de 

kommende årene. 

Fig. 2.3 Folketallsutvikling 1986-2014 og framskriving frem til 2040 (Kommuneplan 2015-2027)  
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3 MÅLSETNINGER 

 

3.1 Miljømål for vannforekomstene i Hammerfest kommune 

• Hammerfest kommune skal fjerne kommunale og private utslipp fra de indre havneområdene. 

Dette gjelder spesielt Hammerfest sentrum, Rypefjord og Forsøl. 

 

• Fjæresonen i Hammerfest kommune skal være hygienisk tilfredsstillende for rekreasjon, 

turgåing og friluftsliv. 

 

• Badeplasser skal ha tilfredsstillende vannkvalitet i henhold til miljøkvalitetsnormen for bading og 

rekreasjon. Dette gjelder Storvannet og Mellomvannet. 

 

• Alle avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille avløpsforskriftens krav til utslipp. 

3.2 Overordnet mål for vann og avløp 

VANN AVLØP 

Hammerfest kommune skal sørge for at 

befolkningen og næringsliv, som er tilknyttet 

kommunale vannverk, skal være sikret 

leveranse av nok og godt vann til enhver tid. 

Hammerfest kommune skal effektivt ta hånd 

om avløpsvann slik at miljøskade og 

sjenerende forhold ikke oppstår.  

 

3.3 Delmål for vann og avløp 

 Kvalitet 

VANN AVLØP 

• De kommunale vannverkene skal levere 
vann som tilfredsstiller kvalitetskravene i 
gjeldende drikkevannsforskrift. 
 

• Vannforsyningssystemene skal være 
godkjent etter gjeldende lover og forskrifter. 

 

• Drikkevannskilder skal sikres mot utbygging 
og annen bruk som kan påvirke vannkilden. 
Vannet skal sikres med to hygieniske 
barrierer, primær klausulering og 
desinfeksjon. 

 

• Kvaliteten skal kontrolleres ved regelmessig 
prøvetaking på råvannstilførsel, på 
behandlingsanlegg og hos abonnent etter 
eget prøvetakingsprogram. 

 

 

• Kommunens anlegg skal ha en kvalitet og 
drift som gjør at Forurensingsforskriftens 
krav overholdes. 
 

• Ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, 
og utarbeide rutiner for saksbehandling og 
tilsyn.  

 

• Ha oversikt over alle industripåslipp, og ved 
behov utarbeide påslippsavtaler.  

 

• Informere abonnentene om hva som er 
lovlige og ulovlige påslipp på nettet.  

 

• I samsvar med gjeldende lovverk pålegge 
eiendommer tilkobling til offentlig 
avløpsnett, der forholdene er lagt til rette for 
dette. 
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• Alle klager på vannkvalitet skal 
systematiseres. Informasjonen blir lagt til 
grunn for planlegging og utbedring av 
forholdene. 

 

• Utførte tiltak og tillatelser skal i minst mulig 
grad ha negativ konsekvens for det ytre 
miljøet. 

 

• Alle arbeider på kommunalt ledningsanlegg 
inkl. stikkledninger skal utføres i samsvar 
med Norsk Vann VA-norm for Hammerfest 
kommune. 

 

• Private utslipp skal digitaliseres og 
registreres.  
 

 

 

 Kapasitet 

VANN AVLØP 

• Vannverket skal dekke normalt 
husholdningsforbruk for alle innenfor 
vannverkenes forsyningsområde. 
 

• Vannverket skal dekke produksjonsvann til 
lite vannkrevende industri i sitt 
forsyningsområde. Vannkrevende industri 
(slakteri, fiskeindustri, næringsmiddelindustri, 
mekanisk verksted, vaskeri, etc.) skal 
etableres på tilrettelagt industriareal. 

 

• Summen av lekkasjene og kontrollerte 
tappinger fra ledningsnettet skal ikke 
overstige 30 % av det totale forbruket ved 
vannverkene ved utgangen av planperioden. 

 

• Restriksjoner på hagevanning og 
frosttappinger må innføres dersom 
vannverkets leveringskapasitet overskrides. 

 

• Vanntrykk hos abonnenter skal holdes 
mellom 2,0 - 8,0 bar for eksisterende 
områder ved normal driftsforsyning, ved 
krisesituasjon skal ikke trykke understige 0,5 
bar.  

 

• Det skal ved normal driftssituasjon leveres 
brannvann 20 l/s ved 2,0 bar til tettbygde 
boligområder og 50 l/s ved 2,0 bar til 
industriområder, institusjoner og lignende. 
Der vannverket av tekniske eller økonomiske 
hensyn ikke har slik kapasitet, skal 
tilgjengelig kapasitet opplyses slik at det 
legges opp til branntekniske løsninger med 

• Utarbeide dimensjoneringskriterier for 
overvanns- og avløpssystem som tar hensyn 
til klimaendringer og forventet økt 
nedbørintensitet. 
 

• Det skal ikke være nye fellessystem for 
spillvann og overvann i Hammerfest 
kommune. 

 

• Avløpsnettet skal være uten lekkasjer og 
feilkoblinger. 

 

• Mengde fremmedvann til renseanlegg skal 
reduseres til akseptabelt nivå. 

 

• Pumpestasjonene skal ha en standard og 
utforming som gir funksjonell og sikker drift, 
og som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for 
driftspersonell. 

 

• Ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, 
og et system for å registrere eller beregne 
driftstid for utslipp fra overløp. 

 

• Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økte 
problemer med flom og utvasking i 
nedstrøms kulvertsystemer og vassdrag. 
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redusert slokkevannsbehov eller slokkevann 
fra andre kilder. 

 

• Sprinkleranlegg skal behandles spesielt og 
godkjennes av vannverket før bygging. 

 

 Sikkerhet 

VANN AVLØP 

• Vannføringssystemet skal tilfredsstille 
gjeldende drikkevannsforskriftens krav til 
hygieniske barrierer. 
 

• ROS-analyse gjennomføres for alle deler av 
vannforsyningssystemet, og med basis i 
denne, etableres en beredskapsplan. 
 

• Avbrudd i normal leveranse kan aksepteres i 
inntil 1 time for sykehuset/sykehjem, 5 timer 
for Helsestasjonen, tannleger og 
vannavhengige bedrifter, 12 timer for hoteller, 
restauranter, frisører, skoler, og 24 timer for 
boliger og lite vannavhengige bedrifter. 
 

• Avstengning av ledningsnett med lekkasjer 
skal starte senest to timer etter at melding 
om brudd er mottatt. Vaktordningene 
tilpasses dette. 

 

• Reparasjon av ledningsbrudd skal starte 
umiddelbart dersom mer enn 100 personer, 
næringsvirksomhet eller viktige offentlige 
institusjoner mister vannet. Ellers skal brudd 
repareres snarest mulig innen ordinær 
arbeidstid, og om senest 24 timer etter at det 
ble meldt  

 

• Vannforsyningssystemet skal ha 
reservevolum i basseng tilsvarende 0,5 
døgns normale forbruk for å håndtere 
hovedledningsbrudd og havari i hovedanlegg. 

 

• Det skal foreligge beredskapsplan og IK-
system for vannforsyningen i kommunen. 

 

• Kommunens driftsovervåkingssystem skal gi 
varsel ved betydelige avvik fra normal drift. 
 

• Brudd på ledninger skal ikke medføre 
forurensninger og i minst mulig grad ha 
negativ konsekvens på det ytre miljøet. 
 

• Brudd i transportsystemet på inntil 8 timer på 
dagtid skal ikke skje oftere enn hver 6. 
måned for det enkelte utslippsområde. Avvik 
fra målet registreres og vurderes særskilt. 

 

• Avbrudd på grunn av nødvendig 
vedlikeholdsarbeid skal varsles av 
kommunen ved å ta direkte kontakt med de 
berørte, utsending av informasjonsbrev eller 
annen relevant kunngjøring. 

 

• Arbeid med å lokalisere brudd/lekkasjer skal 
starte senest 2 timer etter at melding om 
brudd er mottatt. Ledningsbrudd repareres så 
snart som mulig. Behov for reparasjon 
vurderes ut fra fare for forurensning. 

 

• Strømstans skal ikke føre til langvarig stans i 
renseanleggene og transportsystemet. 

 

• Miljøgifter og stoffer som kan skade 
renseanlegg og transportsystem skal ikke 
tilføres ledningsnettet, men behandles på 
godkjent måte. 

 

• Ledningsnettet med stasjoner i Hammerfest 
kommune skal ha nødvendig reservevolum i 
stasjon/basseng til 6 timer normalt forbruk før 
det går i overløp. Stasjoner i nedbørfeltet 
tillates ikke å gå i overløp. 

 

• Det skal foreligge en operativ sikkerhets- og 
beredskapsplan for avløp i Hammerfest 
kommune. Denne skal inneholde rutiner ved 
brudd og overløp. 

 

• Teknisk vaktordning etableres med kvalifisert 
driftspersonell. 
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 Effektivitet 

VANN AVLØP 

• Kommunen skal løse oppgavene innen 
vannforsyning effektivt og på rimeligste måte, 
slik at kravene i drikkevannsforskriften blir 
overholdt. 
 

• Kommunen skal ha en hensiktsmessig 
organisasjon med nødvendig utstyr for god 
forvaltning og drift av tekniske anlegg. 

 

• Personellet, både fagarbeidere og ingeniører, 
skal ha nødvendige kvalifikasjoner for effektiv 
drift. Opplæring og kompetanseheving 
tillegges stor vekt. 

 

• Vannforsyningen skal være 
selvfinansierende. 
 

• Kommunen ønsker å tilby alle innbyggerne 
kommunal vannforsyning der det ligger til 
rette for en økonomisk forsvarlig utbygging. 

 

• Kommunen skal ha en oppdatert database 
over ledningsnettet. 

 

• Kommunen skal ha et system for informasjon 
og dialog med abonnenter / publikum, - og for 
registrering av klager og henvendelser. 

 

• Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og 
kvalitet på ledningsnettet, og et system for å 
dokumentere vedlikehold. 
 

• Transportsystem med tilhørende utstyr skal 
ha et vedlikehold som sikrer funksjonelle og 
effektive driftsforhold. 
 

• Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og 
vedlikehold skal være forebyggende og 
planlagt vedlikehold. 

 

• Kommunen skal ha et system for informasjon 
og dialog med abonnenter / publikum, og for 
registrering av klager og henvendelser. 

 

• Kommunen skal opprettholde et oppdatert 
driftskontrollsystem for avløpsanlegg i 
kommunen. 

 

• Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og 
kvalitet på ledningsnettet, og et system for å 
dokumentere vedlikehold. 
 

• Gjenanskaffelsesverdien i VA-anleggene skal 
opprettholdes gjennom utskiftningstakten. 
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4 VANN – TILSTANDSBESKRIVELSE 

4.1 Hammerfest vannverk 

 Generelt 

Hammerfest vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner Rypefjord og Hammerfest by 

inkludert Melkøya. Vannverket forsyner totalt 10 122 personer. I tillegg forsyner vannverket 

bedrifter, forretninger, skoler, sykehuset, institusjoner og industri. Totalt forsyner vannverket 14 369 

pe hvorav 3 324 pe i Rypefjord. 

Dagens vannforsyning er basert vannuttak i Vestfjelldammen, med vannbehandlingsanlegg i 

Tunnelbakken. 

Skjerpede krav til kvaliteten på både kilden og vannbehandlingen førte til at kommunen satte i gang 

etablering av nytt inntak i Vestfjelldammen og ny rørtrase ned til eksisterende 

vannbehandlingsanlegget. Det ble også etablert nytt høydebasseng like ovenfor det eksisterende 

vannbehandlingsanlegget og eksisterende vannbehandlingsanlegg utvidet for å gi plass til 2 stk. 

separate vannbehandlingslinjer. 

Det nye inntaket, høydebassenget, vannbehandlingsanlegget og inntaket i Vestfjelldammen ble 

satt i drift oktober 2016. 

 Vanninntak 

Det er etablert et nytt vanninntak i Vestfjelldammen. Inntaket er lagt til 33 m dybde under LRV 

(laveste regulerte vannstand).  

Flytting av vanninntaket fra Inntaksdammen til Vestfjelldammen vil medføre at man kan senke 

inntaket under sprangsjiktet. Dette vil medfører en stabil råvannstemperatur rundt +4 oC. Dette er 

gunstig med tanke på stabil vanntemperatur og vannkvalitet gjennom året. 

Videre er det lagt preisolert vannledning med ytterkappe på Ø630 mm fram til 

vannbehandlingsanlegget ved Tunnelbakken. 

Vurdering om vannkilde Vestfjelldammen kan utgjøre en hygienisk barriere iht. "Vannkilde som 

hygienisk barriere", Norsk Vann Rapport B10, 2008 gir grad av barriere på 1,55 (≥1,0), dvs. at 

kilden kan anses som en fullstendig hygienisk barriere forutsatt at 24 mnd. prøveanalyser er 

tilfredsstillende iht. krav i den gjeldende drikkevannsforskriften. 

 Høydebasseng Tunnelbakken 

Det nye høydebassenget ovenfor Tunnelbakken består av to kammer, totalt volum på 2100 m3. Det 

er etablert et takoverbygg mellom høydebassengene, og over ventilkammeret for å skjerme 

inngangen til anlegget mot snø. 

I forrige hovedplan 2011-2014 i vedlegg 6 "Bassengvolum Fuglenes/Prærien” og vedlegg 7 
"Bassengvolum Hammerfest” er det gjort en beregning av ønsket basseng kapasitet for 
forsyningsområdet til Hammerfest vannverk. På bakgrunn av beregninger kommer vi frem til 
følgende basseng volum fordelt på de ulike foreslåtte basseng lokaliteter: 
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Tabell 4.1: Beregnet totalt bassengvolum for Hammerfest vannverk 

Basseng lokalitet Volum 

Nytt høydebasseng Tunnelbakken. Tatt i drift oktober 2016 2 100 m³ 

Faktisk volum HB3 Vadsøveien 2 x 500 m³ 

Beregnet volum for nytt høydebasseng Prærien/Hyggevatn. Se kap. 5.1.2 1 800 m³ 

Beregnet nødvendig bassengvolum for Hammerfest vannverk 4 900 m³ 

 
Beregningen er gjort ut fra følgende forutsetninger: 

 

• Lekkasje- og styrt tappeandelen bør reduseres til 30 % i løpet av planperioden. 

• Bassengvolumet er dimensjonert ut fra en sikkerhetsreserve på 0,5 døgn. 
 

 Vannbehandling 

Eksisterende vannbehandlingsanlegget er bygget om og eksisterende overbygg utvidet. Det nye 

vannbehandlingsanlegget er etablert med 2 stk. separate linjer med følgende funksjoner: 

• Trykksil, 300 µm 

• UV-filter 

• Dosering av vannglass inkl. lagertanker (5 stk. á 9 m3), røropplegg og nødvendig utstyr for 

dosering 

• Nødkloranlegg 

• El-anlegg 

• SD-anlegg 

• Rørteknisk anlegg med målere og annet nødvendig utstyr 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

I tabeller er under bakteriologiske og kjemisk/fysiske parametere for råvann og nettvann i 

nåværende kilde Inntaksdammen sammenstilt for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019. 

Tabell 4.2: Råvanns- og nettvannskvalitet Hammerfest vannverk - Vestfjelldammen 

MATS Hammerfest Råvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 14 1 4.571 3 24 3 

04-Turbiditet 1 14 0 0.226 0.2 0.3 0.2 

06-E. coli 0 14 1 0.143 0 2 0 

07-Intestinale enterokokker 0 14 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 14 4 0.786 0 5 0 

17-1,2-dikloretan 3 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

18-Aluminium 0.2 1 0 0.013 0.013 0.013 0.013 

19-Ammonium 0.5 1 0 0.005 0.005 0.005 0.005 
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20-Antimon 5 1 0 0.18 0.18 0.18 0.18 

21-Arsen 10 1 0 0.085 0.085 0.085 0.085 

22-Benzen 1 1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

23-Benzo(a)pyren 0.01 1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

24-Bly 10 1 0 0.015 0.015 0.015 0.015 

25-Bor 1 1 0 0.004 0.0044 0.0044 0.0044 

26-Bromat 10 1 0 2 2 2 2 

27-Cyanid 50 1 0 1 1 1 1 

28-Fluorid 1.5 1 0 0.05 0.05 0.05 0.05 

31-Jern 0.2 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

32-Kadmium 5 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

34-Klorid 250 1 0 6.2 6.2 6.2 6.2 

36-Kopper 2 1 0 0.22 0.22 0.22 0.22 

37-Krom 50 1 0 0.025 0.025 0.025 0.025 

38-Kvikksølv 1 1 0 0.001 0.0005 0.0005 0.0005 

39-Mangan 0.05 1 0 0 0.0004 0.0004 0.0004 

40-Natrium 200 1 0 4 4 4 4 

41-Nikkel 20 1 0 0.41 0.41 0.41 0.41 

42-Nitrat (NO3-N) 50 1 0 0.022 0.022 0.022 0.022 

43-Nitritt (NO2-N) 0.5 1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

44-pH, surhetsgrad 9.5 14 11 6.407 6.35 7.2 5.9 

4701-Benzo(b)fluoranten   1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

4702-Benzo(k)fluoranten   1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

4703-Benzo(ghi)perylen   1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

4704-Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 0 0.002 0.002 0.002 0.002 

49-Selen 10 1 0 0.06 0.06 0.06 0.06 

50-Sulfat 250 1 0 1.57 1.57 1.57 1.57 

5101-Tetrakloreten   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

5102 Trikloreten   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

53-Totalt organisk karbon (TOC) 5 1 0 0.46 0.46 0.46 0.46 

5401-Kloroform   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

5403-Dibromklormetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

5404-Bromdiklormetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 

Sum THM   1 0 0 0 0 0 

Sum TRI/PER   1 0 0 0 0 0 

Summen av PAH 4   1 0 0 0 0 0 

Tribrommetan   1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 
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Nettvann Hammerfest vannverk - Vestfjelldammen (trykksil, UV, vannglass) 

MATS Hammerfest Nettvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 42 0 3.262 3 6 3 

02-Lukt 3 40 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 40 0 0.025 0 1 0 

        

04-Turbiditet 1 42 0 0.246 0.2 0.62 0.2 

06-E. coli 0 42 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 42 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 41 1 7.341 1 110 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 42 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 41 0 3.383 3.1 6.9 2.3 

44-pH, surhetsgrad 9.5 42 13 6.667 6.6 7.5 6.1 

Hardhet   2 0 0.195 0.195 0.21 0.18 

Kalsium (Ca), direkte   1 0 0.69 0.69 0.69 0.69 

Magnesium (Mg)   1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 

Total hardhet   1 0 0.3 0.3 0.3 0.3 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøvene av råvann viser at Hammerfest vannverk har en god og stabil vannkvalitet, unntatt en 

prøve for høyt E. coli og 4 prøver for høyt innhold av koliforme bakterier 370.  

Vannprøvene av nettvann viser at Hammerfest vannverk leverer helsemessig trygt drikkevann. 

Det er krav i drikkevannsforskriften at vannverket gjennomfører en årlig rutinekontroll (kjemiske og 

fysiske parametere) iht. tabell 3.1 i drikkevannsforskriften. Alle parametere i tabellen skal 

analyseres med mindre tilsynsmyndighetene har fastsatt lavere frekvens, etter en vurdering av 

dokumentasjon lagt frem av vannverket. 

Hammerfest vannverk er godkjent av Mattilsynet. 
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4.2 Rypefjord vannverk 

 Generelt 

Rypefjord forsyningsområde har et årlig forbruk på 1 182 907 m³ pr. år. Oversiktskart i figur 6 viser 

Rypefjord forsyningsområdet. Rypefjord vannverk forsyner 1 836 personer med vann. Leveransene 

til forsyningsområdet er fordelt på 847 537 m³ (9 288 pe) fra Hammerfest vannverk og 335 370 m³ 

(3 675 pe) fra Rypefjord vannverk. 

Figur 4.1: Oversiktskart Rypefjord vannverk og Rypefjord forsyningsområde 
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 Vannkilde 

Vannkilden til Rypefjord vannverk er innsjøen Olavatnet. Nedbørsfeltet til Olavatn er på 13 km², og 

består anslagsvis 90 % fjell- og 10 % myrarealer. 

Ifølge reindriftskartene over området består området av vår- og sommerbeite. Vårbeite tilsier at 

området er kalvingsland. Dalføre og nedbørsfeltet er også avmerket som drivingslei i henhold til 

reinbeitekartene. 

I tillegg er det en offentlig scooterløype som krysser nedbørsfeltet og går over inntaket til 

vannverket. 

Inntaket er etablert i 1980, uten at det er bygget noe form for inntaksdam. Inntaket ligger over 

sprangsjiktet, og er påmontert en inntakssil. Det er ikke tilstrekkelig dybde til å legge dette inn 

under sprangsjiktet. Fra inntaket er vannet ledet ved hjelp av gravitasjon til 

vannbehandlingsanlegget. Avstanden mellom inntak og vannbehandling er 700 m.  

Vannivået i Olavatn blir overvåket av driftsovervåkingssentralen. 

 Høydebasseng og pumpestasjoner 

Høydebasseng 

Rypefjord har 2 stk. høydebassenger; HB1 og HB2. 

Tabell 4.3: Faktisk bassengvolum i Rypefjord. 

 Delområde Volum 

HB1 Rypefjord 2 ∙ 650 m3 1 300 m3 

HB2 Røsildrevegen 800 m3 

Totalt bassengvolum Rypefjord 2 100 m3 

 

Pumpestasjoner 

Tabell 4.4: Pumpestasjon i Rypefjord forsyningsområde 

Pnr Plassering Type Data Driftsdata 

Pumpekap Løftehøyde 

RP1 Buen, Rypefjord 2 stk. Flygt PXR 30 7,5 kw, 3-fas Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

 

 Vannbehandling 

Vannbehandlingsanlegget ble bygget i 1980. Anlegget har en reguleringsventil som slipper vannet 

inn i to parallelle bassenger med fritt vannspeil og horisontale finsiler. Finsiler av 200 μm. Fra 

bassenget går vannet ned i kjelleren og gjennom et UV-anlegg før det ledes ut på nettet. UV-

anlegget er skiftet i 2005 til 2 parallelle aggregat med Berson Inline 40 mWs/cm² med medium 

lamper. Kapasiteten til vannbehandlingsanlegget er oppgitt til 42 l/s.  

Det er ingen pH-justering av vannet med vannglass.  

Anlegget er tilkoblet fjernovervåkingsanlegget og har nødstrømsaggregat. 
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 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabellen nedenfor viser vannanalyser for råvann og nettvann (behandlet vann) i perioden 

01.01.2019 - 31.12.2019. 

Tabell 4.5: Råvanns- og nettvannskvalitet i Rypefjord vannverk 

MATS Rypefjord Råvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 12 0 4.167 3 17 3 

04-Turbiditet 1 12 0 0.34 0.275 0.59 0.2 

06-E. coli 0 12 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 12 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 12 8 2.583 1.5 14 0 

44-pH, surhetsgrad 9.5 12 8 6.342 6.3 6.8 6 

 

Nettvann Rypefjord vannverk (plansil, UV) 

MATS Rypefjord Nettvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 40 0 3.3 3 6 3 

02-Lukt 3 41 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 41 0 0.122 0 1 0 

04-Turbiditet 1 40 1 0.245 0.2 1.4 0.2 

06-E. coli 0 41 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 41 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 41 0 0.756 0 9 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 41 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 40 0 3.55 2.85 8.5 2 

44-pH, surhetsgrad 9.5 40 26 6.35 6.3 7 5.8 

Hardhet   3 0 0.223 0.15 0.37 0.15 

Kalsium (Ca), direkte   2 0 0.415 0.415 0.49 0.34 

Magnesium (Mg) direkte   2 0 0.24 0.24 0.27 0.21 

Total hardhet   1 0 0.3 0.3 0.3 0.3 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier i råvannet. Ca. 66,7 % av prøvene 

viser tilstedeværelse av koliforme bakterier. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av nettvann viser at nåværende UV-anlegget fungerer tilfredsstillende. Vannprøvene 

viser noe for høy turbiditet i 2,5 % av prøvene, dvs. 1 av 40 prøver. 

Vannverket har ikke gjennomført en fullstendig analyse av kjemiske og fysiske parametere iht. 

drikkevannsforskriftens tabell 3.1. 
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4.3 Forsøl vannverk 

 Generelt 

Vannforsyningen i Forsøl er basert på et elveinntak i Mylingskardelva som har sitt utløp fra 

Mylingskardvatnet i kt. 254. Vannverket forsyner i drikkevann til 213 personer, samt til skole, 

barnehage og fiskeforedlingsbedrift. Totalt forsyner vannverket 645 pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden er Mylingskardelva. Areal av nedbørsfelt er 5,7 km². Nedbørsfeltet består av snaufjell 

med mose- og gressvegetasjon, samt et par større innsjøer. 

Ifølge kart over reindriftsaktiviteten i området ligger området innenfor vårbeite, området er derfor 

definert som kalvingsland. I tillegg er deler av området benyttet av rideskole.  

Nedbørsfeltet er i henhold til Kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk, natur og friluftsområde 

(LNF-område). 

 Vannbehandling 

Vannbehandlingsanlegget av isolert overbygg i tre etablert i 1990.  

Vannbehandlingsanlegget består av 2 parallelle linjer med trykksil og UV av typen Berson Inline 40 

mWs/cm² med medium lampe med kapasitet på 37,5 l/s. Det er installert nødkloranlegg og 

nødstrømsaggregat. Anlegget er rehabilitert høsten 2009. Vannbehandlingsanlegget er tilkoblet 

fjernovervåkingsanlegg. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabellen nedenfor viser vannanalyser for råvann og nettvann (behandlet vann) i perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019. 

Tabell 4.6: Råvanns- og nettvannskvalitet Forsøl vannverk 

MATS Forsøl Råvann      

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 11 0 5.545 5 10 3 

04-Turbiditet 1 11 0 0.231 0.2 0.31 0.2 

06-E. coli 0 11 2 0.182 0 1 0 

07-Intestinale enterokokker 0 11 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 11 8 25.455 7 150 0 

44-pH, surhetsgrad 9.5 11 0 7.082 7 7.3 6.9 
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Nettvann Forsøl vannverk (trykksil, UV og nødklorering) 

MATS Forsøl Nettvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 33 0 4.394 3 10 3 

02-Lukt 3 33 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 33 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 33 0 0.215 0.2 0.31 0.2 

06-E. coli 0 33 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 33 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 33 1 5.667 0 110 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 33 1 0.545 0 18 0 

35-Konduktivitet 250 33 0 7.527 7.5 9.1 5.9 

44-pH, surhetsgrad 9.5 33 0 7.088 7.1 7.6 6.9 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier og E. coli i råvannet. Ca. 72,7 % av 

prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier og 18,2 % av prøvene viser høyt innhold av E. 

coli.  

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av nettvann viser at nåværende UV-anlegget fungerer tilfredsstillende unntatt noe høyt 

innhold av koliformebakterier (1 av 33 prøvene) og noe høyt kimtall i 1 av 33 prøvene. 

Vannverket har ikke gjennomført en fullstendig analyse av kjemiske og fysiske parametere iht. 

drikkevannsforskriftens tabell 3.1. 
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4.4 Akkarfjord vannverk 

 Generelt 

Vannforsyningen i Akkarfjord er basert på inntak fra Hamnevatnet. Vannverket forsyner drikkevann 

til 79 personer, samt til skole, butikk og fiskeforedlingsbedrift. 

 Vannkilde 

Vannkilden for vannverket er Hamnevatnet som ligger på kt. 105,5 moh. Hamnevatnet har 

maksimal dybde på 15 m. Nedbørsfeltet er på 0,7 km², og består i hovedsak av snaufjell med mose 

og gressvegetasjon. Selve Hamnevatnet utgjør en stor del av nedbørsfeltet. 

Inntaket ligger på ca. 13 m dybde. 

Ifølge reindriftskartet er området definert som sommerbeite. Reindriftsaktiviteten i nedbørsfeltet 

skal være ubetydelig. Andre aktiviteter i nedbørsfeltet er biltrafikk mellom Gamvik og Akkarfjord 

med svært begrenset trafikk. Bilveien som går langs innsjøen på nordsiden. En offentlig 

scooterløype med svært liten trafikk krysser Hamnevatnet. Nedbørsfelt til er i henhold til 

kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-A område. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består av et gammelt silhus med plansiler ved inntaket, 2 stk. 200 µm 

differensialsiler og 2 parallelle linjer med UV av typen Berson Inline 40 mWs/cm² med medium 

lampe, samt nødstrømsaggregat. 

Vannbehandlingsanlegget er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget i Hammerfest 

kommune. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabellen nedenfor viser vannanalyser for råvann og nettvann (behandlet vann) i perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019. 

Tabell 4.7: Råvanns- og nettvannskvalitet Akkarfjord vannverk 

MATS Akkarfjord Råvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 7 0 16.857 17 20 14 

04-Turbiditet 1 7 0 0.299 0.29 0.41 0.23 

06-E. coli 0 7 2 0.286 0 1 0 

07-Intestinale enterokokker 0 7 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 7 4 1 1 3 0 

44-pH, surhetsgrad 9.5 7 0 7.071 7.1 7.2 6.9 
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Nettvann Akkarfjord vannverk (plansil, UV og nødklorering) 

MATS Akkarfjord Nettvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 15 1 16.867 18 21 7 

02-Lukt 3 14 0 0.071 0 1 0 

03-Smak 3 14 0 0.429 0 2 0 

04-Turbiditet 1 15 0 0.292 0.28 0.39 0.21 

06-E. coli 0 15 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 15 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 15 3 71.667 0 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 15 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 15 0 9.433 9.6 10.9 5.2 

44-pH, surhetsgrad 9.5 15 0 7.02 7 7.3 6.8 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier og E. coli i råvannet. 57,1 % av 

prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier og 28,6 % av prøvene viser høyt innhold av E. 

coli.  

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av nettvann viser at nåværende UV-anlegget fungerer tilfredsstillende. Vannprøver av 

nettvann viser høyt kimtall 20 % av prøvene. Fargetallet er for høyt 6,7 % av prøvene (1 av 15 

prøver). 

Vannverket har ikke gjennomført en fullstendig analyse av kjemiske og fysiske parametere iht. 

drikkevannsforskriftens tabell 3.1. 
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4.5 Kårhamn vannverk 

 Generelt 

Kårhamn vannverk ligger på Seiland. Vannverket består av 8 stk. grunnvannsbrønner i fjell, hvorav 

4 stk. er i drift i dag. Vannverket leverer vann til 25 husstander og et fiskebruk (nedlagt). 

Vannverket forsyner 22 personer i Kårhamn. 

 Vannkilde 

Vannforsyningen er i dag basert på 4 stk. grunnvannsbrønner fordelt på 2 stk. med dybde på 60 m 

og 2 stk. med dybde 100 m. Kapasiteten pr. brønn er oppgitt til 0,3 - 7 m³/time basert på NGU`s 

brønndatabase. Øvrige opplysninger om grunnvannsbrønner er vist i figur 4.2 og tabell 4.8 og 4.9. 

 

 

Figur 4.2: Plassering av grunnvannsbrønner, Kårhamn vannverk (NGU, 2009) 
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Tabell 4.8: Data for grunnvannsbrønner for Kårhamn vannverk (NGU, 2009), 

Beskrivelse Brønn 1 Brønn 2 Brønn 3 Brønn 4 

Granada referanse 25022 25023 25024 25025 

Materiale Rustfritt stål  Rustfritt stål Stål 

Dimensjon - - - 140 mm 

Totalt dyp 57 60 60 102 m 

Stigerør - - - - 

Filter - - - Kontinuerlig slisset filter 

Filtertype -  - - 

Filteråpning - - - - 

Boredato 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1996 04.08.2001 

Status Drift Drift Drift Drift 

 

Tabell 4.9: Data for grunnvannsbrønner for Kårhamn vannverk (NGU, 2009) (Nord-Norsk Brønnboring, 1993 - 2001) 

Beskrivelse Brønn 5 Brønn 6 Brønn 7 Brønn 8 

Granada referanse 25026 25027 14330 14329 

Materiale Stål Stål Rustfritt stål Rustfritt stål 

Dimensjon 138 mm 137 mm - - 

Totalt dyp 102 m 100 m 70 m 67 m 

Stigerør -  - - 

Filter -  - - 

Filtertype -  - - 

Filteråpning -  - - 

Boredato 06.07.2001 07.07.2001 01.08.1964 05.09.1964 

Status Drift Drift Ikke i drift Ikke i drift 

 
Alle brønner i tabellene 33 og 34 er definert som fjellbrønner. En del av brønnene har opplysninger 
om vannkjemi og vanninnslag i liter pr. time. Disse opplysningene kan hentes ut fra NGU`s 
nasjonal grunnvannsdatabase, Granada. Kapasiteten til brønnene er oppgitt fra 1 l/s til 1,5 l/s. 
 
Nærområdet til grunnvannsuttaket er ikke klausulert med sonedeling, inngjerdet eller båndlagt med 
restriksjoner. 
 

 Vannbehandling 

Vannbehandling er basert på UV-anlegg av typen Vedeco 30 mWs/cm² som ble installert i 

årsskiftet 2004/2005. Anlegget har et inntakskammer som ligger før UV-anlegget. Volumet av dette 

kammeret er oppgitt til 90 m³. 

Det er ikke foretatt hydrogeologiske undersøkelser som grunnlag for klausulering, og det er heller 

ikke utført klausulering av området rundt grunnvannsanlegget. Da det ikke er klausulert med 

soneinndeling er det kun UV-anlegget som utgjør hygienisk barriere ved anlegget. 
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Vannbehandlingsanlegget er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget i Hammerfest 

kommune. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabellen nedenfor viser vannanalyser for råvann og nettvann (behandlet vann) i perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019. 

Tabell 4.10: Råvanns- og nettvannskvalitet Kårhamn vannverk 

 

MATS Kårhamn Råvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 5 0 3.8 4 5 3 

04-Turbiditet 1 5 1 0.444 0.29 1.2 0.2 

06-E. coli 0 5 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 5 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 5 0 0 0 0 0 

44-pH, surhetsgrad 9.5 5 0 7.38 7.3 7.6 7.3 

 
Nettvann Kårhamn vannverk (UV) 

MATS Kårhamn Nettvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 8 0 4.875 3 10 3 

02-Lukt 3 9 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 9 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 8 1 1.038 0.245 6.6 0.2 

06-E. coli 0 9 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 9 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 9 1 12.556 0 110 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 9 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 8 0 17.65 17.3 19 17 

44-pH, surhetsgrad 9.5 8 0 7.4 7.4 7.7 7.2 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser at 1 av 5 prøvene har noen høy turbiditet.  

Råvannskvaliteten og anleggets størrelse vil gi muligheten til å etablere et nytt UV-anlegg i serie 

som hygienisk barriere 2 for å tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at 

vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller 

konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. Anlegget bør etableres med egen styring. 

Vannprøver av nettvann viser at 1 av 5 prøver har noen høy turbiditet og 1 av 9 prøver viser noe 

høyt kimtall. Hygienisk sett fungerer nåværende UV-anlegg tilfredsstillende. 

Vannverket har ikke gjennomført en fullstendig analyse av kjemiske og fysiske parametere iht. 

drikkevannsforskriftens tabell 3.1. 
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4.6 Bekkeli vannverk 

 Generelt 

Vannverket forsyner Bekkeli boligfelt i Akkarfjord på Kvaløya og Klokkarøya. Vannverket forsyner 

127 pe inkl. Strømsnes. 

Bekkeli vannverk er godkjenningpliktig iht. § 8 pkt. 3 i "Forskrift om vannforsyning og drikkevann” 

av 04.12.2001. 

 Vannkilde 

Vannkilden for vannverket er innsjøen Saragamvatnet, kt. 43 moh. Arealet av nedbørsfeltet er ca. 

1.9 km². Nedbørsfeltet består av snaufjell med mose og gressvegetasjon. Saragamvatnet utgjør en 

stor del av nedbørsfeltet. 

Nedbørsfeltet består av 4 hytter. Nedbørsfeltet er benyttet som beiteområde for reinsdyr. I tillegg er 

det en offentlig scooterløype som krysser Saragamvatnet over inntaksledningen. 

Saragamvatnet er også vannkilde for Saragammen med separat ledning (6 boliger og 

småbåthavn). 

Inntaket ligger på 13 m dyp, og består av grovsil i enden av inntaksledningen. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består av et UV-anlegg. UV-anlegget er basert på 1 med kapasitet 15,0 l/s (30 

mWs/cm²). 

Vannbehandlingsanlegget er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget i Hammerfest 

kommune. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabellen nedenfor viser vannanalyser for råvann og nettvann (behandlet vann) i perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019. 

Tabell 4.11: Råvanns- og nettvannskvalitet Bekkeli vannverk 

 

MATS Bekkeli Råvann      

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 7 0 10.857 11 13 10 

04-Turbiditet 1 7 0 0.26 0.26 0.31 0.21 

06-E. coli 0 7 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 7 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 7 1 0.143 0 1 0 

44-pH, surhetsgrad 9.5 7 3 6.5 6.5 6.7 6.3 
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Nettvann Bekkeli vannverk (UV) 

MATS Bekkeli Nettvann     

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 19 0 9.684 10 17 3 

02-Lukt 3 20 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 20 0 0 0 0 0 

04-Turbiditet 1 19 0 0.235 0.21 0.35 0.2 

06-E. coli 0 20 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 20 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 20 5 70.8 1 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 20 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 19 0 5.868 5.6 6.8 5.2 

44-pH, surhetsgrad 9.5 19 11 6.442 6.4 6.7 6.2 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier og lavt pH i råvannet. 14,3 % av 

prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier.  

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av nettvann viser at 5 av 20 prøver (25 %) har noe høyt kimtall og 11 av 19 prøver 

(57,9 %) viser noe lavt pH-tall. Vannprøver av nettvann viser videre at nåværende UV-anlegget 

fungerer tilfredsstillende. 

Vannverket har ikke gjennomført en fullstendig analyse av kjemiske og fysiske parametere iht. 

drikkevannsforskriftens tabell 3.1. 
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4.7 Skakkebakken/Hønseby vannverk 

 Generelt 

Vannverket er et kommunalt vannverk som forsyner området Skakkebakken på Seiland. Totalt 

forsynes ca. 20 personer. 

Skakkebakken vannverk er ikke godkjenningpliktig iht. § 8 pkt. 3 i "Forskrift om vannforsyning og 

drikkevann” av 04.12.2001. Krav om kvalitet iht. gjeldende drikkevannsforskrift gjelder imidlertid 

også for mindre vannverk. 

 Vannkilde 

Vannkilden for vannverket er innsjøen Voilavatnet (kt. 80). Arealet av nedbørsfeltet er ca. 0,7 km². 

Nedbørsfeltet består av snaufjell med mose og gressvegetasjon. 

Nedbørsfeltet er benyttet som beite- og kalvingsområde for rein. Det er ingen offentlige 

snøscooterløyper som berører kilden. Ferdsel i forbindelse med rekreasjon kan forekomme i 

nedbørsfeltet. 

Inntaket består av Ø110 mm PEH PN6 inntaksledning med grovsil på enden av ledningen. Inntaket 

er på 3 m dybde. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består enkelt silanlegg med plansiler og UV-anlegg. UV-anlegget er basert på 1 

linje av typen Trojan med 4 lamper, kapasitet 12,5 l/s (30 mWs/cm²). 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget i Hammerfest kommune. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabellen nedenfor viser vannanalyser for råvann og nettvann (behandlet vann) i perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019. 

Tabell 4.12: Råvanns- og nettvannskvalitet Skakkebakken/Hønseby vannverk 

 

 MATS Skakkebakken Råvann    

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 8 0 10.5 10 14 9 

04-Turbiditet 1 8 0 0.299 0.295 0.39 0.24 

06-E. coli 0 8 2 0.5 0 3 0 

07-Intestinale enterokokker 0 8 0 0 0 0 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 8 4 8.375 1.5 40 0 

44-pH, surhetsgrad 9.5 8 0 6.638 6.6 6.8 6.5 
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Nettvann Skakkebakken/Hønseby vannverk (plansil og UV) 

 MATS Skakkebakken Nettvann   

Tidsrom: 2019-01-01 - 2019-12-31        

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge 20 19 0 11.684 10 19 9 

02-Lukt 3 19 0 0 0 0 0 

03-Smak 3 19 0 0.053 0 1 0 

04-Turbiditet 1 19 0 0.311 0.29 0.53 0.21 

06-E. coli 0 19 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker 0 19 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C 100 19 4 54.105 7 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C 0 19 0 0 0 0 0 

35-Konduktivitet 250 19 0 7.084 7.1 7.7 6.3 

44-pH, surhetsgrad 9.5 19 0 6.695 6.7 7.1 6.5 

 

 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier og E. coli. Hele 50 % av prøvene 

viser tilstedeværelse av koliforme bakterier og 25 % av prøvene viser høyt innhold av E. coli.  

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av nettvann viser 21,1 % av prøvene for høyt kimtall. Vannprøver av nettvann viser 

videre at nåværende UV-anlegget fungerer tilfredsstillende. 

Vannverket har ikke gjennomført en fullstendig analyse av kjemiske og fysiske parametere iht. 

drikkevannsforskriftens tabell 3.1. 
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4.8 Kvalsund vannverk 

 Generelt 

Kvalsund (nordsamisk: Ráhkkerávju) er et tettsted i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. 

Før 2020 var det administrasjonssenter i Kvalsund kommune. Tettstedet ligger på sørsida av 

Kvalsundet, vest for Repparfjorden, og har 296 innbyggere (01.01.2019). 

Kvalsund vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner Kvalsund tettsted mellom 

Handelsneset og Slettelv. Vannverket forsyner totalt 296 personer. I tillegg forsyner vannverket 

fritidsboliger, bedrifter, forretninger, skole, barnehage og offentlige og sosiale institusjoner. Totalt 

forsyner vannverket ca. 640 pe. 

Kvalsund vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 163 108 m³ pr. år som tilsvarer ca. 2 234 

pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden for Kvalsund vannverk er i dag Øvre Halsevann på kt. 106,9. 

Inntaket skjer på ca. ÷8 m dyp, ca. 200 m ut i vannet via perforert inntaksledning. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består trykksil, UV-anlegg og trykkreduksjon. UV-anlegget er basert på 2 stk. 

alternerende linjer med 4 lamper. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Overbygg vannbehandling mangler brann- og innbruddsalarm. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

 

Tabell 4.13: Råvanns- og nettvannskvalitet Kvalsund vannverk 

MATS   

Målested: 11 Kvalsund Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 26 0 3,11 2,5 9 0,981 

04-Turbiditet (FNU) 1 26 0 0,361 0,29 0,9 0,2 

06-E. coli (/100 ml) 0 71 15 0,366 0 5 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 18 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 56 22 99 72,5 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 74 31 8,32 0 150 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 18 0 7,73 7,8 8,1 6,8 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  18 0 21,3 21,45 26,1 18,6 
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Nettvann Kvalsund vannverk 

MATS   

Målesteder: 12 Kvalsund VBA Utløp, 13 Kvalsund Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 257 0 2,81 2,5 20 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 69 0 1,57 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 69 0 1,57 2 2 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 248 9 0,271 0,19 4 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 32 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 143 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 69 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 262 20 27,4 4 1000 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 263 2 0,0274 0 6,2 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 2 0 0,045 0,045 0,06 0,03 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 38 0 0,0158 0,01 0,051 
-

0,0007748 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 7 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 1 0 0,157 0,157 0,157 0,157 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 7 0 11 10 17 5,9 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 70 0 18,1 18,2 22,6 0,167 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 2 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 1 1 90 90 90 90 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 15 3 0,0323 0,025 0,065 0 

41-Nikkel (µg/l Ni) 20 1 0 0,38 0,38 0,38 0,38 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 2 0 1 1 1 1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 164 0 7,57 7,6 8,2 6,7 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 7 0 8,43 9 12 5 

53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C) 5 1 0 1,6 1,6 1,6 1,6 

Alkalitet (mmol/l)  1 0 1,1 1,1 1,1 1,1 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l)  3 0 1,21 1,08 1,48 1,06 

Kalsium (mg/l)  5 0 24,9 25 27 23 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml)  8 0 0 0 0 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  38 0 20,8 20,75 26,2 17,4 

Temperatur ved pH- måling  1 0 19,9 19,9 19,9 19,9 

UV- transmisjon /cm (%)  5 0 95,6 95,72 97,72 91,59 

UV-Transmisjon, T10 (%)  4 0 96,3 96,7 97,2 94,4 

UV-Transmisjon, ufil (%)  4 0 95,8 95,55 98,3 93,8 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier og E. coli i råvannet. Ca. 41,9 % av 

prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier og 21,2 % av prøvene viser høyt innhold av E. 

coli. Vannprøver av råvann viser også at 22 av 56 prøvene har for høyt kimtall. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (2 av 263 prøvene) og noe høyt kimtall i 20 av 262 prøvene. 

Vannprøver av nettvann viser også noen høy turbiditet og noe for høyt innhold av krom samt 

mangan i nettprøvene. 
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4.9 Skaidi vannverk 

 Generelt 

Skaidi vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Skaidi. Vannverket forsyner totalt 

ca. 60 personer. I tillegg forsyner vannverket bensinstasjon med spisested, dagligvarebutikker og 

hotell med svømmebasseng og spaavdeling, samt ca. 50 fritidseiendommer. Totalt forsyner 

vannverket ca. 380 pe. 

Skaidi vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 93 281 m³ pr. år som tilsvarer ca. 1 278 pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden for Skaidi vannverk er overflatevann fra oppdemmet Fállebahjohka med opprinnelse fra 

Dápmotjávri. Inntaket ligger ca. kt. 125 m.o.h. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består enkelt silanlegg med plansiler og 1 stk. UV-anlegg. UV-anlegget er satt i 

drift 2011. Ved lampeskifte/-rengjøring tar det ca. 10 min for å kjøre i gang UV-anlegget. Det bør 

monteres et nytt UV-anlegg i parallell drift. 

Vannbehandlingsanlegg er utstyrt med 1 vannmåler type Krohne IFC 1000 og nødstrømsaggregat 

med batteripakke (UPS). 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Overbygg vannbehandling mangler brann- og innbruddsalarm. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

 

Tabell 4.14: Råvanns- og nettvannskvalitet Skaidi vannverk 

MATS   

Målested: 21 Skaidi Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 18 1 8,86 9,5 27 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 18 2 0,354 0,215 1,4 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 61 18 0,508 0 6 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 10 2 0,2 0 1 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 53 34 173,3 159 300 4 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 64 45 14,1 4 150 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 10 0 7,29 7,3 7,9 6,9 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  9 0 21 21 22,2 19,5 
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Nettvann Skaidi vannverk 

MATS   

Målesteder: 22 Skaidi VBA Utløp, 23 Skaidi Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 157 5 7,81 6,765 28 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 56 0 1,5 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 56 0 1,5 2 2 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 150 2 0,2 0,1 7,5 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 32 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 114 2 0,0263 0 2 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 57 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 159 8 13,6 1 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 167 10 0,737 0 43 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 2 0 0,045 0,045 0,05 0,04 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 38 1 0,0324 0,01 0,677 0,00152 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 6 0 0,0408 0,0375 0,06 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 1 0 0,101 0,101 0,101 0,101 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 6 0 6,2 6,45 7,3 4,6 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 58 0 4,5 4,045 13,86 0,033 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 2 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 1 0 25 25 25 25 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 15 1 0,0211 0,025 0,053 0 

41-Nikkel (µg/l Ni) 20 1 0 0,13 0,13 0,13 0,13 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 2 0 1 1 1 1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 122 0 7,3 7,3 8,5 6,5 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 6 0 5 5 5 5 

53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C) 5 1 0 1,6 1,6 1,6 1,6 

Alkalitet (mmol/l)  1 0 0,18 0,18 0,18 0,18 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l)  2 0 0,165 0,165 0,2 0,13 

Kalsium (mg/l)  4 0 4,31 2,62224 10 2 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml)  8 0 0 0 0 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  24 0 21,1 21,4 22,2 19,4 

UV- transmisjon /cm (%)  5 0 92,7 94,08 97,5 88,36 

UV-Transmisjon, T10 (%)  4 0 88,9 89,1 96,3 80,9 

UV-Transmisjon, ufil (%)  4 0 92,5 93,1 97 86,6 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 

råvannet. Ca. 70,3 % av prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier, 29,5 % av prøvene 

viser høyt innhold av E. coli og 20 % av prøvene viser innhold av intestinale enterero kokker. 

Vannprøver av råvann viser også at 64,1 % av prøvene har for høyt kimtall. Vannprøvene viser 

også at 1 av 18 prøvene har noe for høyt fargetall. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (10 av 167 prøvene) og har høyt innhold av E. coli (2 av 114), 

samt noe høyt kimtall i 8 av 159 prøvene. Vannprøver av nettvann viser også høyt fargetall (5 av 

157), noen høy turbiditet (2 av 150), samt noe for høyt innhold av ammonium og mangan i 

nettprøvene. 
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4.10 Kokelv vannverk 

 Generelt 

Kokelv vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Kokelv. Vannverket forsyner 

totalt ca. 135 personer. I tillegg forsyner vannverket Kokelv sjøsamisk museum, Kokelv kirke, 

Kokelv sjøhus, Kokelv barne- og ungdomsskole, grendehus og bo- og servicesenter. Totalt 

forsyner vannverket ca. 198 pe. 

Kokelv vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 23 411 m³ pr. år som tilsvarer ca. 321 pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden for Kokelv vannverk er Reinelva. 

Inntaket består av 6-8 m lang perforert ledning gravd ned i elvebunnen, ca. 470 m opp i elven og 

ned til ca. 1-1,5 m dyp inntakskum. Inntaket ble etablert i 1999, og fungerer som sandfilter. 

Det bør vurderes å flytte inntaket til Juksavannet (kt. 88,9) ca. 1,6 km sør-vest fra overbygg 

vannbehandling. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består trykksil og UV-anlegg. UV-anlegget, type Katadyn er basert på 2 stk. 

alternerende linjer. 

I overbygget er også plassert trykkøkningsanlegg med 3 stk. alternerende Lowara-

trykkøkningspumper. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Vannverket mangler nødstrøm, brann- og innbruddsalarm. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

Tabell 4.15: Råvanns- og nettvannskvalitet Kokelv vannverk 

MATS   

Målested: 31 Kokelv Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 22 0 6,39 6 15 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 22 0 0,274 0,205 0,83 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 65 23 0,8 0 21 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 15 1 0,267 0 4 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 53 19 99,5 75 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 69 40 8,71 1 101 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 15 0 7,44 7,3 8,6 7,1 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  15 0 21,1 20,6 26,2 18,7 

UV- transmisjon /cm (%)  3 0 94,6 94,5 95 94,2 
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Nettvann Kokelv vannverk 

MATS   

Målesteder: 32 Kokelv VBA Utløp, 33 Kokelv Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 185 1 5,75 5 21 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 63 0 1,59 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 63 0 1,59 2 2 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 181 1 0,149 0,1 2,5 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 27 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 137 4 0,0365 0 2 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 66 1 0,0152 0 1 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 189 7 13,8 1 300 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 194 21 0,989 0 70 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 2 0 0,045 0,045 0,06 0,03 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 35 0 0,0146 0,01 0,042 0,00152 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 5 0 0,03 0,025 0,05 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 2 0 0,558 0,558 1 0,116 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 5 0 7,04 6 10,6 6 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 65 0 5,87 3,7 49,9 2,2 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 2 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 1 1 70 70 70 70 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 11 1 0,0233 0,007 0,143 0 

41-Nikkel (µg/l Ni) 20 1 0 0,58 0,58 0,58 0,58 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 2 0 1 1 1 1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 146 6 6,93 6,9 8,2 0,3 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 5 0 5 5 5 5 

53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C) 5 1 0 1,3 1,3 1,3 1,3 

Alkalitet (mmol/l)  1 0 0,12 0,12 0,12 0,12 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l)  2 0 0,105 0,105 0,11 0,1 

Kalsium (mg/l)  3 0 1,81 2 2 1,44288 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml)  8 0 0,125 0 1 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  37 0 21 20,8 26,2 18,9 

UV- transmisjon /cm (%)  4 0 93,5 93,645 96,2 90,5 

UV-Transmisjon, T10 (%)  4 0 91,5 92,25 97,2 84,2 

UV-Transmisjon, ufil (%)  3 0 95,2 98,4 98,6 88,7 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 

råvannet. Ca. 57,9 % av prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier, 35,4 % av prøvene 

viser høyt innhold av E. coli og 6,7 % av prøvene viser innhold av intestinale enterokokker. 

Vannprøver av råvann viser også at 35,8 % av prøvene har for høyt kimtall. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (21 av 194 prøvene), høyt innhold av E. coli (4 av 137) og 

innhold av intestinale enterokokker (1 av 66), samt noe høyt kimtall i 7 av 189 prøvene. 

Vannprøver av nettvann viser også høyt fargetall (1 av 181), noen høy turbiditet (1 av 181), samt 

noe for høyt innhold av krom (1 av 1) og mangan (1 av 11) i nettprøvene. 
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4.11 Stallogargo vannverk 

 Generelt 

Stallogargo vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Stallogargo. Vannverket 

forsyner totalt ca. 75 personer. 

Stallogargo vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 8 016 m³ pr. år som tilsvarer ca. 110 

pe. 

 Vannkilde 

Vannforsyning til Stallogargo er basert på 3 stk. grunnvannsbrønner i fjell (fjellbrønner). 

Fjellbrønnene kan kjøres i alternerende drift. Flere fjellbrønner kan kjøres samtidig avhengig av 

vannforbruk. 

Nr Brønn nr. 

(Granada) 

Dybde Diameter Vannføring Stabil vannstand 

etter boring 

Kommentarer 

1 41255 114 m 142 mm 3200 l/h -  

2 41257 102 m 142 m 5000 l/h -  

3 41259 93 m 142 mm 3800 l/time ÷15 m  

 

Eksisterende inntak (demning) i elva fra Storvannet står i reserve. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består av UV-anlegg med 1 rør. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Vannverket mangler nødstrøm, brann- og innbruddsalarm. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

 

Tabell 4.16: Råvanns- og nettvannskvalitet Stallogargo vannverk 

MATS   

Målested: 41 Stallogargo Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 44 0 1,99 2 8 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 44 3 0,249 0,16 1,5 0,02 

06-E. coli (/100 ml) 0 46 1 0,0217 0 1 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 11 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 42 2 21,9 4 290 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 53 2 0,509 0 21 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 11 0 7,62 7,7 7,8 7,3 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  11 0 21 21,6 22 18,5 
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Nettvann Stallogargo vannverk 

 
MATS   

Målesteder: 42 Stallogargo VBA Utløp, 43 Stallogargo Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 179 0 1,46 1,809 15 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 56 0 1,5 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 56 0 1,5 2 2 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 171 8 0,313 0,1 5,7 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 31 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 129 0 0 0 0 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 56 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 178 1 8,81 2 208 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 179 3 0,0168 0 1 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 4 0 0,0325 0,035 0,04 0,02 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 38 0 0,0189 0,01 0,22 0,00138 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 4 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 1 0 0,158 0,158 0,158 0,158 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 5 0 13,1 11 22 9,6 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 58 0 16,3 17,24 18,6 0,15 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 4 0 0,0338 0,025 0,06 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 1 0 25 25 25 25 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 4 0 0,0375 0,0455 0,05 0,009 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 2 0 0,55 0,55 1 0,1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 144 0 7,47 7,5 7,9 6,9 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 4 0 5 5 5 5 

Alkalitet (mmol/l)  1 0 1,28 1,28 1,28 1,28 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l)  1 0 1,23 1,23 1,23 1,23 

Kalsium (mg/l)  3 0 22,4 21 28,13616 18 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml)  8 0 0 0 0 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  23 0 20,9 21,6 22,1 17,4 

Temperatur ved pH- måling  1 0 20,2 20,2 20,2 20,2 

UV- transmisjon /cm (%)  5 0 99,2 99,17 100 98,67 

UV-Transmisjon, T10 (%)  4 0 96,9 99,4 99,5 89,4 

UV-Transmisjon, ufil (%)  4 0 99,5 99,55 100 98,9 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier, E. coli, kimtall og turbiditet i 

råvannet. Ca. 3,8 % av prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier og 2,2 % av prøvene 

viser høyt innhold av E. coli. Vannprøver av råvann viser også at 4,8 % av prøvene har for høyt 

kimtall og 6,8 % av prøvene har for høy turbiditet. 

Råvanns- og nettvannskvaliteten, anleggets størrelse og forsyning basert på borebrønner vil gi 

muligheten til å etablere et nytt UV-anlegg i serie (etter hverandre) som hygienisk barriere 2 for å 

tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 

bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 

mulig helsefare. Anlegget bør etableres med egen styring. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (3 av 179 prøvene), samt noe høyt kimtall i 1 av 178 prøvene. 

Vannprøver av nettvann viser også noen høy turbiditet (8 av 171) i nettprøvene. 
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4.12 Fægfjord vannverk 

 Generelt 

Fægfjord vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Fægfjord midt i Repparfjorden 

mellom Kvalsund og Skaidi. Vannverket forsyner totalt ca. 30 personer. I tillegg forsyner 

vannverket en del fritidsboliger. Totalt forsyner vannverket ca. 60 pe. 

Fægfjord vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 19 017 m³ pr. år som tilsvarer ca. 261 pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden for Fægfjord vannverk er oppdemning i Fægfjordelva. Kilden har periodevist lite vann 

på vinterstid. 

Inntaksledning i oppdemningen er en ca. 3 m lang perforert ledning som gravd ned i bunnen av 

elven, til ca. 1-1,5 m dyp inntakskum. Løsningen fungerer som sandfilter. 

Det har problemer med at demningen fylles med sand, grus og stein etter hver flom. 

Det finnes også periodevis mye rein i nedslagsfeltet til Fægfjordelva. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består kontinuerlig selvrensende trykksil og 2 stk. UV-anlegg i alternerende og 

parallell drift. Begge UV-anleggene er utstyr med en UV-lampe. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Overbygg til vannbehandlingen mangler nødstrøm, brann- og innbruddsalarm. 

Fægfjord vannverk har et utjevningsmagasin på 200 liter inn i overbygget til vannbehandlingen. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

 

Tabell 4.17: Råvanns- og nettvannskvalitet Fægfjord vannverk 

MATS   

Målested: 51 Fægfjord Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 10 0 5,1 5,5 9 2 

04-Turbiditet (FNU) 1 10 0 0,36 0,315 0,92 0,2 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 1 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 52 8 0,462 0 7 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 11 1 0,273 0 3 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 40 21 130 105,5 300 36 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 54 30 8,44 1 86 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 10 0 7,31 7,25 7,7 7 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  9 0 21,1 21,5 22,3 18,8 
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Nettvann Fægfjord vannverk 

MATS   

Målesteder: 52 Fægfjord VBA Utløp, 53 Fægfjord Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13   

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 181 0 3,31 2,5 15 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 49 0 1,43 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 48 0 1,52 2 3 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 174 4 0,217 0,11 4,5 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 35 4 0,4 0 11 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 151 16 0,278 0 11 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 58 5 0,466 0 22 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 184 38 71,8 1 1660 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 198 28 1,09 0 55 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 2 0 0,04 0,04 0,04 0,04 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 32 0 0,0195 0,0195 0,083 0,00029 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 4 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 1 0 0,053 0,053 0,053 0,053 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 5 0 16,4 10 35 4,2 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 54 0 5,11 4,7 13,36 0,041 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 2 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 1 0 25 25 25 25 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 4 0 0,0249 0,0285 0,04 0,0025 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 2 0 1 1 1 1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 143 0 7,21 7,2 8 6,6 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 4 0 5 5 5 5 

53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C) 5 1 0 1,2 1,2 1,2 1,2 

Alkalitet (mmol/l)  1 0 0,35 0,35 0,35 0,35 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l)  1 0 0,29 0,29 0,29 0,29 

Kalsium (mg/l)  3 0 8,97 8,89776 10 8 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml)  8 0 0,125 0 1 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C)  24 0 21 21,35 22,1 19 

UV- transmisjon /cm (%)  5 0 96,9 97,14 99,08 94,7 

UV-Transmisjon, T10 (%)  4 0 95,8 95,75 98 93,5 

UV-Transmisjon, ufil (%)  4 0 98,2 98,75 100 95,1 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 

råvannet. Ca. 55,6 % av prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier, 15,4 % av prøvene 

viser høyt innhold av E. coli og 9,1 % av prøvene viser innhold av intestinale enterokokker. 

Vannprøver av råvann viser også at 52,5 % av prøvene har for høyt kimtall. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (28 av 198 prøvene), høyt innhold av E. coli (16 av 151), innhold 

av intestinale enterokokker (5 av 58) og innhold av clostridium perfringens (4 av 35) samt noe høyt 

kimtall i 38 av 184 prøvene. Vannprøver av nettvann viser også noen høy turbiditet 4 av 174 

prøver. 
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4.13 Neverfjord vannverk 

 Generelt 

Neverfjord vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Neverfjord. Vannverket 

forsyner totalt ca. 50 personer. I tillegg forsyner vannverket en del fritidsboliger, næringsvirksomhet 

og offentlige insitusjoner. Totalt forsyner vannverket ca. 75 pe. 

Neverfjord vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 19 433 m³ pr. år som tilsvarer ca. 266 

pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden for Neverfjord vannverk er i dag Finnvann. Dagens vannverk ble bygget i 1974. 

Forsyningen er basert på selvfall. 

Dagens inntak skjer på 7-8 m dyp, 50-60 m ut i vannet, via en perforert inntaksledning. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består automatisk trykksil og UV-anlegg. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Vannverket har nødstrømsanlegg som dekker strøm til UV-behandlingen, men ikke til lys og varme. 

Overbygg til vannbehandlingen mangler brann- og innbruddsalarm. 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

 

Tabell 4.18: Råvanns- og nettvannskvalitet Neverfjord vannverk 

MATS 
  

Målested: 61 Neverfjord Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13 
  

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 11 0 3,91 4 7 2 

04-Turbiditet (FNU) 1 11 0 0,293 0,27 0,53 0,2 

06-E. coli (/100 ml) 0 59 8 0,254 0 5 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 11 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 48 20 100,6 79,5 300 5 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 59 30 20,3 1 230 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 11 0 7,72 7,6 8 7,5 

Temperatur ved pH- måling * (°C) 
 

11 0 21 21,4 22 18,5 
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Nettvann Neverfjord vannverk 

MATS 
  

Målesteder: 62 Neverfjord VBA Utløp, 63 Neverfjord Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13 
  

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 182 1 3,64 3 25 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 56 0 1,5 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 56 0 1,5 2 2 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 175 8 0,45 0,25 10,3 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 29 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 138 5 0,0362 0 1 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 56 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 182 25 47,1 14 544 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 192 10 0,109 0 10 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 2 0 0,05 0,05 0,06 0,04 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 38 0 0,0195 0,018 0,0550923 0 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,521 0,521 0,521 0,521 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 4 0 0,045 0,0425 0,07 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 1 0 0,104 0,104 0,104 0,104 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 5 0 15,8 15 25 11 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 58 0 14,9 14,97 18,95 0,13 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 2 0 0,025 0,025 0,025 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 1 0 25 25 25 25 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 15 7 0,055 0,049 0,138 0,0025 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 2 0 1 1 1 1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 144 0 7,45 7,4 8,2 6,8 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 4 0 5 5 5 5 

Alkalitet (mmol/l) 
 

1 0 1,26 1,26 1,26 1,26 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l) 
 

1 0 1,32 1,32 1,32 1,32 

Kalsium (mg/l) 
 

3 0 16,8 17 18,51696 15 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml) 
 

8 0 0,125 0 1 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C) 
 

23 0 21 21,5 22 18,4 

Temperatur ved pH- måling 
 

1 0 19,8 19,8 19,8 19,8 

UV- transmisjon /cm (%) 
 

5 0 94 93,63 95,32 93,11 

UV-Transmisjon, T10 (%) 
 

4 0 94,3 94,05 95,3 93,8 

UV-Transmisjon, ufil (%) 
 

4 0 95 94,8 97,2 93 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier og E. coli i råvannet. Ca. 50,8 % av 

prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier og 13,6 % av prøvene viser høyt innhold av E. 

coli. Vannprøver av råvann viser også at 41,7 % av prøvene har for høyt kimtall. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (10 av 192 prøvene) og høyt innhold av E. coli (5 av 138), samt 

noe høyt kimtall i 25 av 182 prøvene. Vannprøver av nettvann viser også noen høy turbiditet (8 av 

175), samt noe for høyt innhold av mangan (7 av 15) og høyt fargetall (1 av 182) i nettprøvene. 
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4.14 Klubbukt vannverk 

 Generelt 

Klubbukt vannverk er et kommunalt vannverk som forsyner området Klubbukt. Vannverket forsyner 

totalt ca. 25 personer. I tillegg forsyner vannverket en del fritidsboliger og næringsvirksomhet. 

Totalt forsyner vannverket ca. 60 pe 

Klubbukt vannverk har et gjennomsnittlig årlig forbruk på 40 127 m³ pr. år som tilsvarer ca. 550 pe. 

 Vannkilde 

Vannkilden for Klubbukt vannverk er Smalvatnet (Skurčojávri) på kt. 72,9. Dagens vannverk er 

etablert i midten av 1960-tallet. 

Rundt vannet er det relativt mye myr, og på andre siden av vannet er det et gammelt torvuttak. 

Disse faktorene er med på å lage mindre bra vannkvalitet og periodevis høyt fargetall, høy 

turbiditet og lav pH. Nytt vanninntak basert på grunnvann bør vurderes. 

 Vannbehandling 

Vannbehandling består en ikke automatisk spylende trykksil og 1 stk. UV-anlegg med 3 lamper. 

Det er mye vekst i Smallvatnet på sommerstid. Dette fører til hyppige gjentettinger av silen. 

Vannbehandlingen er tilkoblet det sentrale driftsovervåkingsanlegget (IPJ AS) i Kvalsund rådhus 

med planlagt fremtidig signaloverføring til Hammerfest. 

Overbygg til vannbehandlingen mangler nødstrøm, brann- og innbruddsalarm 

 Vannkvalitet – råvann og nettvann 

 

Tabell 4.19: Råvanns- og nettvannskvalitet Klubbukt vannverk 

MATS 
  

Målested: 71 Klubbukt Råvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13 
  

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 10 0 18 18,5 20 13 

04-Turbiditet (FNU) 1 10 1 0,549 0,53 1,6 0,2 

06-E. coli (/100 ml) 0 51 3 0,0588 0 1 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 10 1 0,1 0 1 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 41 21 132,5 107 309 15 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 51 15 0,941 0 28 0 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 10 0 7,08 6,9 7,8 6,7 

Temperatur ved pH- måling * (°C) 
 

9 0 21,1 21,2 22,1 19,8 

 

Nettvann Klubbukt vannverk 
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MATS 
  

Målesteder: 72 Klubbukt VBA Utløp, 73 Klubbukt Nettvann 

Tidsrom: 2007-01-01 - 2019-05-13 
  

Parameter Grense Utførte Avvik Middel Median Maks Min 

01-Farge (mg/l Pt) 20 161 11 14,9 15 25 0 

02-Lukt (Terskelverdi) 3 50 0 1,52 2 2 0 

03-Smak (Terskelverdi) 3 50 0 1,52 2 2 0 

04-Turbiditet (FNU) 1 155 0 0,252 0,2 1 0 

05-Clostridium perfringens (/100ml) 0 29 0 0 0 0 0 

06-E. coli (/100 ml) 0 115 2 0,0261 0 2 0 

07-Intestinale enterokokker (/100 ml) 0 55 0 0 0 0 0 

08-Kimtall 22°C (/ml) 100 161 38 82,7 29 1000 0 

09-Koliforme bakterier 37°C (/100 ml) 0 165 9 1,02 0 150 0 

18-Aluminium (mg/l Al) 0.2 3 0 0,0733 0,07 0,08 0,07 

19-Ammonium (mg/l N) 0.5 34 0 0,0191 0,0175 0,055 0 

25-Bor (mg/l B) 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 

28-Fluorid (mg/l F) 1.5 3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

31-Jern (mg/l Fe) 0.2 6 0 0,0442 0,0375 0,08 0,025 

32-Kadmium (µg/l Cd) 5 3 1 2,05 0,057 6,1 0,005 

34-Klorid (mg/l Cl) 250 7 0 18,7 16 46 4,1 

35-Konduktivitet (mS/m) 250 53 0 6,44 6,5 9,1 0,028 

36-Kopper (mg/l Cu) 2 3 0 0,095 0,1 0,16 0,025 

37-Krom (µg/l Cr) 50 2 0 25 25 25 25 

39-Mangan (mg/l Mn) 0.05 8 2 0,0384 0,034 0,076 0,0025 

42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N) 50 3 0 1,3 1 1,9 1 

44-pH, surhetsgrad 6.5 - 9.5 126 11 6,92 6,839 7,9 6,2 

50-Sulfat (mg/l SO42-) 100 6 0 5 5 5 5 

53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C) 5 1 0 2,7 2,7 2,7 2,7 

Alkalitet (mmol/l) 
 

1 0 0,11 0,11 0,11 0,11 

Alkalitet pH 4,5 (mmol/l) 
 

1 0 0,12 0,12 0,12 0,12 

Kalsium (mg/l) 
 

4 0 6,38 6,76352 10 2 

Sporer, Sulfittred. Clostridier (/100ml) 
 

8 0 0,375 0 2 0 

Temperatur ved pH- måling * (°C) 
 

22 0 21,1 21,3 22 18,9 

UV- transmisjon /cm (%) 
 

4 0 80,9 80,825 82,18 79,58 

UV-Transmisjon, T10 (%) 
 

4 0 84,1 84,2 86,3 81,8 

UV-Transmisjon, ufil (%) 
 

5 0 84,7 83,6 95,9 77,8 
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 Vurdering av vannkvalitet 

Vannprøver av råvann viser høyt innhold av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i 

råvannet. Ca. 29,4 % av prøvene viser tilstedeværelse av koliforme bakterier, 5,9 % av prøvene 

viser høyt innhold av E. coli og 10 % av prøvene viser innhold av intestinale enterokokker. 

Vannprøver av råvann viser også at 51,2 % av prøvene har for høyt kimtall og 10 % av prøvene 

har for høy turbiditet. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Vannprøver av rentvann viser at nåværende UV-anlegget ikke fungerer tilfredsstillende pga. noe 

høyt innhold av koliformebakterier (9 av 165 prøvene) og høyt innhold av E. coli (2 av 115), samt 

noe høyt kimtall i 38 av 161 prøvene. Vannprøver av nettvann viser også noen høyt fargetall 11 av 

161 prøver. Nettprøvene viser også noe for høyt innhold av mangan (2 av 8) og innhold av 

kadmium (1 av 3) i nettprøvene. 
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5 VANN – TILTAKSVURDERINGER 

5.1 Hammerfest vannverk 

 Etablering av Prærien/Hyggevatn høydebasseng 

Vannforsyningen til Prærien går i dag via nettet ned mot sentrum og Fugleneset. Herfra må trykket 

økes i flere omganger for å oppnå tilstrekkelig trykk i høyereliggende områder. Det foreligger 

konkrete utbyggingsplaner innenfor dette området, men eksisterende nett setter en del 

begrensinger med hensyn til kapasitet. 

For å sikre en mer stabil vannforsyning til Prærien er det ønskelig å få vurdert en mer direkte 

overføring til denne delen av Hammerfest. En overføringsledning via Sætergamdalen er pekt ut 

som den mest aktuelle løsningen. 

Dette innebærer at det kan tas direkte utgangspunkt i trykket ut fra vannbehandlingsanlegget i 

Tunnelbakken. Det må etableres en overføring til et nytt høydebasseng på Prærien. Det er behov 

for noe trykkøkning på overføringen opp til bassenget. Fra høydebassenget kan hele Prærien 

forsynes med stabilt trykk. En del av eksisterende trykkøkningsstasjoner i Fugleneset kan i tillegg 

tas ut av drift. 

Det planlagte høydebassenget på Prærien ved Hyggevatn gir kapasitetsmessig tilstrekkelig og 

stabilt vannforsyning til ASCO-basen, sykehuset, Melkøya og videre utvidelse av Rossmolla-

industriområdet med nye etableringer. Høydebassenget øker brannvannsdekningen og 

leveringssikkerheten for hele området - Prærien-, Fugleneset- og Rossmolla-området. 

Eventuell flytting av flyplass til Grøtnes frigjør arealer tilhørende Hammerfest Lufthavn som kan 

benyttes til evt. boligbygging. Etablering av høydebasseng Prærien/Hyggevatn sørger tilstrekkelig 

brannvannsdekning og stabil vannforsyning også til dette område. 

Tiltaket bestående av etablering av høydebasseng Prærien/Hyggevatn er beregnet til: 

Tiltak Mengde Kostnad Bemerkninger 

Overføringsledning VB – 

Trykkøkningsstasjon (TS) 

 

1 350 m 

 

 11 475 000,- 

 

Trykkøkning Sætergamdalen  3 850 000,-  

Pumpeledning TS - HB 2 850 m 24 225 000,-  

Høydebasseng, V=1800 m3  13 300 000,-  

Tappeledning HB - Prærien 1 200 m 10 620 000,-  

Kostnadsestimat HB Prærien ekskl. mva 54 970 000,-  

 

 Hammerfest Arena - Vann og avløp 

Tiltaket gjald etablering av vann, avløp og overvann til planlagt nye idrettshall/fotballhall - 

Hammerfest Arena i Fuglenesdalen på oversiden av Drikkevannet. Dette ble utført i forrige 

planperiode 2017-2019. Det gjenstår kun å etablere en liten pumpestasjon nederst i det planlagte 

området. 
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Kostnader for tiltaket er beregnet til: 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Hammerfest Arena – Etablering av 

pumpestasjon 

 

1 000 000.- 

 

Kostnadsestimat ekskl. mva 1 000 000.-  

 

Fig. 5.1 Hammerfest Arena 
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5.2 Rypefjord vannverk 

 Vannforsyning til Strømsnes industriområde 

Vurdering av aktuelle løsninger for vannforsyning til Strømsnes industriområdet er basert på 

"Overordnede VA-vurderinger" i forbindelse med områderegulering av Strømsnes-Akkarfjord, 

utarbeidet av Rambøll Norge AS, datert 2016-05-27. Det er vurdert tre aktuelle løsninger for 

vannforsyning: 

1. Uttak fra eksisterende vannkilde – Saragamvatnet. 

2. Vanntilførsel fra Rypefjord gjennom planlagt tunnel og G/S-sti. 

3. Vanntilførsel fra Rypefjord via sjøledning. 

Alle tre alternativer krever etablering av et høydebasseng i området. Høydebassenget vil være et 

viktig element i vannforsyningen av planområdet og vil dekke følgende funksjoner: 

• Utjevne variasjon over døgnet (behov for mindre ledningsdimensjoner) 

• Bidra til stabilt / riktig trykk 

• Brannvannskapasitet 

• Sikre forsyning ved driftsstans på hovedtilførsel. 

Nødvendig bassengvolum er beregnet til 2000 m3 inkludert tilleggsvolum for fylling av to 

supplybåter (1000-1200m3) på en dag. 

Alt. 1 Uttak fra eksisterende vannkilde - Saragamvatnet 

Saragamvatnet har et areal på ca. 150 000m2. Nødvendig magasin på 417 500m3 gir en 

nødvendig reguleringshøyde på ca. 2,8 meter.  

Uttak vannforsyning ved Bekkeli vannverk for 2014 er oppgitt til 104 861 m3. 

Ved overføring fra Bekkeli vannverk til nytt høydebasseng vil det være behov for ny 

overføringsledning ca. 1,5 km. Det må også påregnes bygging av nytt vannbehandlingsanlegg med 

fullrensing. 

Regulering av vassdrag er konsesjonspliktig. Regulering av Saragamvatnet vurderes å være 

konfliktfylt ut fra interesser som reindrift og hyttebebyggelse i området. Ut fra dette anbefales det 

ikke å gå videre med dette alternativet. 

Alt. 2 Vanntilførsel fra Rypefjord gjennom planlagt tunnel og G/S-sti 

I utgangspunktet vurderes legging av landledning i sammenheng med ny vei/ tunnel som det mest 

aktuelle mht. kostnader og driftsforhold. Dette må i tilfelle samordnes med Statens vegvesens 

utbygging.  

Tidspunkt for realisering av ny Rv 94 er usikkert, og legging av sjøledning er uavhengig av 

utbygging av veien. 

Pga. usikkerheten når ny RV94 med tunnelen og G/S-sti blir realisert gjør dette alternativ mindre 

aktuell. 

Alt. 3 Vanntilførsel fra Rypefjord via sjøledning  

Vanntilførsel fra Rypefjord vannverk til nytt høydebasseng via sjøledning vil kunne forsyne hele 

planområdet. Denne løsningen er vist i vedlagt tegning Z101 - VA-plan/skisse.  
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Ved overføring fra Rypefjord vannverk til nytt høydebasseng via sjøledning vil det være behov for 3 

480 m sjøledning og 245 m landledninger, samt etablering av høydebasseng. Etablering av 

høydebasseng gjelder alle tre alternativer). 

Valg av løsning 

Den beste løsningen for vannforsyning til Bekkeli/Strømsnes-industriområde er alternativ 3 

"Vanntilførsel fra Rypefjord via sjøledning". 

Bekkeli vannverk bør vurderes sammenkoblet med nytt forsyningsnett som supplerende/ 

avlastende kilde, forutsatt at Rypefjord vannverk tilfredsstiller kravet til barrierehøyde i 

drikkevannsforskriften. 

Alternativt kan Bekkeli vannverk fortsette å forsyne Bekkeli boligfelt som i dag, og ikke tilkobles nytt 

vannforsyningsnett. Dette vurderes som en mindre god løsning ut fra forsyningssikkerhet spesielt 

for dette boligfeltet, men også for planområdet som helhet. 

Det anbefales å velge løsning for vannforsyning etter nærmere utredning i et forprosjekt der 

plassering av høydebasseng og dimensjon på overføringsledninger velges. Vurdering av aktuelle 

traseer for sjøledning skal også vurderes i forprosjektnivået. 

Dimensjonerende vannmengde for industriområdet bør utredes nærmer med hensyn til 

leveringssikkerhet og mengder om det er klarlagt spesiell industri med spesielle behov mht. 

vannforsyning. 

Tiltaket bestående av etablering av Ø300 PE100 SDR11 sjø-/landledning er beregnet til: 

Tiltak Mengde Kostnad Bemerkninger 

300 PE100 SDR11 landledning 245 m  1 672 125,-  

300 PE100 SDR11 sjøledning 3 480 m 15 660 000,-  

Høydebasseng, Volum 2000 m3  12 500 000,-  

Kostnadsestimat ekskl. mva 29 832 125,-  

 

 Vannbehandlingsanlegg ved Rypefjord 

Rypefjord vannverk er søkt godkjent som reservekilde i henhold til "Søknad om godkjenning av 

vannforsyningssystem for Hammerfest/Rypefjord vannverk” av mars 2008. Rypefjord området blir 

forsynt både fra Hammerfest vannverk og Rypefjord vannverk. 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden Olavatn ikke kan godkjennes som hygienisk 

barriere. Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling for å tilfredsstille gjeldende 

drikkevannsforskriftens krav om 2 hygieniske barrierer. 

Ut fra en vurdering basert på vannprøveanalyser antas at AquaZone-prosessen er den beste 

løsningen for Rypefjord vannverk. AquaZone-prosessen består av oson/biofiltrering og UV for 

desinfisering og fargefjerning av drikkevann. Prosessen består av to uavhengige hygieniske 

barrierer, ozon og UV.  
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Valg av en optimal vannbehandling for Rypefjord vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Biofiltre, 4 stk. 4 050 000,-  

Kontakttanker, 2 stk. 1 200 000,-  

UV-anlegg, 2 stk. 600 000,-  

Ozongenerator, 2 stk. 400 000,-  

Oksygengenerator, 2 stk. 300 000,-  

Luftkompressor, 2 stk. 150 000,-  

Utvidelse av overbygg 800 000,-  

Kostnad vannbehandling – ozon og 

biofiltrering ekskl. mva 

 

7 500 000,- 

 

 

5.3 Forsøl vannverk 

I forprosjekt "Forsøl vannverk", utarbeidet av Norprosjekt A/S den 17.06.2015 er det vurdert 4 

alternative løsninger for å oppgradere Forsøl vannverk med sikte på primært å øke kapasiteten på 

vannverket og sekundært å tilfredsstille gjeldende drikkevannsforskriftens krav om 2 hygieniske 

barrierer: 

• Alternativ 1 - Oppgradering av eksisterende dam og silhus med trykkøkning 

• Alternativ 2 - Ny dam med silhus på kt. +70 med ny vannledning 500 m 

• Alternativ 3 - Vannledning 1400 m opp til Mylingskarvannet på kt. +255 med trykkreduksjon 

i det gamle silhuset på kt. +50  

• Alternativ 4 - Trykkøkning ved vannbehandlingshuset på kt. + 25 med oppgradering av 

dam og silhus 

Ovennevnte alternative tiltak for å øke kapasiteten på Forsøl vannverk er kostnadsberegnet til: 

Alternative tiltak - Beskrivelse Kostnad ekskl. mva 

Alternativ 1 - Oppgradering med trykkøkning 1 575 000,- 

Alternativ 2 - Ny dam med silhus og ny vannledning 3 250 000,- 

Alternativ 3 - Vannledning opp til nedre Mylingskarvannet 5 060 000,- 

Alternativ 4 – Trykkøkning i vannbehandlingshus 945 000,- 

 

Det er usikkert om det er mulig å etablere inntaket under sprangsjiktet i Mylingskarvannet for å 

sikre jevn og stabil vannkvalitet og temperatur gjennom året. Det er heller ikke tatt vannprøver 

hverken kort eller lang periode for å kunne dokumentere om Mylingskarvannet utgjør en hygienisk 

barriere eller ikke. 

Vurdert løsning basert på ozonering og biofiltrering 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling for å tilfredsstille gjeldende 

drikkevannsforskriftens krav om 2 hygieniske barrierer. 

Ut fra en vurdering basert på vannprøveanalyser antas at ozonering med biofiltrering (AquaZone-

prosessen eller tilsvarende) er den besteløsningen for Forsøl vannverk.  

Valg av en optimal vannbehandling for Forsøl vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 
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Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Ozonering + biofiltrering 1 300 000,-  

Kabling, røropplegg m.m. 350 000,-  

Ingen utvidelse av overbygg. Antas å være stort nok.   

Rentvannsmagasin 30 m3 + evt. trykkøkning 400 000,-  

Kostnad vannbehandling – ozonering + biofiltrering 

ekskl. mva 

 

2 050 000,- 

 

 

5.4 Akkarfjord vannverk 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling for å tilfredsstille gjeldende 

drikkevannsforskriftens krav om 2 hygieniske barrierer. 

Ut fra en vurdering basert på vannprøveanalyser antas at ultrafiltrering med koagulering er den 

beste løsningen for Akkarfjord vannverk. 

Valg av en optimal vannbehandling for Akkarfjord vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Trykksil 60 000,-  

Ultrafiltrering + koagulering 775 000,-  

Kabling, røropplegg m.m. 250 000,-  

Utvidelse av bygg, 15 m2 450 000,-  

Rentvannsmagasin 30 m3 + evt. trykkøkning 375 000,-  

Nødstrømsaggregat 250 000,-  

Kostnad vannbehandling – ultrafiltrering ekskl. mva 2 160 000,-  

 

5.5 Kårhamn vannverk 

Råvannskvaliteten og anleggets størrelse vil gi muligheten å etablere et nytt UV-anlegg i serie som 

hygienisk barriere 2. Anlegget skal etableres med egen uavhengig styring. 

Kostnader for etablering av UV-anlegg som hygienisk barriere nr. 2 er estimert i tabellen under: 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Etablering v 2. hygieniske barriere baser på UV-

anlegg med egen styring 

 

160 000.- 

 

Kostnadsestimat UV-anlegg med egen styring ekskl. 

mva 

 

160 000.- 

 

 

5.6 Bekkeli vannverk 

Vanntilførsel fra Rypefjord vannverk til nytt høydebasseng via sjøledning vil kunne forsyne Bekkeli-

boligområdet. Denne løsningen er vist i vedlagt tegning Z101 - VA-plan/skisse.  

Ved overføring fra Rypefjord vannverk til nytt høydebasseng via sjøledning vil det være behov for 3 

480 m sjøledning og 245 m landledninger, samt etablering av høydebasseng. 
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I tillegg må det etableres 1,5 km overføringsledning mellom det nye høydebassenget og boligfeltet.  

Vanntilførsel fra Rypefjord via sjøledning og etablering av høydebasseng er kostnadsberegnet til kr 

29 832 125,- ekskl. mva. 

Se for øvrig kap. 5.2.1. 

5.7 Skakkebakken/Hønseby vannverk 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden for Skakkebakken/Hønseby vannverk ikke 

kan godkjennes som hygienisk barriere. Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling 

for å tilfredsstille gjeldende drikkevannsforskriftens krav om 2 hygieniske barrierer. 

Ut fra en vurdering basert på vannprøveanalyser antas at ultrafiltrering med koagulering er den 

beste løsningen for Skakkebakken/Hønseby vannverk. 

Valg av en optimal vannbehandling for Skakkebakken/Hønseby vannverk bør gjøres i 

forprosjektnivået. 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Trykksil 60 000,-  

Ultrafiltrering + koagulering 775 000,-  

Kabling, røropplegg m.m. 250 000,-  

Utvidelse av bygg, 15 m2 450 000,-  

Rentvannsmagasin 30 m3 + evt. trykkøkning 375 000,-  

Nødstrømsaggregat 250 000,-  

Kostnad vannbehandling - ultrafiltrering ekskl. mva 2 160 000,-  

 

5.8 Kvalsund vannverk 

Etablering av nytt vannverk 

Ny vannforsyning legges for å bedre leveringssikkerheten og brannvannsdekningen til Kvalsund 

tettsted. I Kvalsund tettsted skal det bygges en ny skole og barnehage, samt at man er i gang med 

et nytt boligfelt. Dette krever at man gjør tiltak for å øke vannleveransen. 

Trollvannet ligger ca. 920 m fra Kirkeveien i Kvalsund på ca kote 97. Kirkeveien hvor det skal 

etableres nytt vannbehandlingsanlegg ligger på ca kote 18. Det skal legges ny forsyningsledning 

fra best egnet sted i Trollvannet, som skal videre til et nytt vannbehandlingsanlegg i Kirkeveien. 

Nytt vannverk 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Inntaksledning Trollvatnet 2 460 240,-  

Overføringsledning Trollvatnet 15 979 680,-  

Vannbehandlingsanlegg Trollvatnet 3 672 000,-  

Kostnad for nytt vannverk ekskl. mva 22 111 920,-  

 

 

 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 80 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

Saneringstiltak  

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Utskifting VA-anlegg Steinnes - Sentrum 9 936 000,-  

Utskifting VA-anlegg Handelsneset - Sentrum 14 929 920,-  

Utskifting VA-anlegg Kirkeveien 7 914 240,-  

Utskifting VA-anlegg Dahlvegen mot Nyggenen 12 337 920,-  

Kostnad for saneringstiltak i Kvalsund ekskl. mva 45 118 080,-  

5.9 Skaidi vannverk 

Vannbehandling 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Etablering av 2 UV-aggregater 270 000,-  

Kostnad vannbehandling ekskl. mva 270 000,-  

 

Saneringstiltak  

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Separering av overvann fra avløp 2 160 000,-  

Kostnad for saneringstiltak i Skaidi ekskl. mva 2 160 000,-  

 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Valg av en optimal vannbehandling for Skaidi vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 

5.10 Kokelv vannverk 

Nytt vannverk 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Inntaksledning Oaggunjavri 1 597 320,-  

Pumpestasjon Oaggunjavri 1 350 000,-  

Overføringsledning fra Oaggunjavri til VB 13 549 680,-  

Kostnad for nytt vannverk ekskl. mva 16 497 000,-  

 

Saneringstiltak  

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Utskifting VA-anlegg Kokelvveien 7 741 440,-  

Utskifting VA-anlegg Masterelvveien 4 942 080,-  

Separering av felleskummer 1 296 000,-  

Utskifting VA-anlegg Fjelbma/Riddoveien 3 000 000,-  

Kostnad for saneringstiltak i Kokelv ekskl. mva 16 979 520,-  
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5.11 Stallogargo vannverk 

Vannbehandling 

Råvanns- og nettvannskvaliteten, anleggets størrelse og forsyning basert på borebrønner vil gi 

muligheten til å etablere et nytt UV-anlegg i serie (etter hverandre) som hygienisk barriere 2 for å 

tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 

bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 

mulig helsefare. Anlegget bør etableres med egen styring. 

5.12 Fægfjord vannverk 

Saneringstiltak  

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Utskifting overføringsledning Inntak-VB 3 888 000,-  

Utskifting VA-anlegg Fægfjordveien/Slippen 1 728 000,-  

Kostnad for saneringstiltak i Fægfjord ekskl. mva 5 616 000,-  

 

Vannbehandling 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Valg av en optimal vannbehandling for Fægfjord vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 

5.13 Neverfjord vannverk 

Vannbehandling 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Etablering av UV som hygienisk barriere 270 000,-  

Kostnad vannbehandling ekskl. mva 270 000,-  

 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilden ikke kan godkjennes som hygienisk barriere. 

Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte filtrering, 

membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å tilfredsstille krav 

om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, 

andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. 

Valg av en optimal vannbehandling for Neverfjord vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 

Saneringstiltak  

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Utskifting vannledning i Kvitnes 7 236 000,-  

Kostnad for saneringstiltak i Neverfjord ekskl. mva 7 236 000,-  
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5.14 Klubbukt vannverk 

Vannbehandling 

Tiltak Kostnad Bemerkninger 

Etablering av automatisk trykksil 162 000,-  

Etablering av grunnvannsbrønner 800 000,-  

Kostnad vannbehandling ekskl. mva 962 000,-  

 

Ut fra råvannsprøvene kan konkluderes at vannkilde Smalvatnet ikke kan godkjennes som 

hygienisk barriere. Vannverket må etablere mer omfattende vannbehandling basert på direkte 

filtrering, membranfiltrering, ozonering + biofiltrering eller ultrafiltrering + koagulering for å 

tilfredsstille krav om et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, 

bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en 

mulig helsefare. 

Valg av en optimal vannbehandling for Klubbukt vannverk bør gjøres i forprosjektnivået. 

5.15 Saneringstiltak i perioden 2020-2029 

 Generelt 

Dette kapittel har som formål å danne en liste over saneringstiltak (vann, avløp og overvann) i 

perioden 2020-2029. Denne listen over saneringsbehov blir kontinuerlig vurdert med hensyn til 

rekkefølgen. 

I forhold til denne listen er det satt opp følgende kriterier for valg av tiltak til sanering: 

• Ledningens tekniske tilstand  

• Registrerte driftsavbrudd på ledningen 

• Samordning med tiltak i hovedplan avløp og hovedplan veg 

• Samordnet tiltak med andre tiltakshavere som Statens Vegvesen, Telenor, Hammerfest 

Energi m.m. 

• Leveringssikkerhet til industri og institusjoner 

• Samordnet tiltak i forbindelse med utbygging i området og utvidelse av kapasiteten 

• Kunnskap om utførelsen av det aktuelle anlegget, leggeår, ledningstype, entreprenørens 

utførelse 

• Kunnskap om grunnforhold og material type på det aktuelle anlegget 

• Separering av avløp og overvann for å avlaste pumpestasjoner, ledningsanlegg m.m. 

 Aktuelle saneringstiltak 

Sætergamdalen og Baksalen 

Det er spesielt to områder - Sætergamdalen og Baksalen som er høyt prioritert og trenger utskifting 

av vann og avløp, samt separering av avløp og overvann. I disse områder er ledningsanleggets 

tekniske tilstand basert på alder, type m.m. vurdert å være dårlig og det er registrert hyppige 

driftsavbrudd i ledningsanleggene. 
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Separering av vann og avløp i Sætergamdalen og Baksalen er også viktig for å kunne avlaste 

avløpspumpestasjoner i området, samt redusere utslipp av spillvann via nød-/sentraloverløp til 

Storvannet. 

For Baksalen/Idrettsveien-området er det laget eget forprosjekt "Sanering veg, vann og avløp: 

Idrettsveien, Skiveien, Skytterveien, Skaidiveien, Stikkveien, Hermannbakken og tverrgående VA-

traseer", utarbeidet Norprosjekt A/S den 14.12.2015. 

VA-ledningsanlegg på oversiden av byen 

De fleste gatene på oversiden av byen har fellesledninger for avløp og overvann. Dette gjelder bl.a. 

Nybakken, Moreneveien, Skiveien, Øvreveien m.m. Dette kan skape problemer ved store 

nedbørsmengder i avløpssystemet i gater lengre ned i byen som er separert og har egne 

ledningsanlegg for vann, avløp og overvann.  

Avløpsanlegget nede i byen er dimensjonert for å ta imot avløpsvannet fra områder ovenfor, men 

klarer ikke å ta dette unna ved ekstreme store nedbørsmengder. Dette er bl.a. ført til 

oversvømmelse nede i byen i vår og spesielt den 02.07.2016 der bl.a. Jernteppet og Havørna ble 

oversvømt med avløpsvann.  

For å redusere faren for oversvømmelse av avløpsnettet nede i byen er det svært viktig å separere 

fellesledninger for avløp og overvann i oversiden av byen. Dette gjelder Nybakken, Moreneveien, 

Skiveien, Øvreveien, deler av Høyden, Skytterveien og Skaidiveien.  

Separering av fellesledninger for avløp og overvann på oversiden av byen reduserer behovet for 

spyling av avløpsledninger ved store nedbørsmengder for å ikke gå tett nede i byen. Separering av 

fellesledninger for avløp og overvann reduserer også mengden av overvann til Rossmolla 

avløpsrenseanlegg og gir dermed lavere driftskostnader ved avløpsrenseanlegget. 

Kostnadsdeling VA og veg 

I forbindelse med sanering/utskiftning av VA-anlegg skal alle berørte veger oppgraderes med nytt 

forsterkningslag, bærelag og slitelag. Kostnader for oppgradering av vegene er medtatt i 

kostnadsoverslaget til saneringstiltakene, der VA-anlegg ligger i kjørebanen. 

Dette er koordinert med hovedplan veg at saneringstiltakene i hovedplan vann og avløp dekker 

kostnadene med oppgradering av vegene som blir berørt oppgradering av VA-anlegg. 

Utskiftningsbehov og saneringstiltak vann og avløp 

I hovedplan 2020-2029 er det medtatt følgende saneringstiltak både for vann og avløp. 

Saneringstiltakene i uprioritert rekkefølge for Hammerfest og Rypefjord vannverk: 

• Reinlia - Vann, avløp og overvann 

• Rundlia - Vann, avløp og overvann 

• Hyggeveien - Vann, avløp og overvann 

• Vassfaret - Vann, avløp og overvann 

• Kvalfjordveien - Vann, avløp og overvann 

• Blåbærlia - Vann, avløp og overvann 

• Bjørklia - Vann, avløp og overvann 

• Lyngbakken - Vann, avløp og overvann 

• Sætergamveien - Vann, avløp og overvann 

• Kløverveien - Vann, avløp og overvann 

• Vidjeveien - Vann, avløp og overvann 
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• Gammelveien - Vann, avløp og overvann 

• Brenneriveien - Vann, avløp og overvann 

• Rossmollgata - Vann, avløp og overvann 

• Nedre Myrveien - V/SP/OV 

• Nybakken - Vann, avløp og overvann 

• Berlevågveien - Innblåsing av strømpe 

• Berlevågveien - Rehabilitering av 5 avløpskummer 

• Skaidiveien - Vann, avløp og overvann 

• Skiveien - Vann, avløp og overvann 

• Øvreveien - Vann, avløp og overvann 

• Høyden - Vann, avløp og overvann 

• Skytterveien - Vann, avløp og overvann 

Kvalsund 

• Utskifting VA-anlegg Steinnes – Sentrum 

• Utskifting VA-anlegg Handelsneset – Sentrum 

• Utskifting VA-anlegg Kirkeveien 

• Utskifting VA-anlegg Dahlvegen mot Nyggenen 

Kokelv 

• Utskifting VA-anlegg Kokelvveien 

• Utskifting VA-anlegg Masterelvveien 

• Separering av felleskummer 

• Utskifting VA-anlegg Fjelbma/Riddoveien 

Neverfjord 

• Utskifting vannledning i Kvitnes 

Fægfjord 

• Utskifting overføringsledning Inntak-VB 

• Utskifting VA-anlegg Fægfjordveien/Slippen 

Skaidi 

• Separering av overvann fra avløp 

Tiltak fra denne listen blir tatt ut til gjennomføring ut fra kriteriene i kap. 5.15.1 og tilpasser de årlige 

vedtatte budsjettrammer for gjennomføring av saneringstiltak innen vann og avløp. 

Rekkefølgen vil bli kontinuerlig vurdert i forhold til kriteriene i kap. 5.15.1. 
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6 AVLØP - TILSTANDSBESKRIVELSE 

6.1 Rensedistrikt Hammerfest 

 Generelt 

Hammerfest er etablert som Finnmark fylkes petroleumssentrum med forsynings-, oljevern- og 

helikopterbase. Kommunen er utpekt som vertskommune ved utbygging av gassfeltene Snøhvit, 

Askeladden og Albatross. Havnen er utpekt som regionhavn for Vest-Finnmark og fikk i 1996 

status som EØS-havn. Det er ca. 1750 meter kaier i havneområdet, og flere er planlagt.  

Hammerfest ble brent ned under krigen og mye materiale ble dumpet i sjøen under og etter krigen. 

Nåværende havnebilde preges ikke av tung industri, men havnebassenget mottar tilførsler fra 

skipsverft, oljedepoter, mekaniske verksted, kommunale avløp og sigevann fra gamle 

avfallsdeponier.  

Hammerfest havn, samt Fuglenes- og Rossmolla-området står ovenfor en rekke forandringer og 

utvidet aktivitet i nær framtid. Blant annet er det etablert Finduspromenaden, samt bygging av 

forretninger, kontor, boliger mm. på den gamle Findustomta. Etablering bl.a. Asco-base på 

Fuglenes er under utførelsen. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Fugleneset deler havneområdet/resipienten i Hammerfest i to områder. På sørsiden mot 

Fugleneset ligger Fiskerihavna, og i huken mot sør i indre havn ligger hurtigrutekaia og terminalen 

for sjø- og landtrafikk. Elva fra Storvannet renner ut innerst i havneområdet i Mollafjæra. Åpningen 

av havna vender mot sørvest. Dybden i havneområdet er mellom 30-50 meter. Utenfor går det bratt 

ned mot 150 meter. Det ligger også et par grunner på 25-30 meter utenfor havneområdet og 

Fuglenesodden.  

Det andre havneområdet ligger på nordsiden av Fugleneset. Innenfor moloen i Rossmollbukta 

ligger småbåthavna. I forbindelse med Snøhvit-utbyggingen ble det høsten 2003 etablert en 

atkomstveg mot Melkøya over molo-området med bro over åpningen til småbåthavna. Det er også 

etablert et industriområde i Rossmollbukta.  

En av målsetningene for saneringstiltakene på avløpssektoren er å separere avløp og overvann. I 

slutten av hovedplanperioden for avløp skal pumpestasjonen motta kun spillvann. Overvann blir 

ledet til naturlige resipienter uten å belaste avløpssystemer. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Belastningen fra Hammerfest og Rypefjord medregnet belastning fra bedrifter, forretninger, skoler, 

sykehuset, institusjoner og industri m.m. utgjør totalt 12 600 pe. 

Et nytt avløpsrenseanlegg basert på primærrensing (Rossmolla renseanlegg) er under utbygging 

og blir satt i drift oktober 2016. Renseanlegget er plassert på Rossmolla, nordvest for Hammerfest 

by. 

Rossmolla renseanlegg består av følgende hovedkomponenter plassert i overbygg av betong: 

• 6 stk. siler av typen SFK 600 i syrefast stål 316 L. Hver av silene har 2,2 m2 silduk og 

kapasitet på 53 m3/m2/h. Lysåpning på sildukene er 150-350 µm. Endelig lysåpning 
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fastsettes under prøvedrift etter at alt avløpsvann er tilkoblet og avløpsmengdens kvalitet 

er avklart. 

• Sentrale avvanningsenheter av typen Salsnes Filter 

• 3 stk. transportskruer fra Nordic Water AB 

• 2 stk. Containere fra Kanstad Mekaniske AS 

• Luftreduksjonsanlegg 

• Prøvetakerstasjon type Maxx montert på et stålkabinett med kjøleskap og beholder for 

avløpsprøver 

Rossmolla renseanlegg skal rense avløps vann fra Hammerfest by og Rypefjord. Renseanlegget er 

dimensjonert for 12 600 pe organisk belastning, tilsvarende Q midlere kapasitet på 145 l/s og Q 

maks kapasitet på 210 l/s. 

Valgt renseprosess oppfyller krav til primærrensing i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 

14, dvs. minst 50 % fjerning av SS og 20 % fjerning av BOF5. 

Figur 6.1: Prinsippløsning for Rossmolla renseanlegg 

 

 

 

Hovedmål for tiltakene i hovedplan avløp 2013-2016 var å samle opp alle 12 kommunale utslipp i 

Hammerfest by og et utslipp fra Rypefjord, samt etablere et felles avløpsrenseanlegg for 

rensedistriktene Hammerfest og Rypefjord. Ved å samle disse utslippene til et hovedrenseanlegg 

har kommunen oppgradert tidligere avløpssituasjon i området, samt innfridd rensekravene i 

gjeldende forurensningsforskriften. 

I fig. 6.2 nedenfor er det vist til avløpssituasjonen i rensedistriktene Hammerfest og Rypefjord etter 

oktober 2016 når Rossmolla renseanlegg er satt i drift.  
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Figur 6.2: Pumpemønster til Rossmolla renseanlegg 

 

Utslipp av avløpsvann fra Rossmolla renseanlegg ligger ca. 520 m ut i sjøen og ca. 50 meters 

dybde. Utslippsledningen er lagt Ø450 PE100 SDR 26 og er belastet med belastningsvekter med 

vekt min. 385 kg og c/c= 4,0-6,5 m med middel på 5,5 m. Enden av utslippsledningen er utstyrt 

med diffusor. 

 Dagens miljøtilstand 

Tidligere er det gjennomført flere undersøkelser i Hammerfest havn og nærområdene. Bl.a. i 1995 

ble området klassifisert som "god til mindre god” i henhold til SFTs klassifisering for miljøkvalitet. 

Strandsonen i Rossmollbukta var sterkt organisk belastet, noe som ble satt i sammenheng med 

kloakkutslipp i området 

Hele det indre havneområdet ble beskrevet som til dels sterkt forurenset. For organisk belastning 

ble tilstanden klassifisert som dårlig til meget dårlig i hele området, men med de høyeste verdiene 

ved utløpet av Storelv. Området er også belastet med hensyn til miljøgifter som PAH, THC, PCB, 

dioksiner, TBT og tungmetaller både i sedimenter og i biota. Rossmollbukta er mindre belastet 

sammenlignet med havneområdet, men likevel var området markert til svært forurenset med 

hensyn til PAH og TBT, og markert forurenset av PCB. 

Formidabel innsats i hovedplanperioder 2007-2011 og 2013-2016 er gjort at 

forurensningssituasjonen i Indre havn og Rossmollbukta er helt annen i dag enn tidligere. Alle 12 

kommunale utslipp er i dag samlet til en felles ledning og pumpes videre til Rossmolla renseanlegg 

med etterfølgende dyputslipp i sjøen til 50 meters dybde. 
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Hammerfest kommune har kun to sentraloverløp ved Mollafjæra som trer i funksjon ved kraftig 

nedbør. Tiltakene i revidert hovedplan 2017-2022 tar sikte på å separere gamle fellesledninger for 

avløp og overvann. Dette fører til at utslipp via sentraloverløp blir kraftig redusert. 

Der bør utføres en resipientundersøkelse i Indre havn og Rossmollbukta for å få bekreftet at 

tiltakene som er utført i forrige perioder av hovedplaner har hatt forventet positiv effekt. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann 

i Indre havn og Rossmollbukta. 

For å komme nærmere kategori «ønsket bruk» i tabell 6.1 og 6.2 er det forutsetning at tiltakene i 

denne hovedplanen blir utført som planlagt. 

Tabell 6.1: Oversikt over kartlagt arealbruk i Indre havn og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – Indre 

havn (Sentrumshavn) 

Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Bading Nei Ja Lite egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Lite egnet Egnet 

Fritidsfiske Begrenset Begrenset Lite egnet Lite egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet Nei 

Akvakultur Nei Nei Lite egnet Nei 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

Tabell 6.2: Oversikt over kartlagt arealbruk i Rossmollbukta og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Rossmollbukta 

Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Ja Lite egnet Inntaksvann 

Bading Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Lite egnet Egnet 

Fritidsfiske Nei Nei Ingen Lite egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet Nei 

Akvakultur Nei Ja Lite egnet Inntaksvann 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 
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6.2 Rensedistrikt Rypefjord 

 Generelt 

Rypefjord er en del av Hammerfest by og ligger ved Rypefjorden, på vestsiden av Kvaløya, omtrent 

2 kilometer sør for Hammerfest sentrum. Langs østsiden av fjorden er det sammenhengende 

bebyggelse hvorav boligbebyggelse utgjør hovedtyngden. I Indre Rypefjord er det lokalisert ulike 

typer industri, bl.a. Polarbase, fiskeindustribedrifter, lakseslakteri, fryseri og notvaskeri. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Rypefjorden åpner seg mot sørvest. Som figuren nedenfor viser er det grunnområder både i 

Indrefjorden og Ytrefjorden, samt i den nordvestlige delen av Rypefjorden. Sentralt i Rypefjorden er 

det et basseng med maks. dyp på 180 m øst for Rypklubbskjæret. Mot nord og sørøst fra skjæret 

er det to terskler på henholdsvis 80 og 87 m dyp. Området utenfor Rypklubben og Rypklubbskjæret 

er preget av sterke tidevannsstrømmer med mye turbulens. Vannmassene er sannsynligvis godt 

gjennomblandet i dette området. I tillegg er det sterke tidevannsstrømmer i området ved 

Tennskjæret og sørvest av Finnøya. Vannutskiftingen i sentrale deler av fjorden kan antas å være 

god. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter de kommunale utslippene i Indre og Ytre Rypefjord. 

Alle tidligere utslipp er sanert og pumpes til et fellesutslipp på Rossmolla. Problematikken med 

forurensninger fra kommunale avløp er fjernet i Rypefjorden ved gjennomføring av tiltak i 2006. 

Dette er ført til at forurensningssituasjonen i Rypefjorden er blitt merkbart bedre. 

Figur 6.3. Oversiktskart over Rypefjord 
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 Dagens miljøtilstand 

Resultatene fra den hydrografiske datainnsamlingen viser til dels kompliserte fysiske forhold i 

Rypefjorden. Det er store forskjeller i både temperatur, saltholdighet og oksygennivå mellom hver 

prøvetaking. Dette indikerer at det i perioder kan skje store utskiftninger av vannmassene i 

Rypefjorden. 

Resultatene fra måling av konsentrasjonene av utvalgte næringssalter og bakteriologi i Rypefjorden 

viser ekstreme variasjoner i tid og rom for de ulike næringssaltene. For termotolerante koliforme 

bakterier varierer tilstanden fra meget god til mindre god. Et trekk som er verd å merke seg er at 

det også lengst ute i fjorden ved prøvetaking er registrert høy tetthet av termotolerante koliforme 

bakterier. 

I 2006 ble det etablert ledningsanlegg med avskjærende ledninger i Rypefjord. Alt avløpsvann i 

området samles i pumpestasjoner og overføres videre til Rossmolla avløpsrenseanlegg, og videre 

til dyputslipp utenfor Rossmolla.  

Det er foreløpig ikke utført målinger eller miljøtekniske undersøkelser i Rypefjorden etter at det nye 

avløpsanlegget ble satt i drift i 2006. Det forventes uansett at forholdene i Rypefjorden vil bli langt 

bedre etter dette. De tidligere problemene med høye verdiene av fosfater og totalt fosfor vil etter 

hvert forsvinne, og vannkvaliteten forbedres merkbart. 

Avløpet fra Leirvika samles i dag i en pumpestasjon og overføres til Rossmolla renseanlegg i 

Hammerfest. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Rypefjorden. 

Tabell 6.3: Oversikt over kartlagt arealbruk i Rypefjord og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Rypefjord 

Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Ja Ja Lite egnet Egnet 

Bading Nei Nei Ingen Ingen 

Turgåing og friluftsliv Ja (begrenset) Ja (begrenset) Mindre egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja (sjørøye) Ja (sjørøye) Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 
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6.3 Rensedistrikt Forsøl 

 Generelt 

Forsøl er den nordligste bebyggelsen på Kvaløya og ligger ca. 9 km nord-øst fra Hammerfest 

sentrum. I Forsøl er det ca. 237 personer, skole, barnehage og fiskebruk. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Resipientområdet består av 2 terskelområder. Det innerste terskelområdet er Indre Forsøl med 

utløp til terskelområdet i Ytre Forsøl med Sandbukta. I Indre Forsøl maksimalt dyp omkring 20 

meter og terskelen er på om lag 5 meter. I Ytre Forsøl er det dypeste området omkring 27 meter. 

Ytre poll har to forbindelser med havet utenfor, et på hver side av Forsølholmen. Skipsleia som går 

på vestre side av Forsølholmen er 5-8 meter dyp, mens forbindelsen ut mot øst er grunnere. 

Hovedaktiviteten i områder er omkring havnebassenget i Indre Forsøl med prosessavløp fra 

Forsølbruket som hovedproblemstillinger. I tillegg slippes periodevis ut fiskeavfall som ytterligere 

bidrar til påvirkning av resipienten. 

Kommunalt avløp ledes i dag nord for Forsølholmen. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Utslippene fra Forsøl er i dag samlet i et avskjærende ledningsanlegg med 3 stk. pumpestasjoner. 

Avløpsanlegget omfatter tre pumpestasjoner, slamavskiller, samt utslippsledning på strekningen fra 

indre Forsøl til utslipp nord for Forsølholmen. 

Figur 6.4: Avløpsanlegg i Forsøl 
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 Dagens miljøtilstand 

Resipientundersøkelse utført i 1995 viste at indre poll, Forsølbukta, var sterkt preget av organisk 

anrikning. Bunnen bestod av svart mudder uten fauna og med sterk lukt av hydrogensulfid. 

Oksygennivået over bunnen var kritisk lavt, og innholdet av organisk karbon og nitrogen var svært 

høyt. Etter SFTs klassifisering av miljøkvalitet ble miljøtilstanden i indre poll betegnet som "Meget 

dårlig”. Strandsonen var også sterkt belastet. Det var en gradvis forbedring utover pollen, og 

situasjonen var tilfredsstillende utenfor Forsølbukta. Anbefalingen i rapporten var å ikke utsette 

indre poll for organisk belastning for å unngå større påvirkning med klare estetiske forringelser som 

luktgjennombrudd og økte effekter på strandsonen. 

Tiltakene som er utført i hovedplanperioder 2007-2011 og 2013-2016 har bidratt til betydelig 

mindre tilførsel av miljøskadelige stoffer i Forsølbukta. 

Der bør utføres en resipientundersøkelse i Indre poll og Forsølbukta for å få bekreftelsen at 

tiltakene som er utført i forrige perioder av hovedplaner har hat forventet positiv effekt. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Forsøl. 

 

Tabell 6.4: Oversikt over kartlagt arealbruk i Forsøl og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – Forsøl Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Lite egnet - 

Bading Begrenset Ja Lite egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Lite egnet Egnet 

Fritidsfiske Begrenset Ja Lite egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet - 

Akvakultur Nei Nei Lite egnet - 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

Man kan forvente å oppnå målsetning «ønsket bruk» i tabell 6.4 i overskuelig fremtid etter at de 

pågående tiltakene er utført.  

Det bør utføres en resipientundersøkelse i Forsølbukta i løpet av neste 5 år for å få bekreftelse på 

dette. 
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6.4 Rensedistrikt Akkarfjord 

 Generelt 

Akkarfjorden ligger nordøst på Sørøya. De fleste innbyggerne bor rundt Akkarfjord Hamna innerst i 

fjorden, men det er også noe spredt bebyggelse langs fjordens nordside. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Akkarfjorden en åpen fjord med utløp mot sørøst i nordenden av Sørøysundet. Det er ingen 

terskler i fjorden, og det er grunnlag for å anta at vannutskiftningen er god. Dybden er rundt 30 m 

inne i Akkarfjord Hamna, og rundt 40-60 meter ut gjennom Akkarfjorden. 

Det foreligger ingen resipientundersøkelser som er til nytte. En undersøkelse i forbindelse med 

lokalisering av et oppdrettsanlegg avdekket meget gode miljøforhold i sedimentene et stykke ute i 

fjorden (Gunneriussen 1997). Hvordan tilstanden er inne i fjorden er imidlertid ikke kjent. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Eksisterende bebyggelse består av ca. 26 boliger (79 pe), forretning, skole og fiskebruk. 

Hoveddelen av disse er koblet til 3 kommunale utslipp, hvor et av utslippene ender i fjæresonen og 

2 under LLV. Bebyggelsen lengre ut i fjorden bestående av 8 boliger er basert på separate anlegg. 

Figur 6.5. Oversiktskart over Akkarfjord på Sørøya 
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 Dagene miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 

til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Det største utslippet er det kommunale utslippet i Akkarfjord Hamn. På grunn av fjorddybden er det 

grunn til å tro at vannutskiftingen er god, og at de merkbare ulempene er relativt små. 

Hovedproblemstillingen for området er knyttet til spredte lokale utslipp som forurenser lokalt ved 

utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Akkarfjorden på Sørøya. 

Tabell 6.5: Oversikt over kartlagt arealbruk i Akkarfjord - Sørøya og vurderinger av egnethet for bruk av 

sjøvann 

Brukerinteresser – 

Akkarfjord på Sørøya 

Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens 

bruk 

Ønsket bruk Dagens 

bruk 

Ønsket bruk 

Råvann Fiskebruket Ja Egnet*) Egnet*) 

Bading Ja*) Ja*) Egnet*) Egnet*) 

Turgåing og friluftsliv Ja*) Ja*) Egnet*) Egnet*) 

Fritidsfiske Ja*) Ja*) Egnet Egnet 

Yrkesfiske Ja*) Ja*) Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Ja*) Egnet Egnet 

Verneinteresser - Fiskeområde iht. 

Kystsoneplan 

Ingen Fiskeområde iht. 

Kystsoneplan 

*) Gjelder ikke i indre havn. 

 Tiltaksvurderinger 

For å få bedre estetiske og forurensningsmessige forhold i fjæresonen i Akkarfjord skal det legges 

ca. 315 m ny avskjærende avløpsledning langs FV112 fra eiendom 3/62 i vest til eiendom 3/63 i 

øst. 

Det skal legges en ny utslippsledning med lengde på ca. 175 m til ca. 30 m dyp under LLV (laveste 

lavvann) i Akkarfjord. 

I henhold til den gjeldende avløpsforskriften skal alle utslipp ha passende rensing. Pga. vanskelig 

tilgjengelighet for tømming av evt. slamavskiller bør kommunen søke fritak på rensekravet. 

Kostnader 

Beskrivelse tiltak Kostnad 

Avskjærende spillvannsledning 2 149 875,- 

Utslippsledning til dybde på ÷30 m 1 312 500,- 
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6.5 Rensedistrikt Kårhamn 

 Generelt 

Kårhamn ligger på Seiland, og det er om lag 25 boliger, forretning, grendehus og fiskebruk 

(nedlagt). 

 Beskrivelse av resipientområde 

Kårhamna er en åpen forholdsvis grunn fjord som munner ut mot nordøst med utløp i Sørøysundet. 

Det foreligger ingen resipientundersøkelser for området. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

I Kårhamn er det kommunalt avløpssystem som dekker indre deler av bebyggelsen. Utslippet fra 

dette området er ført under laveste lavvann (LLV). For området fra ekspedisjonskaia til Vågen 

finnes ingen kommunale ledninger.  

Figur 6.6. Oversiktskart over utslipp i Kårhamn 
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 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det kan oppstå problemer 

knyttet til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Hovedproblemstillingen for området er knyttet til spredte lokale utslipp som forurenser lokalt ved 

utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fiske, turgåing, friluftsliv m.m. 

Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Kårhamn. 

Tabell 6.6: Oversikt over kartlagt arealbruk i Kårhamn og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – Kårhamn Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Usikker Usikker Egnet 

Bading Ukjent Ja Lokalt egnet Lokalt egnet 

Turgåing og friluftsliv Ukjent Ja Lokalt egnet Lokalt egnet 

Fritidsfiske Begrenset Begrenset Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Nei Egnet Egnet 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

For å få bedre estetiske og forurensningsmessige forhold i fjæresonen i Kårhamna skal det legges 

ca. 315 m ny avskjærende avløpsledning langs den kommunale veien fra eiendom 9/59 i nord til 

eiendom 9/67 i sør. 

Det skal legges en ny utslippsledning med lengde på ca. 240 m til ca. 10 m dyp under LLV i 

Kårhamna. 

I henhold til den gjeldende avløpsforskriften skal alle utslipp ha passende rensing. Dette betyr at 

ved utslippet fra Kårhamn må det etableres enten silanlegg eller slamavskiller. Pga. vanskelig 

tilgjengelighet for tømming av evt. slamavskiller bør kommunen søke fritak på rensekravet. 

Kostnader 

Beskrivelse tiltak Kostnad 

Avskjærende spillvannsledning 2 149 875,- 

Utslippsledning til dybde på ÷30 m 1 800 000,- 
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6.6 Rensedistrikt Bekkeli-Strømsnes 

 Generelt 

Akkarfjord på Kvaløya med områdene Strømsnes, Klokkarøya og Bekkeli utgjør den sørligste 

bebyggelsen på Kvaløya. Belastning fra området er 65 pe. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Akkarfjorden er en terskelfjord med største dyp 51 meter og en terskel på 26 meter. Det er også en 

terskel internt i fjorden som deler av Klokkerøy-området og Bekkeli-området. Denne terskelen er 28 

meter, mens det dypeste området i fjorden mot Klokkerøy er 48 meter. 

 Beskrivelse ar rensedistrikt 

Bekkeli boligfelt med ca. 56 boliger er utbygd med avløpsnett og avløpsrenseanlegg. Bekkeli 

avløpsrenseanlegg er dimensjonert for Qmaksdim 10 l/s. Anlegget er et silanlegg av fabrikat, type 

Masco-Zoll. Utslippet pumpes ut av Akkarfjorden og utenfor terskelen gjennom en 1100 meter lang 

utslippsledning.  

Silanlegg og utslippsledningen er dimensjonert for eksisterende og framtidig planlagt 

boligbebyggelse. 

For bebyggelsen på Strømsnes og på Klokkarøya er det i dag ingen kommunale avløpsledninger. 

Område er basert på separate private avløpsløsninger med både direkteutslipp og utslipp via 

slamavskiller. 

Figur 6.7: Avløpsanlegg Bekkeli 
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 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen resipientundersøkelser av Akkarfjorden på Kvaløya. Avløpet fra Bekkeli-

området er ført ut av fjorden og forventes ikke å belaste området innenfor terskelen. Det totale 

vannvolumet innenfor terskelen er betydelig og antas å være tilstrekkelig til å hindre 

resipientproblemer i Akkarfjorden. Dette bør etterprøves med en resipientundersøkelse.  

Hovedproblemstillingen for området er knyttet til spredte lokale utslipp som forurenser lokalt ved 

utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fiske, turgåing, friluftsliv etc. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Akkarfjord. 

Tabell 6.7: Oversikt over kartlagt arealbruk i Akkarfjord - Bekkeli og vurderinger av egnethet for bruk av 

sjøvann 

Brukerinteresser – 

Akkarfjord - Bekkeli 

Arealbruk Egnethet av sjøvann 

Dagens bruk Ønsket 

bruk 

Dagens bruk Ønsket 

bruk 

Råvann Nei Nei - - 

Bading Begrenset Begrenset Egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet, med 

unntak av noe 

lokal 

forurensning  

Egnet 

Fritidsfiske Ja (sjørøye) Ja (sjørøye) Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Nei Mindre egnet Mindre 

egnet 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Total fremtidig belastning i planområdet (Bekkeli boligfelt og Strømsnes boligfelt er beregnet til 674 

pe ved full utbygging i henhold til planbeskrivelsen. Midlere forbruk, Qmidl. er beregnet til 15 l/s, 

maks. døgnforbruk, Qdøgnmaks til 30 l/s og Qmaksdim til 60 l/s. Beregningen er basert på "Overordnede 

VA-vurderinger" av Rambøll AS, dat. 2016-05-27. 

Et felles avløpsrenseanlegg 

Det største bidraget av spillvann vil komme på område regulert til industri. Dersom alt avløp samles 

vil optimal plassering av et renseanlegg være sentralt i industriområdet for å utløse størst mulig del 

av området på selvfall. Antatt optimal plassering er vist på fig. 6.8 VA-plan/skisse for Strømsnes 

industriområde. Valg av trase for utslippsledning må avklares med havnemyndigheter. 

Avløpsvann fra nedre deler av industriområdet og fra boligområdet pumpes inn i renseanlegget. 

Det er anslått behov for 2 stk. avløpspumpestasjoner for industriområdet og 3 stk. for boligområdet. 
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To avløpsrenseanlegg 

Renseanlegget ved Bekkeli ivaretar fremtidig avløpsrensing for nye boligfelt, mens det bygges nytt 

renseanlegg for industriområdet. Dette alternativ vil sannsynligvis innebære én avløpsstasjon 

mindre, og renseanlegg/utslippsledning skal ha kapasitet inntil 1000 pe.  

Man unngår også å pumpe over Strømsneset (stor løftehøyde, antatt kote 25m). 

Eksisterende avløpsrenseanlegg er bygd i 1996 (20-år gammelt). Ved tilknytning av ytterligere 

boligmasse bør en utskiftning/ombygging av renseenhet vurderes. 

Denne løsningen er skissert i fig. 6.7 VA-plan/skisse for Strømsnes industriområde. 

Anbefalt løsning for Strømsnes industriområdet 

Alternativet med to separate renseanlegg vurderes ut fra kjente forhold å være beste teknisk 

økonomiske løsning for Straumsnes industriområdet.  

Bebyggelse på Klokkerøy er så liten at avløpsrensing foreslås løst lokalt med slamavskiller. 

Løsning for avløpsrenseanlegg bør vurderes i et forprosjekt. 

Figur 6.8: VA-plan/skisse for Strømsnes industriområdet 
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6.7 Avløpsområde Storvannet – Ferskvannsresipient 

 Generelt 

Storvannet ligger midt i Hammerfest by omkranset av større boligområder. Storvannet er ca. 870 m 

langt og ca. 410 m bredt på det bredeste, og har arealet på ca. 0,23 km2. Storelva som renner ut 

fra Storvannet er ca. 300 meter lang og munner ut i Molla i Indre Havn. 

Storvannet brukes til begrenset fritidsfiske og begrenset badeaktivitet. Området rundt vannet egner 

seg godt til turgåing og friluftsliv, men i hovedsak langs veiene rundt vannet.  

Etablering av Storvannet friområde med gang- sykkelveg (turveg) rundt Storvannet er under 

vurdering. I fremtiden vil dette øke bruken av Storvannet til rekreasjon betydelig. Potensialet for 

bedre tilrettelegging for turgåing og friluftsliv langs vannkanten er absolutt til stede. 

 Beskrivelse av avløpsområde 

Det er etablert avskjærende avløpssystem som tar hand om avløpet fra bebyggelsen rundt 

Storvannet. Avløpet føres videre ned mot utslipp ved Molla. Det er etablert tre 

avløpspumpestasjoner i avskjæringssystemet, to på nordsiden av vannet og en på sørsiden. 

Pumpestasjonene ligger helt i vannkanten på vannet, med overløp ut i Storvannet. Ved driftsstans i 

pumpestasjonene går avløpet ut i Storvannet.  

I Skaidiveien, rett sør for idrettsbanene, ligger en overvannsledning som fører overvann til 

Storvannet. Ifølge kommunen kan det være en eller flere feilkoblinger på denne ledningen, slik at 

avløpsvann blir tilført Storvannet via overvannsledningen. 

Figur 6.8: Oversiktskart over Storvannet 
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 Dagens miljøtilstand 

Tidligere undersøkelser av sedimenter (bl.a. Akvaplan-Niva rapport - «Miljøundersøkelser i 

Hammerfest havn og Storvatn», 2006) i Storvannet viser at sedimentene har relativt høye PCB-

konsentrasjoner og det var moderat - markert (tilstandsklasse II-III) forurenset av PAH. 

Metallkonsentrasjonene var moderate (tilstandsklasse I-II). Resultatene fra undersøkelsene 

indikerer at Storvannet har vært påvirket av en eller flere lokale kilder til miljøgifter. 

Akvaplan-Niva rapport - «Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest. Analyser fra 

sigevannsbrønner», 2010 konkluderer at analyser av sigevannsprøver indikerer at det finnes 

fortsatt lokale og aktive kilder som tilfører miljøgifter til Storvannet. Forurensningen i sigevann 

domineres av PAH og metaller, med det ble også påvist PCB i noen brønner. Det ble påvist PAH-

nivåer tilsvarende tilstandsklasse V (meget sterkt forurenset). 

Hovedårsaken til høy PAH-nivåer er antakelig deponering av store mengder snø fra vegbrøyting på 

isen og i elveleiet. 

De høye PCB-nivåer trolig skyldes at det ligger PCB begravd i det gamle deponiet i nedslagsfeltet 

til Storvannet. Tidligere prøver fra sjørøye (2000) fisket i havnebassenget og under oppvandring 

hadde relativt lave verdier av PCB (under faregrensa). Disse forholdene er det imidlertid viktig å få 

undersøkt nærmere. 

Videre er det foretatt enkelte vannanalyser som indikerer innhold av bakterier i Storvannet som 

stammer fra avløp. Dette kan komme fra overløp ved driftsstans i avløpspumpestasjonene. Det må 

vurderes tiltak for å forhindre overløp i pumpestasjonene og finne evt. feilkoblinger i overvanns- og 

avløpsnettet. 

Generelt viser vannprøvene at Storvannet har en tilfredsstillende vannkvalitet som bade- og 

fiskevann, unntatt perioder med utslipp via overløp fra pumpestasjonene. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av vann i 

Storvannet. 

Tabell 6.8: Oversikt over kartlagt arealbruk i Storvannet og vurderinger av egnethet for bruk av vann 

Brukerinteresser – 

Storvannet 

Bruker og verneinteresser Vurdering av egnethet 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Mindre egnet - 

Bading Begrenset Ja Lokalt egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Stor egnethet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Stor egnethet 

Verneinteresser Mot utbygging Mot utbygging Mot utbygging Mot utbygging 

 Tiltaksvurderinger 

Sanering av vann-, avløps- og overvannsledningsanlegg i Skaidiveien, samt installering av 

nødstrømsaggregat i pumpestasjonene ved Storvannet kommer til å redusere utilsiktet utslipp av 

avløp i Storvannet. 
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6.8 Rensedistrikt Kvalsund 

 Generelt 

Kvalsund (samisk: Ráhkkerávju) er et tettsted i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Før 

2020 var det administrasjonssenter i Kvalsund kommune. Tettstedet ligger på sørsida av 

Kvalsundet, vest for Repparfjorden, og har 296 innbyggere (01.01.2019) 

 Beskrivelse av resipientområde 

Repparfjorden er en relativt beskyttet fjord lokalisert innenfor Kvaløya. Fjorden har åpninger 

gjennom Kvalsundet mot sørvest og Sammelsundet mot nordøst. Fra Repparfjordbotn til åpningen 

mot Kvalsundet og Sammelsundet er det ca. 13 km. Fjorden er 127 meter på det dypeste, som er 

midt i fjorden like innenfor munningen. 

Repparfjorden er en åpen og relativt dyp fjord uten markante terskler.  

Repparfjorden er utnevnt som en nasjonal laksefjord med Repparfjordelva som en nasjonal 

lakseelv. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter de kommunale utslippene (3 stk.) til Repparfjorden fra Kvalsund tettsted. 

Tabell 6.9: Utslippsanlegg i Kvalsund 

Plassering Belastning Rense-

metode 

Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Lerstrand 490 pe Slamavskiller ÷15 m 200 m 300 PVC Kvalsundbukta 

Steinnes 60 pe Direkte utslipp ÷2 m Fjærkant 200 PVC Kvalsundbukta 

Nedenfor skolen 90 pe Direkte utslipp ÷7 m 100 m 200 PVC Repparfjorden 

 

Avløpet fra Kvalsund sentrum samles opp til Elva- og COOP-pumpestasjoner. Herifra pumpes 

avløp videre til Leirstrand-pumpestasjon. Fra Leirstrand-pumpestasjon pumpes avløpet videre til 

slamavskilleren og videre utslipp i Repparfjorden. 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 

til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Det er 3 stk. utslipp fra Kvalsund tettsted til Repparfjorden. På grunn av fjorddybden og kort 

avstand til Kvalsundet er det grunn til å tro at vannutskiftingen er god, og at de merkbare ulempene 

er relativt små. 

Hovedproblemstillingen for området er knyttet til evt. spredte lokale utslipp som kan forurense lokalt 

ved utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann 

i Repparfjorden ved Kvalsund. 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 103 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

Tabell 6.10: Oversikt over kartlagt arealbruk Kvalsund ved Repparfjorden og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Repparfjorden 

Arealbruk Vurdering av egnethet  

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Lite egnet Egnet 

Bading Nei Nei Ingen Ingen 

Turgåing og friluftsliv Ja (begrenset) Ja (begrenset) Mindre egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt område) 

reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. 

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l 

ved utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven) fram til 1.1.2007 vil fortsatt 

være lovlige. Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp 

må likevel tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. 

§ 13-8. 

Dette gjelder utslipp ved Steinnes (60 pe) og nedenfor skolen (90 pe). Utslipp ved Leirstrand (490 

pe) har en slamavskiller og er dermed godkjent iht. regelverket.  
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6.9 Rensedistrikt Skaidi 

 Generelt 

Skaidi er ei bygd i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Skaidi er et trafikk-knutepunkt, da 

riksvei 94 til Hammerfest her tar av fra E6. Bygda har ca. 60 innbyggere. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Repparfjordvassdraget har sitt utspring på Sennalandet mellom Altafjorden og Porsangerfjorden og 

har et nedbørsfelt på om lag 1090 km2. Vassdraget munner ut i sjøen i bunnen av Repparfjorden. 

Repparfjordelva er etablert som nasjonal lakseelv. 

Nasjonal myndigheter arbeider for tiden med å utarbeide strengere miljømål i forhold til nasjonale 

laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til Repparfjordelva fra tettstedet Skaidi. 

Tabell 6.11: Utslippsanlegg i Skaidi 

Plassering Antall pe  Rensemetode Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Skaidi renseanlegg 600 pe Kjemisk renseanlegg, type 

Wallax W60 

÷3 m 190 m 250 PVC Repparfjordelva 

 

 Beskrivelse av renseanlegg 

Skaidi renseanlegg, Wallax W60 er et kjemisk renseanlegg som bla. har en rensegrad på fosfor på 

>90 % og på bakterier >98%. Anlegget er dimensjonert for 600 pe for å klare vekst i Skaidi området 

i mange år fremover. 
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 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av 

ferskvann. 

Tabell 6.12: Oversikt over kartlagt arealbruk Repparfjordelva og vurderinger av egnethet for bruk av ferskvann 

Brukerinteresser – 

Repparfjordelva 

Arealbruk Vurdering av egnethet 

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Egnet Egnet 

Bading Ja Ja Egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja (laks) Ja (laks) Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Nei Nei 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Ja Ja Ja Ja 

 

 Tiltaksvurderinger 

Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet i Skaidi området utgjør en unødvendig 

belastning både for transport og behandling av avløpsvann på renseanlegget. Under 

smelteperioder har tilførselen vært så stor at anlegget har ikke fungert tilfredsstillende. 

Det er viktig å utføre kartlegging av avløpsledninger for å lokalisere: 

• kummer der overvann renner inn i ved smelte- og regnperioder. 

• feilkoblinger der overvannsledninger er tilkoblet avløpsledninger. 
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6.10 Rensedistrikt Kokelv 

 Generelt 

Kokelv er ei bygd i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Den ligger innerst i fjorden 

Revsbotn, ved munningen av Kokelva og Russelva, og omfatter strekningen fra Masterelv i vest til 

Selkopp i øst. Bygda har 135 innbyggere. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Revsbotn (eller Jáhkovuotna på samisk) er en fjord langs kommunegrensa mellom Hammerfest og 

Måsøy. Fjorden har innløp mellom Sauneset i nord og Kråkefjellneset i sør og strekker seg 20 

kilometer sørøstover til bygda Kokelv i botn av fjorden. Revsbotn er 230 meter på det dypeste, like 

sør for Slåttenbukta. 

Revsbotn er en åpen og relativt dyp fjord uten markante terskler. Ut fra dette kan det antas at 

Revsbotn har en god vannutskiftning. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til Revsbotn fra Kokelv tettsted. 

Tabell 6.13: Utslippsanlegg i Kokelv 

Plassering Belastning Rensemetode Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Utslipp ved 

Fjelbma/Riddoveien 

198 pe Direkte utslipp ÷4 m 150 m 250 PVC Revsbotn 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes lite at det oppstår problemer knyttet til utslipp av 

næringssalter og organisk stoff. 

Det er 1 stk. relativt lite utslipp fra Kokelv tettsted til Revsbotn. På grunn av fjorddybden er det 

grunn til å tro at vannutskiftingen er god, og at de merkbare ulempene er relativt små. 

Hovedproblemstillingen for området kan være knyttet til evt. spredte lokale utslipp som kan 

forurense lokalt ved utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, 

friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Revsbotn. 
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Tabell 6.14: Oversikt over kartlagt arealbruk Revsbotn og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Revsbotn 

Arealbruk Vurdering av egnethet  

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Bading Ja (lite) Ja (lite) Egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja (begrenset) Ja (begrenset) Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Ja Ja Lite egnet Lite egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt område) 

reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. 

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l 

ved utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven) fram til 1.1.2007 vil fortsatt 

være lovlige. Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp 

må likevel tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. 

§ 13-8. 

Dette gjelder utslipp ved Fjelbma/Riddoveien (198 pe). 
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6.11 Rensedistrikt Stallogargo 

 Generelt 

Stallogargo er ei lita bygd i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Stallogargo ligger på 

Kvaløya og har broforbindelse over Kvalsundbrua til fastlandet. Bygda har ca. 75 innbyggere. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Kvalsundet er et sund i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Det ligger mellom Kvaløya i 

nord og fastlandet i sør. Sundet går mellom Vargsundet i vest til Repparfjorden i øst. Det er rundt 

syv kilometer langt. 

Tidevannets faseforskyvninger over Kvalsundet gjør at Kvalsundet har en god vannutskiftning. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter de kommunale utslippene (2 stk.) til Kvalsundet fra Stallogargo tettsted. 

Tabell 6.15: Utslippsanlegg i Stallogargo 

Plassering Belastning Rense-

metode 

Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Nedenfor 

vannbehandlings-

anlegget 

 

 

50 pe 

 

 

Direkte utslipp 

 

 

÷4 m 

 

 

50 m 

 

 

200 PVC 

 

 

Kvalsundet 

Fargekai 60 pe Direkte utslipp ÷5 m 50 m 200 PVC Kvalsundet 

 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 

til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Det er 2 stk. relativt lite utslipp fra Stallogargo til Kvalsundet/Repparfjorden. På grunn av 

fjorddybden og kort avstand til Kvalsundet er det grunn til å tro at vannutskiftingen er god, og at de 

merkbare ulempene er relativt små. 

Hovedproblemstillingen for området kan være knyttet til evt. spredte lokale utslipp som kan 

forurense lokalt ved utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, 

friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellen nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann i 

Kvalsundet. 

  



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 109 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

Tabell 6.16: Oversikt over kartlagt arealbruk Kvalsundet og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Kvalsundet 

Arealbruk Vurdering av egnethet  

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Nei Nei 

Bading Nei Nei Egnet Egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja (begrenset) Ja (begrenset) Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt område) 

reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. 

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l 

ved utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven) fram til 1.1.2007 vil fortsatt 

være lovlige. Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp 

må likevel tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. 

§ 13-8. 

Dette gjelder utslippene ved nedenfor vannbehandlingsanlegget (50 pe) og ved fergekai (60 pe). 

Driftstiltak 

Utslippsledningen nedenfor vannverket har et brudd ca. 50 m ut i sundet. Ledningen bør skjøtes 

sammen. 
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6.12 Rensedistrikt Fægfjord 

 Generelt 

Fægfjord er ei lita bygd midt i Repparfjorden mellom Kvalsund og Skaidi. Her bor det ca. 30 

innbyggere. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Fægfjorden er en liten fjordarm til Repparfjorden og ligger midt i Repparfjorden mellom Kvalsund 

og Skaidi. 

Fægfjorden er en åpen forholdsvis grunn fjord, 45 m på det dypeste, som munner ut mot nordøst 

med utløp i Repparfjorden. Det antas å være god vannutskiftning i Fægfjorden. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til Fægfjorden fra Fægfjord tettsted. 

Tabell 6.17: Utslippsanlegg i Fægfjord 

Plassering Belastning Rense-

metode 

Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Ved Slippen 60 pe Direkte utslipp ÷8 m 50 m 300 PVC Fægfjorden 

 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 

til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Det er 1 stk. utslipp fra Fægfjorden/Repparfjorden. På grunn av fjorddybden og den korte 

avstanden til Repparfjorden er det grunn til å tro at vannutskiftingen er god, og at de merkbare 

ulempene er relativt små. 

Hovedproblemstillingen for området kan være knyttet til evt. spredte lokale utslipp som kan 

forurense lokalt ved utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, 

friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann 

i Fægfjorden. 
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Tabell 6.18: Oversikt over kartlagt arealbruk Fægfjorden og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Fægfjorden 

Arealbruk Vurdering av egnethet  

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Nei Nei 

Bading Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja (begrenset) Ja (begrenset) Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Lite egnet Lite egnet 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt område) 

reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. 

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l 

ved utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven) fram til 1.1.2007 vil fortsatt 

være lovlige. Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp 

må likevel tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. 

§ 13-8. 

Dette gjelder utslipp ved Slippen (60 pe). 

Driftstiltak 

Utslippsledningen ved Slippen har et brudd ca. 50 m ut i fjorden. Ledningen bør skjøtes sammen. 
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6.13 Rensedistrikt Neverfjord 

 Generelt 

Neverfjord er ei lita bygd som ligger ca. 11 km sør-vest for Kvalsundbrua. Bygda har ca. 50 

innbyggere. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Neverfjorden er en åpen, grunn fjord som munner ut mot vest med utløp i Vargsundet.  

Neverfjorden er en terskelfjord med største dyp 13 meter og en terskel på 4 meter utenfor 

Kvitnesskjæret. Det er også en terskel på 7 m internt i Neverfjorden utenfor havna. 

Det foreligger ingen resipientundersøkelser for området. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter de kommunale utslippene (2 stk.) til Neverfjorden fra Neverfjord tettsted. 

Tabell 6.19: Utslippsanlegg i Neverfjord 

Plassering Belastning Rense-

metode 

Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Nedenfor boligfelt 35 pe Direkte utslipp ÷12 m 300 m 200 PVC Neverfjorden 

Nedenfor skolen 40 pe Direkte utslipp ÷9 m 75 m 110 PVC Neverfjorden 

 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 

til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Det er 2 stk. relativt små utslipp fra Neverfjord til Neverfjorden/Vargsundet. Neverfjorden er en 

terskelfjord. Dette kan periodevis resultere akkumulering av næringssalter som kan gi merkbare 

ulemper i form av lukt etc. 

Hovedproblemstillingen for området er knyttet til evt. spredte lokale utslipp som kan forurense lokalt 

ved utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann 

i Neverfjorden. 
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Tabell 6.20: Oversikt over kartlagt arealbruk Neverfjorden og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Neverfjorden 

Arealbruk Vurdering av egnethet  

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Nei Nei 

Bading Ja (lite) Ja (lite) Lite egnet Lite egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Nei Nei 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Utslipp fra avløpsanlegg mindre enn 50 pe reguleres gjennom kapittel 12 i den nye 

avløpsforskriften. 

Sanitært avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, 

skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme 

a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 

renseanlegget, eller 

b) 180 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at utslipp til sjø og ferskvann 

lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal 

for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at 

brukerkonflikter unngås. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven) fram til 1.1.2007 vil fortsatt 

være lovlige. Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp 

må likevel tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. 

§ 13-8. 

Dette gjelder utslippene nedenfor skolen og boligfeltet til Neverfjorden, henholdsvis 40 og 35 pe. 
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6.14 Rensedistrikt Klubbukt 

 Generelt 

Neverfjord er ei lita bygd som ligger ca. 15 km nord-vest fra E6 på nordsiden av Repparfjorden. 

Bygda har ca. 25 innbyggere. 

 Beskrivelse av resipientområde 

Innerbukta er en åpen, forholdsvis dyp bukta uten terskler som munner ut mot sør med utløp i 

Repparfjorden.  

Vannutskiftningen utenfor Innerbukta antas å være gode. 

Det foreligger ingen resipientundersøkelser for området. 

 Beskrivelse av rensedistrikt 

Rensedistriktet omfatter et kommunalt utslipp til Innerbukta fra Klubbukt tettsted. 

Tabell 6.21: Utslippsanlegg i Klubbukt 

Plassering Belastning Rense-

metode 

Utslipps-

dybde 

Utslippets-

lengde 

Lednings-

dimensjon 

Utslippssted 

Ved skolen 60 pe Direkte utslipp ÷6 m 100 m 300 PVC Innerbukta 

 

 Dagens miljøtilstand 

Det foreligger ingen opplysninger om dagens miljøtilstand. Ut fra en skjønnsmessig vurdering er 

det ikke grunnlag for å anta at resipienten belastes på en slik måte at det oppstår problemer knyttet 

til utslipp av næringssalter og organisk stoff. 

Det er 1 stk. utslipp fra Klubbukt til Innerbukta/Repparfjorden. På grunn av fjorddybden og den 

korte avstanden til Repparfjorden er det grunn til å tro at vannutskiftingen er god, og at de 

merkbare ulempene er relativt små. 

Hovedproblemstillingen for området kan være knyttet til evt. spredte lokale utslipp som kan 

forurense lokalt ved utslippsområdet. Disse kan påvirke bruken av fjæreområdet til fritidsfiske, 

friluftsliv m.m. 

 Arealbruk og egnethet 

I tabellene nedenfor er det vist til kartlagt arealbruk, samt vurdering av egnethet for bruk av sjøvann 

i Innerbukta. 
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Tabell 6.22: Oversikt over kartlagt arealbruk Innerbukta og vurderinger av egnethet for bruk av sjøvann 

Brukerinteresser – 

Innerbukta 

Arealbruk Vurdering av egnethet  

Dagens bruk Ønsket bruk Dagens bruk Ønsket bruk 

Råvann Nei Nei Nei Nei 

Bading Ja (lite) Ja (lite) Lite egnet Lite egnet 

Turgåing og friluftsliv Ja Ja Egnet Egnet 

Fritidsfiske Ja Ja Egnet Egnet 

Yrkesfiske Nei Nei Nei Nei 

Akvakultur Nei Nei Ingen Ingen 

Verneinteresser Nei Nei Ingen Ingen 

 

 Tiltaksvurderinger 

Utslipp fra avløpsanlegg fra 50 pe opp til 10.000 pe ved utslipp til sjø (mindre følsomt område) 

reguleres gjennom kapittel 13 i den nye avløpsforskriften. 

Ved utslipp til mindre følsomt område kreves 20 % reduksjon av SS og mindre enn 100 mg SS/l 

ved utslipp, dvs. sil med lysåpning maks. 1 mm eller slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11. 

Utslippstillatelser gitt etter gjeldende regelverk (forurensningsloven) fram til 1.1.2007 vil fortsatt 

være lovlige. Utslipp etablert før 1.1.2007, som ikke økes vesentlig, er fortsatt lovlige. Slike utslipp 

må likevel tilfredsstille kravene til avløpsnett, lukt, utforming og drift, rapportering og prøvetaking, jf. 

§ 13-8. 

Dette gjelder utslipp nedenfor skolen til Innerbukta (60 pe). 
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7 FORVALTNING; DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

7.1 Generelt om forvaltning, drift og vedlikehold innen VA-sektoren 

Norske kommuner forvalter et vann- og avløpssystem med en gjenanskaffelsesverdi på ca. 1053 

milliarder kroner basert på tall fra Norsk vann i rapport B17/2013. 

Hammerfest kommune har fra 2011-2019 investert godt over 250 millioner til vannforsyning og 

avløp. 

Disse gjenanskaffelsesverdiene krever en bærekraftig forvaltning. En bærekraftig forvaltning må 

være både økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig (NORVAR, 2006). Selv beskjedne 

effektiviseringer med hensyn til planlegging, drift og vedlikehold av vannforsyningssystemet kan 

føre til relativt store økonomiske besparelser. 

Utilsiktet svikt i vanntilførselen, forurensningssituasjoner, strømstans o.l. er mange ganger 

resultatet av mangelfull informasjon. Dette leder igjen til misfornøyde kunder, og gir kommunen 

dårlig rykte som ledningsforvalter og som leverandør av vann- og avløpstjenester. 

Optimalisere driften ut fra et økonomisk perspektiv vil være en viktig oppgave for Hammerfest 

kommune i de nærmeste årene. En fortsatt systematisk registrering av driftsdata vil være en viktig 

del av internkontrollrutinene, og vil være grunnlag for driftsplaner, og planer for fornyelse- og 

rehabiliteringsarbeid med fokus på reduksjon av driftsutgiftene. 

Det er derfor naturlig å se på de ulike leddene som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av 

vannforsynings- og avløpsnettet i Hammerfest kommune. 

7.2 Bemanning, kompetanse og strategi 

 Administrativ struktur 

Det er vedtatt ny organisasjonsstruktur for Hammerfest kommune som er gjeldende fra 01.01.2010. 

Den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten er rådmannen. Direkte 

under rådmannen er det følgende etater: 

• Barn og unge 

• Helse og pleie 

• Samfunn og utvikling 

Rådmannen og lederne for de ovennevnte etater utgjør kommunens ledergruppe. 

Virksomhetsledere er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de 

fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget delegasjonsreglement. 

• Oppvekst og kultur 

• Helse og omsorg 

• Teknisk drift og eiendom 

 

Se også fig 7.1 på neste side. 
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Figur 7.1: Ny organisasjonsstruktur for Hammerfest kommune 

 Driftsavdelingen 

Driftsavdelingen for de kommunale vannverkene har ansvaret for den daglige driften av 

vannbehandlings- og avløpsrenseanleggene og vann- og avløpsledningsnettet inkludert 

driftsovervåking av anleggene. 

Fig. 7.2 Organisasjonskart vann og avløp Hammerfest kommune - Prosjekt- og driftsfase 
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Driftsavdelingen består av følgende kompetanse: 

Tabell 7.1: Oversikt over kompetansen hos VA-drift 

Ansatt 
(Nummerert 
fra 1 - 9) 

Utdannelse Status Kurs Spesialkompetanse Arbeidsoppgaver 

1 Elektroingeniør Virksomhetsleder Driftsoperatør Automasjon 

Kommunikasjonssystemer 

Elektro 

Hydraulikkregulering/styring 

 

2 Driftsoperatør VA Fagarbeider Diverse  Vann / avløp 

Førerkort kl. 2 

3 Spesialutdannet sveiser 

Kjøl / frys 

Driftsoperatør avløp 

Fagarbeider  Sveising av rustfritt Mekanikk / 
hydraulikk 

Førerkort kl. 2 

4 Mekaniker 

Sveiser 

Driftsoperatør avløp 

Fagarbeider  Sveising 

Røykdykker 

Førerkort kl. 2 

5 Brannkonstabel 

 

Fagarbeider Diverse  Snekkerkyndig 

Førerkort kl. 2 

6 Intern opplæring Arbeider   Inngår i 
vaktordningen 

7 Intern opplæring Assistent   Med i den daglige 
driften 

 
Avdelingen har bygget opp kompetanse innenfor ulike fagområder. Avdelingen har hatt en bevist 
strategi for å rekruttere personell fra ulike kompetanse områder. På bakgrunn av denne 
kompetansen er mange av arbeids- og prosjektoppgavene løst ved bruk av egne ansatte. Den 
oppbygde kompetansen bidrar til at Hammerfest kommune kan rykke ut på kort varsel for 
utbedringer av driftsavbrudd i vannforsyningssystemet. I den grad den skal styrkes må det skje 
med en elektromontør. 

 Kommunal eller privat utførelse 

For å forsvare drift og vedlikehold som kommunal oppgave, må kommunen over tid tilby både et 

attraktivt fagmiljø og gode arbeidsbetingelser, og i tillegg må tjenesten være økonomisk 

bærekraftig for kommunen. 

Det legges følgende strategi til grunn for kommunal eller privat utførelse av tjenester i Hammerfest 

kommune: 

• Beholde nøkkelpersonell innenfor generell VA-drift, både på administrativt og operativt 

nivå, gjennom konkurransedyktig arbeidsbetingelser. 

• Fortsatt tilby personell attraktive arbeids- og prosjektoppgaver som øker kompetansen, og 

bidrar til å øke den totale sikkerheten og beredskapen for vannforsyningen og avløp i 

Hammerfest kommune. 

• Fortsatt kjøp av tjenester for gravearbeider etter behov ved lekkasjeutbedringer. 

• Fortsatt kjøp av operative tjenester innenfor ulike kompetanseområder som automasjon og 

prosessteknikk m. m. 
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• Begrenset kjøp av administrativ spisskompetanse innenfor utvikling av støttesystemer og 

tilpasning av renseprosesser. 

• Fortsatt kjøp av konsulenttjenester for ulike planarbeider vedr hovedplan- og 

saneringsarbeider, oppgradering av vannforsynings- og avløpsanlegg og lignende. 

• Begrenset kjøp av konsulenttjenester til prosjekteringsoppgaver innenfor drift og vedlikehold. 

• Samarbeid med andre kommuner om utvikling av felles løsninger, både gjennom Norsk 
Kommunalteknisk forening, Norsk Vann, og andre samarbeidspartnere. 
 

Kommunen bør ha som mål å opprettholde kompetanse, kapasitet og effektivitet til å utføre det 
grunnleggende drift og vedlikehold av kommunens vannforsyningsnett. 

 Tiltak – Bemanning og kompetanse 

Hammerfest kommunes avdeling for VA-drift har hatt en strategi om at egne mannskaper skal 

dekke de fleste kompetanseområder som kreves innenfor drift av vannforsyningen. På bakgrunn av 

denne strategien er det benyttet eget personell til oppbygging av mindre vannverk og 

pumpestasjoner. Det er både elektro-, automasjons- og spesialsveisekompetanse på 

driftsavdelingen i dag. Denne kompetanse som er bygget opp har resultert i at man har vaktordning 

med eget kompetent personell samtidig som man får utført utbedringer ved driftsavbrudd på 

forsyningsnettet.  

Denne kompetansen ønsker man å beholde ved driftsavdelingen. I den neste planperioden skal 

kommunen styrke kompetansen innen driftsoperatør innen vann og avløpsrensing, ADK-

sertifisering (Anlegg, Drift og Kontroll), lekkasjesøking, sveisesertifikater og generelle kunnskaper 

innen vann og avløp.   

Tiltak Kostnad ekskl. mva 

pr. år 

Kursing/kompetanseøkning 400 000,- 

 

7.3 Internkontroll og driftsinstrukser 

 Generelt om internkontroll og driftsinstrukser 

Internkontroll gjelder for alle vannforsyningssystemer uansett størrelse, unntatt egen vannforsyning 

til en enkelt husholdning. Internkontroll er definert som: "Systematiske tiltak som skal sikre at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 

fastsatt i eller i medhold av lov” (Mattilsynet, 2005). 

Kravet om internkontroll understreker vannverkseiers ansvar til å sikre tilstrekkelig leveranse av 

drikkevann, og innebærer at vannverkseier skal se til at eget tilsyn, drift og vedlikehold er slik at 

man tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften (Mattilsynet, 2001). 

En etablert og operativ internkontroll skal sikre at: 

• Kvaliteten på drikkevannet tilfredsstiller de kravene som er satt, både ved normal drift og 

ved ekstraordinære situasjoner 

• Skadeomfanget ved uhell/avvik begrenses, utbedringer gjennomføres og gjentakelse 

forhindres 

Hammerfest kommune har følgende dokumenter som omfatter internkontroll og driftsinstrukser: 
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• Internkontrollhåndbok/driftsinstrukser 

• Beredskapsplan vann 2015, revidert 26.02.2015 

 

I tillegg har Hammerfest kommune kjøpt inn KERBAS kvalitetssystem for sine virksomheter. 
Systemet er et overordnet kvalitetssystem med følgende funksjoner (Workplace Consulting, 2009): 

• Mulighet for å legge inn interne prosedyrer, håndbøker, HMS, internkontroll, 
beredskapsplaner 

• Brukervennlig søkefunksjon for å finne interne prosedyrer og dokumenter 

• Verktøy for risikoanalyse 

• Komplett avvikssystem 

• Full distribusjon til alle ansatte 

• Automatisk varsling på epost 
 

Systemet er tatt i bruk av avdelingen for VA-drift til avviksbehandling. I tillegg har man påbegynt 
arbeidet med å legge inn prosedyrer inn systemet. Det gjenstår fortsatt mye arbeid med innlegging 
av data før man har fullverdige kvalitetssikringssystem. 

 Tiltak – Internkontroll 

Det vil være naturlig å legge inn HMS, Internkontroll og beredskapsplanen inn i dette KERBAS 

kvalitetssystemet slik at man får ett komplett system med avviksbehandling for drift av 

vannforsyningen.  

Innlegging av HMS/Internkontroll/beredskapsplaner inn i KERBAS er satt opp som tiltak for å få et 

komplett IT-basert KS-system. Tiltaket gjelder frikjøp av interne medarbeidere til å utføre dette 

arbeidet. 

Internkontroll og driftsinstrukser Kostnad ekskl. mva 

Fullføre et IT basert system for HMS, internkontroll, FDV- og 
avviksbehandlingssystem for drift av vannforsyningen basert på KERBAS 

100 000 

Sum internkontroll/HMS 100 000 

 

7.4 Ledningskartverk 

 Status 

Hammerfest kommune avdeling for VA-drift benytter Gemini VA som ledningskartverk.  Både vann- 

og avløpsledninger er lagt inn i kartverket. Dette gjelder både Hammerfest og Rypefjord. Rypefjord 

har en del unøyaktigheter på ledningskartet. Det må derfor gjøres nye registreringer av koordinater 

i deler av Rypefjord. Ledningsnettet i distriktsvannverkene er ikke lagt inn i Gemini VA. Dette må 

også utføres i planperioden. 

Erfaringsmessig har man avdekket store unøyaktigheter på z-koordinaten ved bruk av målinger 

med sanntids GPS. Registrering av x og y koordinater kan derfor utføres med GPS, men z-

koordinaten må måles inn med nivellement. En del av mottatt dokumentasjon på nyregistrerte 

anlegg bør kontrolleres, og eventuelt nyregistreres med hensyn til z-koordinat. 
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Når det gjelder registrering av driftsdata og driftsdagbok, så blir dette utført av driftsavdelingen, og 

man bør ha en gjennomgang av rutinene for dette. 

7.5 Driftsovervåking 

 Sentralt driftsovervåkingssystem 

Hammerfest kommune har et etablert et felles driftskontrollanlegg for kommunens vann- og 

avløpsanlegg. 

Driftskontrollanlegget for vannverket består blant annet av følgende hovedelementer: 

• Driftssentral på VA-drift som er levert av Paul Jørgensen AS. 

• Utestasjoner ved alle godkjenningspliktige vannverk. 

 

Figur 7.3: Skjermbilde for driftsovervåkingsanlegget (Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS, 2009) 

Driftskontrollanlegg er bygd opp av automatiske utestasjoner. Utestasjonene samler inn driftsdata, 

overvåker signaler og varsler feil. Enkelte utestasjoner utfører i tillegg styringer. Driftsdata samles 

inn til en sentral database en gang hvert døgn. Dataene benyttes av driftspersonell for å avdekke 

feil og avvik ved anleggene. I tillegg benyttes driftsdata for å dokumentere drift for overordnet 

myndighet. Feil varsles til vakta via mobiltelefon samt til driftssentral. 

Driftskontrollanlegget er utstyrt med flere driftssentraler. På driftssentralene presenteres 

øyeblikkstilstand for hvert anlegg ved bruk av dynamiske prosessbilder. Historiske trender vises 

ved hjelp av et eget diagramverktøy med en rekke verktøy for trendanalyse. Driftssentralen 

benytter i tillegg også Microsoft Excel regneark som rapportverktøy. Vakt-/drift-personell benytter 

bærbare pc-er som også har full driftssentralfunksjonalitet via mobilsamband. 

 

 



Hovedplan vann og avløp 2021-2029 

 

Kommunedelplan vann og avløp 
Oppdragsnr.: 5193015   Dokumentnr.: Z01   Versjon: E07 

  

2021-03-15  |  Side 122 av 140 n:\519\30\5193015\5 arbeidsdokumenter\52 rapporter\5193015 - hovedplan vann og avløp 2021-2029. ver. e07. rev. 
2021-03-15.docx 

 

Anlegget består av følgende automatiske utestasjoner: 

• V1 Hoved vannverket 

• HB2 Øvre Stornes 

• P1 Finnmarksveien 

• P2 Finnmarksveien 

• P3 Forsølveien 

• P4 Nordlysveien 

• P5 Melkøyveien 

• P6 Skytterveien 

• P7 Blinken 

• P8 Sætergamdalen 

• RP1 Buen trykkøkningstasjon 

• V2 Rypefjord vannverk 

• V3 Forsøl vannverk 

• V4 Akkarfjord vannverk 

• V5 Kårhamn vannverk 

• V6 Skakkebakken vannverk 

• V7 Bekkeli vannverk 

• HB1 Elvemo 

• HB3 Vadsøveien 

• VK7 Melandsveien 

• VK9 Fuglenesveien 

Øvrige stasjoner i figur 14 merket med HK er stasjoner i tilknytning til avløpsanlegget.  

Tradisjonelt har man forstått driftskontroll som overvåking og varsling av feil på kommunens 

anlegg.  

Det er foreslått et tiltak til web basert databanktjeneste for driftskontroll av vannforsyningen, 

spesielt med funksjoner innen kvalitetssikring, avviksrapportering og drift- og vedlikeholdsrutiner. 

Tilgang til driftsdata har fram til i dag vært forbeholdt personell innen drift av vann- og avløpsanlegg 

som har vært tilsluttet kommunens datanett, og som i tillegg har installert et spesielt dataprogram 

for driftsovervåkingssystemet. Databanktjenesten gjør alle data tilgjengelige via internett og gir 

lettere tilgang til driftsdata både for eksisterende og nye brukere. I denne sammenheng kan man 

også gi andre adgang til driftsdata, det kan være både næringsmiddelkontroll, industri og skoler. 

Et moderne driftskontrollanlegg loggfører i tillegg alle hendelser og samler inn driftsdata fra 

anleggene. Dataene er grunnlaget for rapporter som dokumenterer kommunens drift av sine 

anlegg. Kvalitetssikring og avviksrapportering er viktige oppgaver i driftskontrollanlegget og her er 

man spesielt avhengig av korrekte driftsdata.   

Ved prosjektering av nye anlegg og optimalisering av drift av dagens anlegg, benyttes 

driftsdataene også som basis for modelleringsverktøy. All bruk av driftsdata krever at dataene er 

samlet inn uten langvarige brudd i tidsrekken, og at verdiene er innenfor et gitt tillatt avvik. Dette 

krever stor grad av presisjon i rutiner for datainnsamling. 
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 Målesoner 

Hammerfest kommune har benyttet Multiconsult AS til å utarbeide plan for inndeling av målesoner. 

Målere er plassert i henhold til denne soneinndelingen. Disse målerne kommuniserer direkte med 

driftsovervåkingsanlegget levert av ingeniørfirma Paul Jørgensen AS. Arbeidet med utsetting av 

målere startet opp i 2006. Dette arbeidet ble fullført i 2010. 

 Oppsummering tiltak – driftsovervåking 

Det er satt opp følgende driftstiltak som gjelder driftsovervåkingen: 

Driftsovervåking Kostnad ekskl. mva 

WEB-basert databanktjeneste for driftskontroll av vannforsyning og 
avløp 

250 000 

Sum driftsovervåking 250 000 

 

7.6 Plantiltak 

Hovedplan vann og avløp er et overordnet strategidokument og en langsiktig plan for 

vannforsyning og avløp i en kommune. Denne planen må revideres med jevne mellomrom. 

Hammerfest kommune har hatt en planstrategi basert på 4 års intervaller. Med den utviklingen som 

har vært i Hammerfest, så har dette vært en fornuftig planhorisont.  

Neste revisjon av denne planen blir ved utgangen av 2029. Det vil derfor være fornuftig å vurdere 

planhorisonten for neste planperiode. Det er satt av kr. 400 000 for revisjon av denne planen innen 

utgangen av 2029. 

Plantiltak Kostnad ekskl. mva 

Revisjon av hovedplan vann og avløp 400 000,- 
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8 KLIMAENDRINGER – KONSEKVENSER FOR VANN OG 

AVLØP 

8.1 Klimascenarier i Hammerfest kommune 

Hammerfest har et typisk nordnorsk kystklima, med relativt milde vintre og moderat  sommervær. 
Hammerfest har ofte svært store snømengder om vinteren, og har i noen  tilfeller blitt rammet 
av snøskred svært nært sentrum av byen. Normalverdier for  perioden 1961−1990 er gitt i tabellen 
nedenfor. 

Normaler for Hammerfest Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År 

Temperaturnormal (oC) −5,1 −4,9 -3,6 -0,9 3,3 7,9 11,5 10,7 6,7 2,1 -1,5 −3,7 1,9 

Nedbørnormal (mm) 71 65 62 60 47 52 56 60 79 93 85 90 820 

 

Rapporten fra NORADAPT "Klimaendringene i Hammerfest kommune fram til 2050" viser et 

Finnmark i sterk forandring frem til 2050. I Hammerfest kommer klimaet til å bli varmere i løpet av 

denne perioden. Om sommeren med 1,5 grader celsius, om vinteren er økningen på hele 2,5 

grader. Mot innlandet øker temperaturen ytterligere på vinterstid, opp mot 3,5 grader. Nedbøren er 

forventet å øke med 20 prosent, i noen strøk oppimot 30 prosent. Vekstsesongen vil forlenges, 

med tidligere start og slutt.  

Havet er forventet å stige med 19 cm (min. 11 cm, maks 33 cm) fram til 2050 og 65 cm (min. 45 

cm, maks. 100 cm) fram til 2100. Stormflo vil øke til 236 cm i 2050 og til 287 cm i 2100.  

Det blir betydelig varmere i Finnmark, og ikke minst betydelig endringer i nedbør. Mye mer regn og 

mindre snø. 

8.2 Konsekvenser for VA-anleggene 

Mulige konsekvenser for VA-anleggene som følge av den generelle klimautviklingen: 

• Overbelastning av avløpsnett med flom og følgeskader i mindre/lokale vannveier 

• Økt skadeomfang som følge av urbaniseringsgrad og fortetting 

• Økte utslipp via overløp fra fellessystemer bidrar til økt forurensning av resipienter 

• Økt andel fremmedvann til renseanlegg 

• Økt fare for innsug av forurensninger i drikkevannsledninger ved vannfylte grøfter 

• Økende fare for jordskred og utrasing 

• Økende forurensning av drikkevannskilder, overflatevann og grunnvannskilder, pga. flomvann 

og høy grunnvannsstand 

• Strøm- eller kommunikasjonsutfall - luftstrekk som påvirkes av trær som blåser over ende - med 

påfølgende mulige utslipp av urenset avløp eller svikt i vannleveranse 

• Ekstrem kulde, teleskader på vann og avløpsrør og kjøving i mindre bekker og elver. Det vil si at 

en bekk eller en elv blir demt opp av is som fryser til og sveller opp. 

• Kaldere avløpsvann til renseanlegg ved snøsmelting/nedbør, redusert rensegrad gjennom 

biologiske rensetrinn 

• Vannmangel som følge av varme somre og uttørking 

• Uttørking av mindre vassdrag som er resipienter for avløpsutslipp  
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8.3 Tilpasning til klimautvikling 

Klimaforskningen viser at vi må forberede oss på at fremtiden kan bli preget av noen kalde vintre, 

noen milde vintre, tørre somre, ekstremvær og flom, og dette må tas hensyn til ved kommunal 

planlegging. Klimatilpasning skal inngå i dimensjoneringsgrunnlaget ved nyanlegg og 

sanering/rehabilitering. 

Hovedpunkter i aktuelle tiltak for å møte klimautviklingen vil være: 

• Oppdatere dimensjoneringsgrunnlag mht. klimautviklingen 

• Innarbeide klimatilpasningstiltak i all relevant kommunal planlegging og sette krav i 

forbindelse med reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter mm.  

• Kartlegging av kapasitet i eksisterende avløps- og overvannsystemer 

• Krav om lokal håndtering av overvann med infiltrasjon og fordrøyning 

• Krav om planlegging av flomveger for større vannmengder 

• Krav om frostsikring av ledninger og anlegg mht. ekstremverdier 

• Fortsette med separering av ledningsanlegg der det er fellessystem 

• Vurdere hvis relevant om overvann evt. må betraktes som forurenset og rensetiltak må 

iverksettes 

Det er viktig at Hammerfest kommune legger vekt på å sikre kompetanse og kapasitet for å kunne 

imøtekomme de kommende utfordringer som klimatilpasningene vil forårsake i fremtiden. 

8.4 Kommunens juridiske ansvar 

Ifølge forurensningsloven § 24a er anleggseier "ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et 

avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært 

utilstrekkelig”.  

De fleste kommunene har definert dette ansvaret gjennom eget sanitærreglement. Denne normen 

bør inngå standard abonnementsvilkår for vann og avløp.  

Normalreglementet for sanitæranlegg er revidert og utgitt av Kommuneforlaget med tittel    

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp”. Den reviderte utgaven av normalreglementet har 

tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står ovenfor, 

bl.a. når det gjelder klimaendringer. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp må vedtas av 

kommunen for at disse skal ha tilstrekkelig gyldighet.  

På landsbasis har tallet på forsikringssaker og krav om erstatning som følge av oppstuving i 

avløpsnett, oversvømming av kjellere m.m. vist til en økende tendens.  

Høyesterett har gjennom to dommer1) slått fast at kommunen har anledning til å avgrense sitt 

ansvar i forhold til forurensningslovens § 24a. Gjennom reglement for sanitæranlegg avgrenser de 

fleste kommunene sitt ansvar til kun å gjelde saker der det er blitt utvist uansvarlighet. I dommene 

fra høyesterett blir det slått fast at avløpsnett som ble dimensjonert i tråd med gjeldende 

dimensjoneringskriterier og praksis på anleggstidspunktet, ikke kan regnes som uansvarlig. Dette 

gjelder også selv om en nå erfarer at gjentaksintervallet for ekstreme nedbørepisoder har endret 

seg. 

1)  Stavanger dommen fra mars 2007 for sak mellom Stavanger kommune og If Skadeforsikring, og Fredrikstad 

 dommen fra juni 2007 for sak mellom Fredrikstad  kommune og KLP Skadeforsikring 
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9 SIKKERHET OG BEREDSKAP 

Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen er knyttet til leveranse av vann av tilfredsstillende 

kvantitet og kvalitet innenfor vannverkets forsyningsområde. 

I henhold til bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 11 har vannverkseier ansvar for å levere 

tilstrekkelig mengder drikkevann under alle forhold. Dette gjelder både normale forhold, kriser og 

katastrofer i fredstid, og ved krig (Mattilsynet, 2001). I drikkevannsforskriften § 11 henvises det 

også til at beredskapsarbeidet skal gjennomføres i henhold til lov om helsemessig og sosial 

beredskap (Helse og omsorgsdepartementet, 2000), og egen forskrift om krav til 

beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid (Helse og omsorgsdepartementet, 2000). Både loven 

og forskriften omhandler helseinstitusjoner/helseforetak, men også vannverk er særskilt nevnt. 

Sikkerheten i vannforsyningssammenheng er knyttet til både vannkvalitet og sikkerhet mot 

driftsavbrudd. Beredskapsarbeidet omfatter prosesser, planer og fysiske tiltak som forberedelser til 

å kunne videreføre og drive en virksomhet under kriser, katastrofer og krig. 

9.1 Status for sikkerhet og beredskap 

Beredskapsplanleggingen innen vannforsyningen må ses i sammenheng med øvrig 

beredskapsplanlegging i kommunen. Beredskapsplan er en tiltaks- og aksjonsplan for uønskede 

hendelser. Det kan være krigssituasjoner, naturgitte farer, sivilisatoriske aktiviteter, streiker eller 

svikt i produksjonsapparatet eller sabotasjehandlinger. 

Beredskapsplanen har som hensikt å klarlegge mulige og tenkbare hendelser som kan oppstå i en 

katastrofesituasjon eller i krigstid for å redusere/eliminere konsekvensene. 

Kommunen er pålagt å utarbeide beredskapsplan for vannforsyningen iht. drikkevannsforskriften § 

11. Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og 

leveringsbrudd. I henhold til drikkevannsforskriftens § 12 skal drikkevann være hygienisk 

betryggende. Leveringsbrudd kan oppstå ved brudd på hovedtilførsel, havari i pumper, stopp på 

grunn av vedlikehold. 

Hammerfest kommune har utarbeidet "Beredskapsplan vann 2015”. Planen består av analyser, 

målstyring, strategi og tiltak. Sikkerhets- og beredskapsplanen retter seg mot målområdene; 

teknisk sikkerhet, drift og vedlikehold og beredskapsforhold. 

Det er utarbeidet handlingsplaner med sikte på at vannforsyningen skal kunne opprettholdes 

dersom det skjer uhell og alvorlige havari på anleggene. Dette gjelder hendelser som sannsynlige 

feil og uhell som kan forutsies og er påregnelige. 

Handlingsplanen omfatter følgende hendelser: 

• Ledningsbrudd 

• Brann 

• Strømutfall 

• Akutt kjemisk forurensning av kilde 

• Inntakssvikt Hammerfest 

• Inntakssvikt Rypefjord 

• Vannbåren smitte 

• Desinfeksjon ledning 

• Trusler om sabotasje 
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 Generell forsyningssikkerhet 

I forbindelse med vurderingen av sikkerheten for vannforsyningen i Hammerfest kommune er det 

en del temaer som bør belyses. Det gjelder: 

• Utbedring av akutte lekkasjer 

• Systematisk og jevn utskifting av ledninger 

• God overvåkning/driftskontroll 

• Systematisk lekkasjelytting 

• Godt trent driftspersonell til rask utbedring av lekkasjer 

 

Vannverkseiers ansvar etter drikkevannsforskriften innebærer en rekke plikter: 

• Sikre god vannkvalitet gjennom kildebeskyttelse, vannbehandling og betryggende 

distribusjon av vannet 

• Gjennomføre tiltak og utarbeide drifts- og beredskapsplaner for å kunne levere 

tilstrekkelige mengder drikkevann under alle forhold 

• Sørge for relevant informasjon til mottakere, allmennhet, tilsynsmyndighet og sentrale 

myndigheters vannverksregistre 

• Sørge for nødvendig godkjenning av vannverkene 

 

Har man etablert internkontroll og bruker den riktig, har man også en god forsikring for at kvaliteten 

på drikkevannet holder mål, både under normal drift og ved ekstraordinære situasjoner. Skulle 

uhellet først være ute, vil internkontroll være et verktøy som bidrar til å begrense skadeomfanget, 

sikre utbedring og forhindre gjentakelse. 

Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og 

leveringsbrudd. Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning 

for alle tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil det også gi en 

stabilisering av trykket i nettet. 

Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende funksjoner 

(NORVAR prosjektrapport 137, 2004): 

• Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum) 

• Bidra til å holde stabilt og riktig trykk 

• Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum) 

• Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum) 

 

Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket kan utjevnes og bli noenlunde 

konstant over døgnet. Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden 

og industriforbruket. Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn 

(NORVAR prosjektrapport 137,2004). 

Brannreserven blir ofte inkludert i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten sannsynlighet for at en 

brann oppstår samtidig med at bassengene er tomme som følge av et brudd i hovedforsyningen. 

Brannvannsreserven er dessuten svært liten i denne sammenheng. 

Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall kilder 

og mulig fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd, parallelle 

hovedledninger, grad av overvåking etc. 
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Vanlig praksis for dimensjonering av bassengvolum i forsyningssystemer er å ha mellom 0,5 og 2,0 

døgns reservevolum (i midlere døgn). I mange tilfeller benyttes et døgns reservevolum som 

dimensjonerende bassengvolum. 

Hammerfest vannverk skal til enhver tid ha minst 0,5 døgns rentvannsreserve.  

 Krisevannforsyning 

Ved enhver hendelse som medfører bortfall av vann vil Hammerfest kommune levere alternativt 

vann via vannvogner, vanntanker eller vanndunker til berørte abonnenter. 

Ved krisesituasjoner der det er sannsynlig at vannet vil være borte i mer enn 48 timer. 

Bruk av Olavannet gjøres ved å kjøre vannet direkte på nettet. 

Ved forhold som gjør Inntaksdammen ubrukelig kan det være aktuelt å etablere nytt inntak i 

Vestfjelldammen og la Inntaksdammen få funksjon som reservekilde. Pumpe og slanger utover 

eget lager til denne operasjonen skaffes til veie gjennom sivilforsvaret. Avtale med Hammerfest 

energi AS om å holde inntaksdammen tilnærmet full, kombinert med klausulering. 

Sammenknytning turbinledning med overføringsledning fra vannverksinntak foran 

behandlingsanlegget. 

Bakteriell forurensing: 

Dersom råvannet inneholder både E. coli og intestinale enterokokker må råvannet behandles før 

det sendes/leveres til abonnentene. Dersom renseanlegget ikke fungerer og man må benytte 

Inntaksdammen som krisevannkilde må det sendes ut kokevarsel, samt advarsel om at vannet ikke 

kan brukes til matlaging uten koking. 

Under krisen skal det utføres en ukentlig manuell inspeksjon av kilden og analyse av vannkvalitet i 

henhold til gjeldende drikkevannsforskrift.  

Dersom krise skulle oppstå vil det derfor mest nærliggende løsning være å levere krisevann med 

kommunens branntankbil, henholdsvis 12 000 liter, 3000 liter og vannverkets 1200 liter tank. Disse 

fylles ved ett av kommunens øvrige vannbehandlingsanlegg og plasseres på sentrale områder i 

kommunen 

 Brannvann 

Vannforsyning til brann 

Det er ikke satt konkrete krav til slokkevannsmengder i lov eller forskrift. I forskrifter til "Lov om 

brannvern m. v.” er det imidlertid noen generelle bestemmelser som omhandler 

slokkevannsmengder og vannforsyning: 

• Boligområder: 20 l/s 

• Sentrumsområder og næringsområder: 50 l/s 

 

Slokkevannsbehov er vurdert i "Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen” for ulike typer branner (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2003). Dette 

slokkevannsbehov er vurdert for følgende bygningstyper: 

• Overtent enebolig i område med spredningsfare: 17 l/s 

• Større brann i tilknytning til industri-/lagerbygning, kontor, sykehjem, 42 - 58 l/s 
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Videre er det utgitt en veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 2004). Denne poengterer blant annet at det er kommunens 

ansvar å tilby sprinklervann i sentrumsområder og næringsområder uten å definere mengder. I 

enkelte tilfeller kan vannforsyning til sprinkleranlegg på 6 000 til 9 000 liter pr. min (100-150 l/s) 

være aktuelt (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2004). 

Beregning av brannvannskapasitet 

Det anbefales i etterkant av hovedplanarbeidet at Hammerfest kommune etablerer en edb-basert 

modell for simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. På bakgrunn av denne 

simuleringen må det utarbeides kart over slokkevannsdekning. I dette kartverket må det fremgå 

ledningsnett med dimensjoner, trykk, stoppeventiler og slokkevannsuttak i tillegg til kapasitet. 

En slik edb-modell vil også være nyttig i simulering av ulike driftsbelastninger på nettet. Denne 

modellen og kartgrunnlaget defineres som et plantiltak. 

I tillegg må det etableres en del rutiner for drift av brannvannsforsyningen. Det gjelder merking av 

slokkevannsuttakene, rutiner for inspeksjon av uttakene med vekt på korrosjon, frost og gjengroing, 

og foreta periodiske tappeprøver for kontroll av tilgjengelig vannmengde. 

 Oppsummering av tiltak, sikkerhet og beredskap 

Iht. bestemmelsene i drikkevannsforskriften § 11 har vannverkseier ansvar for å levere tilstrekkelig 

mengder drikkevann under alle forhold. Dette gjelder både normale forhold, kriser og katastrofer i 

fredstid, og ved krig (Mattilsynet, 2001). 

Sikkerheten i vannforsyningssammenheng er knyttet til både vannkvalitet og sikkerhet mot 

driftsavbrudd. Beredskapsarbeidet omfatter prosesser, planer og fysiske tiltak som skal være 

forberedelser til å kunne videreføre og drive en virksomhet under kriser, katastrofer og krig. 

Hammerfest kommune har fått utarbeidet "Beredskapsplan vannforsyning 2015”. Planen skal 

revideres årlig. 

Det bør etableres en edb-basert modell for simulering av kapasiteter og brannvannssituasjoner. I 

den forbindelse er det viktig å ha oversikt over tilgjengelig kapasitet på nettet. I 

reguleringsplanbestemmelser bør det vurderes innført betingelser om at tiltakshaver/eier selv har 

ansvar for å etablere tilførsel av større vannmengder til sprinkleranlegg enn det som er tilgjengelig 

kommunal vannforsyning i det aktuelle området. 

9.2 ROS-analyse og beredskap avløp 

Norsk Vann har utarbeidet en veileder "Norsk Vann-rapport 197-2013 "Avløpsanlegg - Vurdering 

av risiko for ytre miljø" som beskriver en arbeidsprosess for å vurdere og håndtere risiko for utslipp 

til ytre miljø fra avløpsanlegg, herunder risiko for utslipp til miljøet fra transportsystem og 

renseanlegg. Veilederen omfatter både akutte, uønskede og planlagte hendelser inkludert 

betydning av klimaendringer. 

Det er viktig at kommunens driftsavdeling i sitt arbeid fokuserer på å redusere avløpsanleggenes 

sårbarhet og risikoen for uønskede hendelser. Arbeidet med vurdering av risiko og sårbarhet bør 

gjøres i tråd med metodikken beskrevet i veiledningsmateriell for gjennomføring av ROS-analyser 

for vannforsyning med nødvendige tilpasninger. 
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Gjennom denne hovedplanen er det planlagt flere tiltak som vil redusere risikoen for skader på 

natur og miljø som følge av utslipp av avløpsvann (herunder også via nødoverløp). Eksempler på 

slike tiltak er samling av avløp til renseanlegg med utslipp til robuste resipienter. Med dette 

reduseres utslippene til sårbare resipienter. Risikoen for store skader på resipienten ved urenset 

utslipp som følge av driftsstans på renseanlegget blir også redusert betraktelig.   

I tillegg til dette planlegges det nye renseanlegget med god margin til gjeldende rensekrav. Valg av 

gode renseløsninger gjør at risikoen for utslipp av utilstrekkelig renset avløpsvann reduseres. 

Anleggene skal planlegges for de fremtidige havnivåene som følger med klimaendringene, og 

representerer med det redusert risiko for driftsstans grunnet oversvømmelser.    

De pågående og planlagte separeringstiltakene reduserer risikoen for overløpsdrift med utslipp av 

urenset kloakk. Det arbeides også generelt med å erstatte de gamle overløpene med moderne 

virveloverløp eller tilsvarende for å få til en overløpsdrift som er til minst mulig skade for miljøet. 

Det legges opp til en relativt utstrakt bruk av sjøledninger ved utbygging av nye overføringsanlegg 

på avløpssektoren i de områder der dette ansees som aktuelt. Erfaringer fra andre kommuner 

tilsier at slike løsninger er robuste med tanke på fare for forurensning.   

Ved bygging av avløpsanlegg skal Hammerfest kommune gjennomføre ROS-analyser gjennom 

planleggings- og byggeprosessene for å avdekke risiko og sårbarhet på tidligst mulige stadium, og 

for å kunne gjøre tiltak for å bedre forholdene.   

De viktigste risikoelementene i sammenheng med avløpsanlegg er, i tillegg til personskade, å 

hindre skade på naturen og å hindre skade på bygninger og andre installasjoner. For å oppnå dette 

må det jobbes bevisst med mål om å redusere faren for oversvømmelser, tilbakestuvning og 

urensede utslipp. 

Hammerfest kommune vil i hovedplanperioden fokusere på følgende tiltak for å redusere risiko og 

sårbarhet:   

• Utarbeidelse av ROS-analyse for hele avløpssystemet i Hammerfest kommune 

 

• Rutiner for kontroll og tilsyn av avløpsanlegg skal gjennomgå ROS-analyser  

 

• I de installasjoner hvor det ved driftsstans er fare for store utslipp av urenset kloakk til 

sårbare resipienter skal det gjennomføres tiltak for å redusere utslippet til et minimum 

På de stedene hvor anlegget er sårbart og driftsstans kan føre til langvarig nedsatt funksjon med 

medfølgende utslipp av urenset kloakk, skal det vurderes duplisering av vitale anleggsdeler. Dette 

gjelder både for renseanleggene og i overføringsanleggene, og er vanlig rutine ved planlegging av 

større anlegg. 
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10 HANDLINGSPLAN OG ØKONOMI 

10.1 Generelt 

 Regelverket 

Fra sentrale myndigheter er det lagt sterke føringer med hensyn til at kostnadene knyttet til 

kommunale avløpstjenester skal finansieres direkte av avløpsgebyret. Dette er hjemlet i Lov om 

kommunale vann- og kloakkavgifter og i kapittel 16 i Forurensningsforskriften. 

Regelverket fastsetter at dette skjer med tilknytningsgebyr for nye abonnenter samt årsgebyr 

basert på målt eller stipulert vannforbruk. Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at 

årsgebyr beregnes etter målt forbruk. Størrelsen på gebyrene kan ikke overstige nødvendige 

kostnader på vann- og avløpssektoren. 

Kommunen har innført todelt gebyrsystem for årsgebyr med en fast og en mengdevariabel del. 

For en enebolig på 120 m2 (≥ 50 m2) er årsgebyret for vann i 2018 i Hammerfest ca. 1.780 kr 

under gjennomsnittet i Finnmark og ca. 1.180 kr under landsgjennomsnittet, i henholdsvis 2.286 kr i 

Hammerfest, 4.066 kr i Finnmark og 3.466 kr i landsbasis. Gebyrene er ekskl. mva. 

For en enebolig på 120 m2 (≥ 50 m2) er årsgebyret for avløp i 2016 i Hammerfest ca. 352 kr under 

gjennomsnittet i Finnmark og ca. 1.145 kr under landsgjennomsnittet, i henholdsvis 2.746 kr i 

Hammerfest, 3.098 kr i Finnmark og 3.891 kr i landsbasis. Gebyrene er ekskl. mva. 

 Økning i driftsutgifter som følge av investeringer 

Det vil bli økte kostnader til drift på bakgrunn av nye investeringer i anlegg på forsyningsnettet. 

Utgangspunktet for beregning av årlig driftskostnader er basert på erfaringsdata fra tilsvarende 

anlegg, og er angitt som en prosentsats av etableringskostnadene. 

Følgende prosentsatser er lagt til: 

• Ledningsanlegg vann, avløp og overvann ±1,0 % 

• Sentral-/virveloverløp    1,0 % 

• Høydebasseng, utjevningsmagasin   1,5 % 

• Målekummer vann og avløp   2,0 % 

• Trykkøknings- og pumpestasjoner  3,0 % 

• Vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg 5,0 % 

 

Sanering og utskifting av gamle ledningsanlegg vil redusere drifts-/vedlikeholdskostnader med 1 %. 

 Avskrivningstider og -metode 

Det skal benyttes lineære avskrivninger i selvkostberegningen tilsvarende regnskap for kommuner 

og selskap. 

Kommunen skal følge de sjablongmessige avskrivninger i FOR-2000-12-15-1424 "Forskrift om 

årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)", § 8. 

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk 

levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Følgende 

avskrivningsperioder skal legges til grunn: 
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• 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner, driftskontrollsystemer og lignende 

  

• 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og 

lignende.  

 

• 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, 

pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg, høyde-/utjevningsbasseng, forbrenningsanlegg 

og lignende.  

 

• 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.  

 

• 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, 

kulturbygg, brannstasjoner og lignende. 

 

Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av 

virksomheten. 
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10.2 Tiltaksplan/Handlingsplan med prioriteringer – Vann og avløp 

Prioriteringer i tiltaksplanen/handlingsplanen under er ikke fastlåste og kan bli endret i planperioden innen den fastsatte årlige investeringsrammen for vann og avløp. 

TILTAK 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) Prioritering 2021 Prioritering 2022 Prioritering 2023 Prioritering 2024 Prioritering 2025 Prioritering 2026 Prioritering 2027 Prioritering 2028 Prioritering 2029 

KOKELV                               

Utskifting VA-anlegg Kokelvveien  448 16 000 3 584 000 3 584 000 573 440 7 741 440             3 870 720 3 870 720   

Utskifting VA-anlegg Masterelvveien 286 16 000 2 288 000 2 288 000 366 080 4 942 080           4 942 080       

Etablering brønn 3 330 000 990 000   79 200 1 069 200                   

Separering av felleskummer 8 150 000 876 000 324 000 96 000 1 296 000           1 296 000       

Overføringsledning fra Oaggunjavri til VB 1 394 8 000 11 152 000   892 160 12 044 160           6 500 000 5 544 160     

Inntaksledning Oaggunjavri 174 8 500 1 479 000   118 320 1 597 320             1 597 320     

Pumpestasjon Oaggunjavri 1 1 250 000 1 250 000   100 000 1 350 000             1 350 000     

Fjelbma/Riddoveien 180 16 000 1 440 000 1 440 000 120 000 3 000 000                 3 000 000 

                                

NEVERFJORD                               

Utskifting vannledning i Kvitnes 670 10 000 6 700 000   536 000 7 236 000         7 236 000         

Etablering av UV som hygienisk barriere 1 250 000 250 000   20 000 270 000 750 000                 

                                

KVALSUND                               

Utskifting VA-anlegg Steinnes - Sentrum 575 16 000 4 600 000 4 600 000 736 000 9 936 000                 9 936 000 

Utskifting VA-anlegg Handelsneset - Sentrum 864 16 000 6 912 000 6 912 000 1 105 920 14 929 920               14 929 920   

Utskifting VA-anlegg Kirkeveien 458 16 000 3 664 000 3 664 000 586 240 7 914 240 4 914 240 3 000 000               

Utskifting VA-anlegg Dahlvegen mot Nyggenen 714 16 000 5 712 000 5 712 000 913 920 12 337 920 6 168 960                 

Overføringsledning Trollvatnet 1 644 6 691 11 000 000     11 000 000 4 500 000 6 500 000               

Inntaksledning Trollvatnet RS   100 000     100 000 50 000                 

Vannbehandlingsanlegg Trollvatnet 1 3 400 000 3 400 000   272 000 3 672 000 1 836 000                 

                                

FÆGFJORD                               

Utskifting overføringsledning Inntak-VB 400 9 000 3 600 000   288 000 3 888 000           3 400 000       

Utskifting VA-anlegg Fægfjordveien/Slippen 100 16 000 800 000 800 000 128 000 1 728 000           1 728 000       

                                

KLUBBUKT                               

Etablering av automatisk trykksil 1 150 000 150 000   12 000 162 000 162 000                 

Etablering av grunnvannsbrønner 2 400 000 800 000     800 000 750 000                 

                                

SKAIDI                               

Etablering av 2 UV-aggregater 2 125 000 250 000   20 000 270 000                   

Separering av overvann fra avløp 1 2 000 000   2 000 000 160 000 2 160 000       2 160 000           

SUM INVESTERINGER KVALSUND     70 997 000 31 324 000 7 123 280 109 444 280 19 131 200 9 500 000 0 2 160 000 7 236 000 17 866 080 12 362 200 18 800 640 12 936 000 
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TILTAK 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) Prioritering 2021 Prioritering 2022 Prioritering 2023 Prioritering 2024 Prioritering 2025 Prioritering 2026 Prioritering 2027 Prioritering 2028 Prioritering 2029 

HAMMERFEST                               

Reinlia - Vann, avløp og overvann 96 16 000 768 000 768 000 184 320 1 720 320                   

Rundlia - Vann, avløp og overvann 149 16 000 1 192 000 1 192 000 286 080 2 670 080 1 000 000                 

Hyggeveien - Vann, avløp og overvann 100 16 000 800 000 800 000 192 000 1 792 000                   

Vassfaret - Vann, avløp og overvann 85 16 000 680 000 680 000 163 200 1 523 200                   

Kvalfjordveien - Vann, avløp og overvann 580 16 000 4 640 000 4 640 000 1 113 600 10 393 600 2 000 000   4 095 280             

Blåbærlia - Vann, avløp og overvann 135 16 000 1 080 000 1 080 000 259 200 2 419 200                   

Bjørklia - Vann, avløp og overvann 110 14 925 820 875 820 875 197 010 1 838 760     800 000 1 038 760           

Lyngbakken - Vann, avløp og overvann 180 14 925 1 343 250 1 343 250 322 380 3 008 880     1 400 000 1 608 880           

Sætergamveien - Vann, avløp og overvann 209 14 925 1 559 663 1 559 663 374 319 3 493 644     1 400 000 2 093 644           

Kløverveien - Vann, avløp og overvann 105 14 925 783 563 783 563 188 055 1 755 180     800 000 955 180           

Vidjeveien - Vann, avløp og overvann 405 14 925 3 022 313 3 022 313 725 355 6 769 980     2 400 000 3 769 980           

Gammelveien - Vann, avløp og overvann 310 14 925 2 313 375 2 313 375 555 210 5 181 960   5 181 960               

Brenneriveien - Vann, avløp og overvann 300 14 925 2 238 750 2 238 750 537 300 5 014 800       5 014 800           

Rossmollgata - Vann, avløp og overvann 635 14 925 4 738 688 4 738 688 1 137 285 10 614 660               5 000 000 5 614 660 

Nedre Myrveien - Vann, avløp og overvann 245 14 925 1 828 313 1 828 313 438 795 4 095 420                   

Nybakken - Vann, avløp og overvann 192 14 925 1 432 800 1 432 800 343 872 3 209 472       3 209 472           

Berlevågveien - Innblåsing strømpe + kumrenovering RS     2 000 000   2 000 000                   

Skaidiveien - Vann, avløp og overvann 430 16 500 3 547 500 3 547 500 851 400 7 946 400             4 714 760 3 231 640   

Skiveien - Vann, avløp og overvann 470 16 500 3 877 500 3 877 500 930 600 8 685 600     4 085 600 4 600 000           

Øvreveien - Vann, avløp og overvann 303 16 500 2 499 750 2 499 750 599 940 5 599 440         4 000 000 1 599 440       

Høyden - Vann, avløp og overvann 335 16 500 2 763 750 2 763 750 663 300 6 190 800             6 190 800     

Skytterveien - Vann, avløp og overvann 350 16 500 2 887 500 2 887 500 693 000 6 468 000     4 000 000 2 468 000           

Hammerfest Arena - Pumpestasjon RS     1 000 000   1 000 000                   

Sykehuset RS   4 500 000 4 500 000   9 000 000                   

                                

NYE TILTAK - Hammerfest-Rypefjord-Forsøl                               

Fuglenesveien - Utskifting av vannkum 1679 1 250 000 250 000     250 000                   

Nedre Molla/Skolebakken - Utskifting av vannkum  1 250 000 250 000     250 000                   

Storvannsveien ved Breilia - Vann og avløp 432 16 500 3 564 000 3 564 000 855 360 7 983 360   5 500 000 2 483 360             

Storvannsveien ved Kvalfjordveien - Avløp 307 14 925   4 581 975 549 837 5 131 812   3 500 000 1 631 812             

Elvetun - Utskifting av vannkummer 3 250 000 750 000     750 000 750 000                 

Nedreveien/Strandveien - Vann og avløp 344 16 500 2 838 000 2 838 000 681 120 6 357 120     4 520 000 1 837 120           

Nordlysveien - Vann, avløp og overvann 558 16 500 4 603 500 4 603 500 1 104 840 10 311 840 7 000 000 3 311 840               

Måneveien - Vann, avløp og overvann 134 16 500 1 105 500 1 105 500 265 320 2 476 320 2 476 320                 

Ringveien - Vann, avløp og overvann 333 16 500 2 747 250 2 747 250 659 340 6 153 840   3 000 000 3 153 840             

Vadsøveien - Nødledning vann til HB3 88 14 925 1 313 400   157 608 1 471 008     1 471 008             

Finnmarksveien ved flyplassen + kumrenovering RS   1 000 000 1 000 000   2 000 000                   

                                

HØYDEBASSENG HYGGEVATN/PRÆRIEN                               

Overføringsledning VB - Trykkøkning (TS) 1 150 8 500 9 775 000   1 173 000 10 948 000     1 000 000   5 474 000 5 474 000       

Trykkøkningsanlegg Sætergamdalen (TS)     3 850 000   462 000 4 312 000     1 000 000   1 000 000 2 312 000       

Pumpeledning TS - HB 2 850 8 500 24 225 000   2 907 000 27 132 000     1 000 000   6 612 000 8 000 000 3 000 000 300 000 8 220 000 
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TILTAK 
Lengde 

(m) 
Enhetspris Andel vann Andel avløp 

Prosjektering/ 
byggeledelse 

Totalt (kr) Prioritering 2021 Prioritering 2022 Prioritering 2023 Prioritering 2024 Prioritering 2025 Prioritering 2026 Prioritering 2027 Prioritering 2028 Prioritering 2029 

Høydebasseng, V= 1800 m3, dobbelkamret     13 300 000   1 596 000 14 896 000             7 000 000 7 896 000   

Tappeledning HB - Prærien, dobbelt 900 8 850 7 965 000   955 800 8 920 800         8 920 800         

                                

RYPEFJORD                               

Fjordaveien 1 til kryss/Bjørkåsen nr. 28-V/SP/OV 364 14 925 2 716 350 2 716 350 651 924 6 084 624                   

Overføring VB Tunnellbakken-HB2 Rypefjord RS   300 000     300 000                   

Vannbehandling Rypefjord (Ozonering + biofiltrering)     6 000 000   500 000 6 500 000       6 500 000           

Milveien - Vann, avløp og overvann 245 14 925 1 828 313 1 828 313 438 795 4 095 420   2 000 000               

                                

FORSØL                               

Alt. 2 - Ny dam med silhus/vannledning  RS   3 250 000     3 250 000 3 000 000 250 000               

Alt. 4 - Trykkøkning i vannbehandlingshus RS   945 000     945 000   945 000               

                                

AKKARFJORD                               

Vannbehandling (Ultrafiltrering)     2 160 000   259 200 2 419 200   2 000 000               

Avskjærende spillvannsledning 315 6 825   2 149 875 257 985 2 407 860             1 000 000   1 407 860 

Utslippsledning til dybde på -30 m 175 7 500   1 312 500 157 500 1 470 000         1 470 000         

                                

KÅRHAMN                               

Avskjærende spillvannsledning 315 6 825   2 149 875 257 985 2 407 860                 2 407 860 

Utslippsledning til dybde på -10 m 240 7 500   1 800 000 216 000 2 016 000                 2 016 000 

                                

SKAKKEBAKKEN/HØNSEBY                               

Vannbehandling (Ultrafiltrering med koagulering)     1 740 000   208 800 1 948 800                 1 948 800 

                                

UFORUTSETTE/ADMINISTRATIVE TILTAK                                

Uforutsette/akutte tiltak vann/avløp     20 000 000 20 000 000   40 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Registrering/kartlegging     1 576 000 1 576 000   3 152 000 200 000 344 000 344 000 344 000 344 000 344 000 344 000 344 000 344 000 

Kursing/kompetanseøkning     2 000 000 2 000 000   4 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

SUM INVESTERINGER HAMMERFEST     169 369 900 108 290 725 25 071 635 302 732 260 20 826 320 30 432 800 39 984 900 37 839 836 32 220 800 22 129 440 26 649 560 21 171 640 26 359 180 

                                

SUM INVESTERINGER KVALSUND     70 997 000 31 324 000 7 123 280 109 444 280 19 131 200 9 500 000 0 2 160 000 7 236 000 17 866 080 12 362 200 18 800 640 12 936 000 

SUM INVESTERINGER HAMMERFEST     169 369 900 108 290 725 25 071 635 302 732 260 20 826 320 30 432 800 39 984 900 37 839 836 32 220 800 22 129 440 26 649 560 21 171 640 26 359 180 

TOTALT KVALSUND OG HAMMERFEST     240 366 900 139 614 725 32 194 915 412 176 540 39 957 520 39 932 800 39 984 900 39 999 836 39 456 800 39 995 520 39 011 760 39 972 280 39 295 180 
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10.3 Gebyrutvikling 

 Generelt 

Beregninger av framtidig gebyrgrunnlag for vann og avløp er basert på investeringer i de skisserte 

handlingsplaner for vann og avløp. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp påvirkes betydelig av økte 

kapitalkostnader som følge av investeringer i handlingsplanene. 

Det er forutsatt at både vann- og avløpssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det 

vil si at inntektene fra vann- og avløpsgebyret skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader. 

Bestemmelsene om beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer er nå tatt inn som eget i 

kapittel den nye forurensningsforskriften. 

Kapitalkostnadene er beregnet med bakgrunn i H-3/14 "Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester”, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, den 

24.02.2014. 

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk 

levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. De 

kalkulatoriske avskrivningene skal være lineære og bygge på historisk kost for 

investeringsobjektene, med avskrivningsperioder på 5, 10, 20, 40 og 50 år avhengig av type 

investering 

Kapitalkostnadene er beregnet med utgangspunkt i en kalkylerente som består av 5-årig swaprente 

med et tillegg på 0,5 %-poeng. Kalkylerenten varier hele tiden, men i øyeblikket er den historisk 

lav. Det påvirker også kostnadsbildet for selvkosttjenestene på en positiv måte, da Hammerfest 

kommune har gjort betydelige investeringer frem til i dag. 

 Gebyrgrunnlag vann i perioden 2021-2024 

 

 

 Kalkulatoriske renter 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2,19 % 1,40 % 1,41 % 1,57 % 1,70 % 1,80 %

 Investeringer 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IB Saldo 225 808 947    251 679 989    287 143 423    300 827 779    313 934 978    326 534 467    

Nyinvesteringer 34 372 735      44 700 000      24 000 000      24 000 000      24 000 000      24 000 000      

Avskrivninger -8 501 693       -9 236 567       -10 315 644     -10 892 801     -11 400 510     -11 878 102     

UB Saldo 251 679 989    287 143 423    300 827 779    313 934 978    326 534 467    338 656 365    

 Kostnader 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fordelte administrative kostnader 832 740           832 740           832 740           832 740           832 740           832 740           

Direkte kostnader 11 446 833      11 779 971      11 779 971      11 779 971      11 779 971      11 779 971      

Avskrivninger 8 501 693        9 236 567        10 315 644      10 892 801      11 400 510      11 878 102      

Kalkulatoriske renter 4 961 832        2 895 278        4 145 197        4 825 888        5 443 990        5 986 717        

Sum kostnader 25 743 097      24 744 555      27 073 551      28 331 400      29 457 211      30 477 530      

 Selvkost vann 
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 Inntekter 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gebyr vann bolig -11 041 036     -12 290 200     -11 920 953     -11 920 953     -11 920 953     -11 920 953     

Gebyr vann næring -490 426          -689 101          -667 885          -667 885          -667 885          -667 885          

Gebyr vann etter måler -9 863 194       -11 906 448     -13 199 908     -13 199 908     -13 199 908     -13 199 908     

Tilknytningsgebyr -2 281 034       -1 500 000       -1 500 000       -1 500 000       -1 500 000       -1 500 000       

Diverse -105 299          -                   -                   -                   -                   -                   

Totale inntekter -23 780 989     -26 385 749     -27 288 747     -27 288 747     -27 288 747     -27 288 747     

 Resultat 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sum direkte kostnader og inntekter 1 962 108        -1 641 194       -215 195          1 042 653        2 168 465        3 188 784        

Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk. -300 646          -177 268          -211 130          -231 908          -227 758          -197 040          

Netto driftsresultat 1 661 462        -1 818 462       -426 326          810 745           1 940 707        2 991 744        

 Fond 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IB Selvkostfond/fremførbart undersk. -14 709 181     -13 047 719     -14 866 181     -15 292 507     -14 481 761     -12 541 055     

UB Selvkostfond/fremførbart undersk. -13 047 719     -14 866 181     -15 292 507     -14 481 761     -12 541 055     -9 549 311       

-19 700 636     -23 449 922     -28 355 224     -33 940 949     

 Prosentvis økning 2021 2022 2023 2024

Gebyr vann bolig -3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Gebyr vann næring -3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Gebyr vann etter måler -3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

 Årsgebyr vann 2020 2021 2022 2023 2024

Gebyr for leie av vannmåler

Boliger med inntil 2 boenheter 144,00             140,00             140,00             140,00             140,00             

Borettslag og boliger med mer enn 2 boenheter 1 137,00          1 103,00          1 103,00          1 103,00          1 103,00          

Næringsbygg og offentlige bygg 1 160,00          1 125,00          1 125,00          1 125,00          1 125,00          

Næringsvirksomheter med stort vannforbruk 2 022,00          1 961,00          1 961,00          1 961,00          1 961,00          

Gebyr for avlesing, kontroll og plombering av vannmåler 791,00             767,00             767,00             767,00             767,00             

Gebyr for boliger etter målt vannforbruk

Abonnementtsgebyr - bolig 1 486,00          1 441,00          1 441,00          1 441,00          1 441,00          

Målerleie pr. boenhet 109,00             106,00             106,00             106,00             106,00             

Pris pr. m3 vann 12,07               11,71               11,71               11,71               11,71               

Gebyr vann tillegg varenummer 709 3,01                 2,92                 2,92                 2,92                 2,92                 

Gebyr bolig målt etter areal

Leilighet over eller lik 50 m2 BRA 2 496,00          2 421,00          2 421,00          2 421,00          2 421,00          

Leilighet/hybel under 50 m2 BRA 1 898,00          1 841,00          1 841,00          1 841,00          1 841,00          

Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 BRA 3 863,00          3 747,00          3 747,00          3 747,00          3 747,00          

Boliger med 2 boenheter, en over og en under 50 m2 BRA 3 518,00          3 412,00          3 412,00          3 412,00          3 412,00          

Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA 846,00             821,00             821,00             821,00             821,00             

Gebyr for næringsbygg

Etter areal, pr. m2 45,10               43,70               43,70               43,70               43,70               

Etter måler pr. m3 12,07               11,71               11,71               11,71               11,71               
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Gebyr vann tillegg varenummer 684 3,01                 2,92                 2,92                 2,92                 2,92                 

Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år 6 036,00          5 855,00          5 855,00          5 855,00          5 855,00          

Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år 14 082,00        13 660,00        13 660,00        13 660,00        13 660,00        

Abonnementsgebyr - næringsbygg etter areal 5 288,00          5 129,00          5 129,00          5 129,00          5 129,00          

Vannforbruk melkøya etter måler 12,07               11,71               11,71               11,71               11,71               

Tillegg 25% vannforbruk melkøya etter måler 3,01                 2,92                 2,92                 2,92                 2,92                 
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 Gebyrgrunnlag avløp i perioden 2021-2024 

 

 

 Kalkulatoriske renter 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2,19 % 1,40 % 1,41 % 1,57 % 1,70 % 1,80 %

 Investeringer 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IB Saldo 203 005 633    209 276 213    223 579 894    232 055 672    240 135 213    247 847 036    

Nyinvesteringer 13 408 194      21 300 000      16 000 000      16 000 000      16 000 000      16 000 000      

Avskrivninger -7 137 614       -6 996 319       -7 524 222       -7 920 460       -8 288 176       -8 630 681       

UB Saldo 209 276 213    223 579 894    232 055 672    240 135 213    247 847 036    255 216 355    

 Kostnader 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fordelte administrative kostnader 544 484           544 484           544 484           544 484           544 484           544 484           

Direkte kostnader 7 413 800        7 738 436        7 738 436        7 738 436        7 738 436        7 738 436        

Avskrivninger 7 137 614        6 996 319        7 524 222        7 920 460        8 288 176        8 630 681        

Kalkulatoriske renter 4 375 272        2 405 706        3 212 231        3 706 698        4 147 849        4 527 571        

Sum kostnader 19 471 170      17 684 944      19 019 372      19 910 078      20 718 945      21 441 171      

 Inntekter 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gebyr avløp bolig -13 258 311     -14 657 826     -14 657 826     -14 657 826     -14 657 826     -14 657 826     

Gebyr avløp næring -428 547          -631 794          -631 794          -631 794          -631 794          -631 794          

Gebyr avløp etter måler -3 671 136       -6 607 509       -6 607 509       -6 607 509       -6 607 509       -6 607 509       

Slamtømming -203 412          -306 621          -306 621          -306 621          -306 621          -306 621          

Tilknytningsgebyr -803 208          -1 300 000       -1 000 000       -1 000 000       -1 000 000       -1 000 000       

Diverse -82 714            -                   -                   -                   -                   -                   

Totale inntekter -18 447 328     -23 503 750     -23 203 750     -23 203 750     -23 203 750     -23 203 750     

 Resultat 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sum direkte kostnader og inntekter 1 023 842        -5 818 806       -4 184 378       -3 293 672       -2 484 805       -1 762 579       

Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk. 175 191           68 067             11 897             -45 268            -98 903            -144 728          

Netto driftsresultat 1 199 033        -5 750 739       -4 172 481       -3 338 941       -2 583 709       -1 907 307       

 Fond 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IB Selvkostfond/fremførbart undersk. 7 487 680        8 686 713        2 935 974        -1 236 506       -4 575 447       -7 159 156       

UB Selvkostfond/fremførbart undersk. 8 686 713        2 935 974        -1 236 506       -4 575 447       -7 159 156       -9 066 463       

8 686 713        3 235 974        -2 502 172       -8 924 892       -16 464 529     -24 768 693     

 Prosentvis økning 2021 2022 2023 2024

Gebyr avløp bolig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Gebyr avløp næring 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Gebyr avløp etter måler 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Slamtømming 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

 Selvkost avløp 
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 Årsgebyr avløp 2020 2021 2022 2023 2024

Gebyr for boliger etter målt vannforbruk

Avløp - Abonnementsgebyr boliger 1 923,00          1 923,00          1 923,00          1 923,00          1 923,00          

Pris pr. m3 vann 8,29                 8,29                 8,29                 8,29                 8,29                 

Gebyr bolig målt etter areal

Leilighet over eller lik 50 m2 BRA 3 086,00          3 086,00          3 086,00          3 086,00          3 086,00          

Leilighet under 50 m2 BRA 2 378,00          2 378,00          2 378,00          2 378,00          2 378,00          

Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 BRA 4 674,00          4 674,00          4 674,00          4 674,00          4 674,00          

Boliger med 2 boenheter, en over og en under 50 m2 BRA 3 905,00          3 905,00          3 905,00          3 905,00          3 905,00          

Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA 1 032,00          1 032,00          1 032,00          1 032,00          1 032,00          

Gebyr for næringsbygg

Etter areal, pr. m2 40,24               40,24               40,24               40,24               40,24               

Etter måler pr. m3 8,69                 8,69                 8,69                 8,69                 8,69                 

Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år 6 647,00          6 647,00          6 647,00          6 647,00          6 647,00          

Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år 15 508,00        15 508,00        15 508,00        15 508,00        15 508,00        

Abonnementsgebyr - næringsbygg etter areal 5 857,00          5 857,00          5 857,00          5 857,00          5 857,00          

Årsavgift for slamtømming

Slamskiller/privat - tømmefrekvens 1 gang pr. år 3 122,00          3 122,00          3 122,00          3 122,00          3 122,00          

Slamskiller/privat - tømmefrekvens sjeldnere enn 1 gang per år. 1 560,00          1 560,00          1 560,00          1 560,00          1 560,00          

Fettutskiller - tømmefrekvens 1 gang per år 4 306,00          4 306,00          4 306,00          4 306,00          4 306,00          

Fettutskiller - tømmefrekvens 2 ganger per år 8 617,00          8 617,00          8 617,00          8 617,00          8 617,00          
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