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Rådmannens innstilling

Overhalla kommune vedtar tiltaksplan for vann og avløp for årene 2015 - 2019 med en 
kostnadsfordeling og prioritering som følger: 

1.

2016 2017 2018 2019 Sum i perioden

Avløp 2 stk. pumpestasjoner 2016 kr     1 600 000 kr  1 600 000 kr  1 600 000 kr       4 800 000 

Overbygg pumpestasjoner kr                   400 000 kr         200 000 kr      200 000 kr      200 000 kr       1 000 000 

Utskifting automatikk og 
implementere overvåk kr                   200 000 kr         200 000 kr      200 000 kr      200 000 kr           800 000 

Rehab  av avløpsledning 
Moan/Gansmo kr                   900 000 kr           900 000 

Overvannsproblematikk på boliger 
ved Øysletta kr                   250 000 kr           250 000 

Komtek Slam (spredte avløp ) kr         150 000 kr         40 000 kr         40 000 kr           230 000 

Utredning nytt renseanlegg for 
Ranem rens kr         200 000 kr           200 000 

Vann Nye vannmålerpunkt på nett kr         450 000 kr           450 000 

Oppkobling av eksisterende 
vannmålere kr         350 000 kr           350 000 

Implementere vannmålere privat kr         433 333 kr      433 333 kr      433 333 kr       1 300 000 

Utskifting sluser sentrale punkt på 
vannledning kr                   250 000 kr           250 000 

Forventet innvestering 
vanndistribuering                             kr         500 000 kr      500 000 kr      500 000 kr       1 500 000 

Vann og avløp Hildresåsen (forutsatt 
vedtak i sak)                              kr     8 600 000 kr       8 600 000 

Ny bil, vann og avløp                                 kr         400 000 kr           400 000 

Høydebasseng Skage kr            10 600 000 kr    10 600 000 

ENØK VA MIDLER kr     1 000 000 kr  1 000 000 kr       2 000 000 

kr            12 600 000 kr  13 083 333 kr  2 973 333 kr  2 973 333 kr    31 630 000 

TILTAK MERKET MED GRØNN, 
DELFINANSIERES MED ENØK-MIDLER



2. Tiltakene tas som egne saker til politisk behandling før iverksetting.
3. Tiltaksplanen innarbeides i grunnlaget for økonomiplanen.
4. I tråd med kommunens klima- og miljøplan ble det i 2016 utarbeidet statusoversikt og en 

mulighetsstudie for reduksjon av energiforbruket innen vann- og avløpsområdet. Fremmes 
som egen sak til politisk behandling. Grunnlaget for denne er tatt med i vurderingen av noen 
av tiltakene i planen.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 10.05.2016

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 10.05.2016, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.05.2016, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas.



Vedlegg:
1 Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016- 2019

Saksopplysninger

Tiltaksplanen for vann og avløp skal danne grunnlaget for gjennomføring av tiltak for å 
opprettholde følgende målsetting: 

 Skaffe flest mulig av innbyggerne i Overhalla kommune stabil og tilstrekkelig mengde 
godkjent drikkevann.

 I størst mulig grad føre avløpsvann fra bebyggelser frem til renseanlegg med mål å 
unngå forurensing av omgivelsene og vassdrag. 

 Drifte vann- og avløpsanleggene slik at disse målene nås, og lengst mulig bevare 
kvaliteten og verdien av disse anleggene.

Tiltaksplanen er en videreføring av eksisterende plan (2015-2016). Det er noe overlapping 
mellom gammel og ny plan.

Tekniske anlegg for vann og avløp har en høy snittalder. Dette medfører periodevis en del avvik 
i driften av anleggene. Dette er først og fremst knyttet til avløpsnettet med 
avløpspumpestasjonene. 
Muligheter for tiltak ved strømstans og beredskap er blitt forbedret med trykkøkningsstasjon 
Øyesvollkorsen (ble etablert november 2014) for raskere fylling av høydebasseng.  

Innenfor vannforsyningssektoren er det behov for tiltak i nær fremtid. Utarbeidet forprosjekt på 
nytt høydebasseng på Hunnaåsen Skage er utført og finansiert. I den sammenheng er 
overføringsledning over Namsen vurdert på nytt. Sett i sammenheng med nytt høydebasseng vil 
denne ikke ha sin nytte slik den var tenkt og den er derfor tatt ut i denne tiltaksplanperioden. 

Nødstrømsaggregat for bruk til vannlevering er bestilt og blir levert i juni 2016. 
Tilknytningspunkt på trykkøkningsstasjoner er klargjort. 

Tiltaksplanen beskriver historikk, teknisk tilstand, utstrekning og omfang.
Tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge. Det må også påregnes at det ved større rørbrudd vil 
kunne komme prosjekter som må finansieres med vedtak pga størrelse og omfang. 

Vurdering

Vann og avløpsanlegg i Overhalla kommune ble bygget i en periode hvor det begynte å komme 
nye materialer og utstyr. Krav til vannkvalitet og felles rensing av avløp var på full fart inn i 
kommunene. Disse kravene skulle oppfylles på kort tid, og det gikk noe ut over både utførelsen 
og materialkvaliteten. 
Vi ser noen ettervirkninger av dette nå.  Det er lett å tro at vi har anlegg som varer, men vi ser 
etter hvert at dette ikke er tilfelle. Som følge av det er vi nå i gang med disse planene. 



Tiltaksplanen vil være et nødvendig verktøy for etter hvert å heve den tekniske standarden på 
vann og avløpsanleggene i kommunen, samt å rette opp et etterslep av feil og mangler fra 
tidligere tider.

Kostnadene i planen er kalkulert ut fra erfaringstall, og etter vedtak av planen, vil det lages 
detaljplaner for anbudskonkurranse for de enkelte prosjektene. Dette blir så grunnlaget for egne 
vedtak om finansiering og gjennomføring.

Det foreslås følgende prioriteringer for 2016 - 2019:

2016 2017 2018 2019 Sum i perioden

Avløp 2 stk. pumpestasjoner 2016 kr     1 600 000 kr  1 600 000 kr  1 600 000 kr       4 800 000 

Overbygg pumpestasjoner kr                   400 000 kr         200 000 kr      200 000 kr      200 000 kr       1 000 000 

Utskifting automatikk og 
implementere overvåk kr                   200 000 kr         200 000 kr      200 000 kr      200 000 kr           800 000 

Rehab av avløpsledning 
Moan/Gansmo kr                   900 000 kr           900 000 

Overvannsproblematikk på boliger 
ved Øysletta kr                   250 000 kr           250 000 

Komtek Slam (spredte avløp ) kr         150 000 kr         40 000 kr         40 000 kr           230 000 

Utredning nytt renseanlegg for 
Ranem rens kr         200 000 kr           200 000 

Vann Nye vannmålerpunkt på nett kr         450 000 kr           450 000 

Oppkobling av eksisterende 
vannmålere kr         350 000 kr           350 000 

Implementere vannmålere privat kr         433 333 kr      433 333 kr      433 333 kr       1 300 000 

Utskifting sluser sentrale punkt på 
vannledning kr                   250 000 kr           250 000 

Forventet innvestering 
vanndistribuering                             kr         500 000 kr      500 000 kr      500 000 kr       1 500 000 

Vann og avløp Hildresåsen (forutsatt 
vedtak i sak)                              kr     8 600 000 kr       8 600 000 

Ny bil, vann og avløp                                 kr         400 000 kr           400 000 

Høydebasseng Skage kr            10 600 000 kr    10 600 000 

ENØK VA MIDLER kr     1 000 000 kr  1 000 000 kr       2 000 000 

kr            12 600 000 kr  13 083 333 kr  2 973 333 kr  2 973 333 kr    31 630 000 

TILTAK MERKET MED GRØNN, 
DELFINANSIERES MED ENØK-MIDLER

Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene innenfor fagområdet vann og avløp har de siste årene vært stabile og 
det har i tillegg blitt satt av midler til fond. 

Investeringstakten som skissert for perioden ut 2019 skal dekkes av kommunale avgifter. 
Investeringene kan gjennomføres som planlagt uten at dette vil gi vesentlige utslag i forhold til 
dagens avgiftsnivå. Men det vil ha en svak innvirkning på avsatt fond.



Økonomiplan (tall 
i kr 1000)

Fond 2016 2019

Vann 3 454 3 461

Avløp 2 088 3 427

Miljømessig vurdering
Opprusting av transportsystemet for avløpsvann har stor miljømessig betydning. 
Overløp fra pumpestasjoner med defekte pumper vil være lite heldig i et miljøperspektiv. 
Direkte utslipp i små resipienter har stor negativ virkning. Derfor vil oppgradering av 
pumpestasjoner og overvåkning være viktige prioriteringer fremover.

Det å skaffe seg oversikt over private spredte avløp vil være aktuelt i tiden som kommer. Det 
finnes mange små private anlegg som ikke holder dagens krav. Registrering og iverksetting av 
tiltak bør skje i kommende periode.


