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1 INNLEDNING 
Hovedplan avløp for perioden 1996 – 2005 ble utarbeidet av Vefsn kommune i perioden 1995-1996, 
og gjeldende utslippstillatelse ble gitt av Fylkesmannens Miljøvernavdeling med bakgrunn i denne 
planens løsninger. Hovedplan og utslippstillatelse har vært benyttet som grunnlag for gjennomføring 
av avløpsutbygginger frem til i dag. 

Kommunen har søkt  fylkesmannen om justert utslippstillatelse for avløpsvann i henhold til EUs 
rådsdirektiv av 21. mai 1991. Denne søknaden forutsatte primærrensing for alt utslipp fra Mosjøen 
tettsted (altså dispensasjon fra kravet om høggradig rensing i EUs rådsdirektiv). 

Fylkesmannen gav i brev datert 20.05.2010 ny utslippstillatelse basert på primærrensekravet. 

Følgende forskrifter og retningslinjer har vært viktigs for planarbeidet: 

• Nye retningslinjer for fylkesmannens behandling og krav til kommunale avløpsanlegg 
(oversendelsesbrev fra FMVA datert 08.08.01). 

• Krav til kommunale avløpsanlegg 2001-2005. Retningslinjer til fylkesmannen (TA-
1820/2001). 

• Regelverk for kommunale avløpsutslipp – en oppsummering (brev fra FMVA datert 16.09.02). 

• Foreløpig forslag til forskrift om utslipp av avløpsvann (avløpsforskriften), SFT 17.03.04. 

• Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Veiledning til kommunene. SFT rapport 
1741/2000 (inngår fra 01.07.04 i bestemmelsene i kapittel 16 i Forskrift om begrensning av 
forurensning).  

• Forskrift om begrensning av forurensning – Kapittel 11: Kommunale vann- og avløpsgebyrer 
og Kapittel 16: Utslipp fra mindre avløpsanlegg. SFT 01.07.04 

• Forslag til Norsk Standard prNS 9426: Bestemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i 
utslippstillatelse for avløpsvann 

• Ny avløpsdel i forurensningsforskriften gjeldende fra 01.01.07 

Arbeidet med revisjon av Hovedplan avløp skal trekke opp hovedlinjene for avløpsutbyggingen i 
kommunen i den neste planperioden. I planperioden legges det opp til at det skal fastsettes miljømål 
for viktige vannforekomster. Miljømålene skal på sikt legges til grunn for kommunens beslutninger 
innenfor avløpssektoren. Planen omfatter nødvendige utbyggingstiltak for å fullføre 
oppryddingstiltakene innenfor kommunale avløp samt tilrettelegging for nye boligfelt og fortetting av 
eksisterende bebyggelse. 

Planen ender opp med et Handlingsprogram, hvor prioritering av tiltak, årlige investeringskostnader, 
tidspunkt for gjennomføring av tiltak, etc. fremgår.  Videre legges det opp til at det skal gjennomføres 
en avaluering og revisjon av planen (spesielt handlingsprogrammet) midt i planperioden (ca år 2015).  

 

1.1  Grunnlagsmateriale 
 

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i forbindelse med gjennomføring av planarbeidet: 

• Hovedplan avløp for Vefsn kommune, 1996 med forslag til revisjon utarbeidet av COWI as 
for perioden 2006 – 2016.   

• Rapporter fra diverse resipientundersøkelser 

• Diverse underlagsmateriale fra Vefsn kommune. 
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2 RAMMEBETINGELSER 
 

Følgende rammebetingelser ligger til grunn for kommunens hovedplan for avløp: 

 

2.1 Lover og forskrifter 
 
Forurensningsloven er i denne sammenheng den mest sentrale loven og gjelder for alle 
forurensningskilder utenom transportsektoren. Loven slår fast at ingen har lov til å forurense uten at 
det er gitt tillatelse til det eller at det er gitt generelt unntak i loven. 
Hovedregelen er at forurensende virksomhet må ha konsesjon(tillatelse) fra 
forurensningsmyndigheten.  
 
Andre aktuelle lover er : 
• Kommunehelseloven  
• Vassdragsloven 
• Plan- og bygningsloven  
• Arbeidsmiljøloven  
• Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter  
• Produktkontrolloven . 
 
 

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften 

Miljøverndepartementet har nylig vedtatt nytt regelverk for avløpsområdet. Regelverket inngår som en 
del av forurensningsforskriften. Del 4 omfatter avløp og kapittel 11-16 omfatter avløpsbestemmelsene: 

 

- Kap. 11: Generelle bestemmelser om avløp 

- Kap. 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l (anlegg < 50pe) 

- Kap. 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (anlegg> 50 pe 
i tettbebyggelse < 2000pe) 

- Kap. 14: Krav til utslipp fra større tettbebyggelser (anlegg >50 pe i tettbebyggelse>2000 pe) 

- Kap. 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

- Kap. 15 A: Påslipp 

- Kap. 15 B: Rensing av avløpsvann (avløpsdirektivet) 

- Kap. 16: Kommunale vann og avløpsgebyrer 

  

Det nye regelverket får relativt store konsekvenser for kommunene både i form av økt myndighet og 
nye krav.   

Allerede fra 01.01.06 trådte nye regler i kraft for prøvetaking og analyse av større utslipp og om 
påslipp til offentlig avløpsnett. Resten av regelverket trådde i kraft fra 01.01.07. Etter det nye 
regelverket blir kommunen forurensningsmyndighet for utslipp opp til 2000 personekvivalenter til 
ferskvann og elvemunning, og  opp til 10000 personekvivalenter til sjø. 
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2.2 Myndigheter og myndighetsutøvelse 
 

Sentrale myndigheter og politikere har gjennom lover, forskrifter samt retningslinjer og planer lagt en 
rekke føringer for hvordan forvaltning av vannressursene skal skje, og fastsatt krav til avløpsløsning 
og avløpsbehandling.  

Rollefordeling vil være som følger: 

• Politikere fastsetter mål og lover.  

• Miljøverndepartementet (MD) er den myndighet som i loven er tillagt forurensningsmyndighet. 
Departementet har delegert videre store deler av denne myndigheten. Departementet utarbeider 
overordnede miljømål og virkemiddel gjennom lovframlegg og forskrifter. 

• Statens forurensningstilsyn (SFT) er underlagt MD og er delegert myndighet innenfor de fleste 
områder. SFT er faglig utredningsorgan i  forurensningsspørsmål. SFT har instruksjonsmyndighet 
overfor fylkenes miljøvernavdelinger. SFT gir utslippstillatelse og har kontrollansvaret for utslipp 
av fra større industribedrifter.  

• Fylkesmannen v/Miljøvernavdeling (FMVA) er regional forurensingsmyndighet for større 
kommunale utslipp mv.  

• Kommunene  er etter hvert gitt mer og mer myndighet i forurensningsspørsmål innenfor egen 
kommune. Det vises i denne sammenheng til omtalen i kap. 2.1 vedr. ny avløpsdel i 
forurensningsforskriften. 

 

 

Kommunen har videre flere plikter etter forurensningsloven:  

§24 Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av 
kommunen. 

§26 Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker for ubehandlet 
sanitært avløpsvann mv. Kommunen skal også sørge for tømming av avløpsvann fra bobiler, 
fritidsbåter mv. 

 

Forskrift om avløpsslam: 

Kommunen skal etter forskriftens §12 oppbevare tilsendte opplysninger om slam fra 
slamprodusenter/leverandører i minst ti år. 

 

Kommunen skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter forskriften med 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Delegering av myndighet etter ny avløpsforskrift er nærmere omtalt i kapittel 5.1.2. 
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2.3 Kommunale planer og forskrifter 
 

Gjennom kommunale planer og vedtak blir det fastsatt lokale rammebetingelser for vannmiljø.   

Kommunelegen har i henhold til kommuneloven ansvaret for miljørettet helsevern. 

For øvrig vil hovedplan avløp være styrende for kommunens håndtering av avløpssektoren de neste 10 
årene. 

 

 

2.4 Utslipp fra industri og landbruk 
 

Kommunen har fått forurensningsmyndighet for utslipp fra jordbruk gjeldende fra 01.04.01. 
Delegeringen gjelder følgende tre forskrifter: 

• Forskrift om husdyrgjødsel 

• Forskrift om silopressaft 

• Forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt 

Dette gir kommunen virkemidler til å løse evt. miljøproblemer på lokalt nivå som kan være i konflikt 
med lokale interesser.  

Kommunen har ingen forurensningsmyndighet overfor industrien, men kan som eier av 
avløpsanleggene stille krav til avløpsvannets mengde og kvalitet ved påslipp til kommunalt anlegg. 

 

 

 

 

3 TILSTANDS- OG SITUASJONSBESKRIVELSE 
 

3.1 Beskrivelse av hovedresipienter 
Både sjøvann og ferskvann benyttes som mottaker av avløpsvann(resipient) fra befolkning og 
næringsliv i Vefsn kommune.  

Indre del av Vefsnfjorden er benyttet som resipient for avløpsvann fra Mosjøen by.  

Følgende vannforekomster benyttes i noen grad som resipient for avløpsvann fra mindre områder: 

• Elsfjorden 

• Drevjavassdraget 

• Fustavassdraget 

• Vefsnavassdraget 

Øvrige ferskvannsforekomster har i hovedsak kun hyttebebyggelse i beskjedent omfang, og 
kommenteres derfor ikke nærmere i Hovedplan avløp.  
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VEFSNFJORDEN 

Vefsnfjorden er cirka 40 km lang, fra munningen ved Rødøya til Mosjøen. Den indre delen av fjorden 
fra Mosjøen til Sørnes er cirka 20 km lang og vel 4 km på det bredeste. Fjordens dyp øker mot Sørnes 
og er størst sør for Nabben -650 meter. Ved Sørnes blir fjorden smal , cirka 1 km bred mellom Sørnes 
og Nabben, og deler seg opp mot nordøst og sørvest, samtidig som dypet avtar. Mot sørvest er 
terskeldypet 155 meter, mens det er cirka 50 meter mot nordvest. 

Området innenfor Sørnes-Nabben kalles Indre Vefsnfjorden, eller kun Vefsnfjorden. 

Vefsnfjorden har et overflateareal på 50,89 km2. Fjorden har tilførsel av ferskvann fra flere større 
vassdrag.  

Vefsn  kommune fikk i 2003 gjennomført resipientundersøkelse og spredningsberegninger for 
kommunale utslipp i indre del av Vefsnfjorden som er hovedresipient for de kommunale utslippene 
(jfr rapport APN-412.2772 utarbeidet av Akvaplan Niva). Konklusjonen fra dette arbeidet er som 
følger: 

• Det er ikke påvist betydelige belastningseffekter i sedimenter eller bunndyrsamfunn som følge av 
kloakkutslipp. 

• Fra et miljømessig synspunkt er kriterierene for en god utslippsløsning at avløpene innlagres så 
dypt at avløpsvannet ikke kommer i kontakt med vannmassene som sirkulerer i elvemunningen av 
Vefsna, og at det ikke påvirker vannkvalitet og algevekst i de øverste 10-15 metrene av vannsøyla. 
Spredningsberegninger viser at disse kriteriene oppnås ved enten å forlenge ledningene til 
utslippsdyp på 40 m, eller til 30 meter og samtidig bruk av diffusor. 

  

Videre har EAM gjennom en årrekke utført overvåking av hele Vefsnfjorden. Det vises i denne 
sammenheng til egne rapporter som støtter opp om at vannkvaliteten i fjorden har blitt betydelig bedre 
de senere årene. 

I 2009 har kommunen fått gjennomført en utvidet resipientundersøkelse med sikte på å skaffe 
nødvendige data for å tilfredsstille kravene til en søknad om ny utslippstillatelse. 

Rapporten viser at miljøtilstanden med hensyn til organisk innhold i sedimentene er meget god, og noe 
bedre enn enn på tilsvarende stasjoner i 2003. De største forbedringene kan måles i bløtbunns-
sedimentene hvor nivåene av organisk karbon er blitt lavere og artsmangfoldet i bunndyrsamfunnene 
er uforandret eller noe høyere. 

 

ELSFJORDEN 

Elsfjorden er en 8 kilometer lang terskelfjord med utløp til Ranafjorden. Innerst i fjorden er dybden 
cirka 140 meter og bunnen skråner nedover til cirka 200 meter på det dypeste før det brått blir 
grunnere ved Hemnesøya. Her er det en terskel som er bare 24 meter dyp. Den grunne terskelen gir 
grunn til å anta at vannutskiftingen på dypt vann er begrenset. Nedslagsfeltets størrelse og tilførsel av 
ferskvann er ikke kjent. 

Det er ikke tatt vannprøver i Elsfjorden, og det er derfor ikke mulig å si noe om resipienttilstand. Det 
er likevel grunn til å anta at resipienttilstanden i Elsfjorden er god, da forurensningsbelastningen 
tilsynelatende er liten (ca 125 pe). 

 

AVASSDRAGET 
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Drevja er et typisk lavlandsvassdrag. Det drenerer Toven-fjellene i vest og grenser mot Fustas 
nedslagsfelt i sør-øst. Vassdraget har sitt utløp i Drevjabukta i Vefsnfjorden. Drevjavassdraget er cirka 
22 km langt og har et nedbørsfelt på cirka 176 km2. Hoveddelen av vassdraget ligger lavere enn 100 
m.o.h. Av større sideelver kan Komra og Kaldåga nevnes. Eneste større vatn i vassdraget er 
Drevvatnet. 

Drevjavassdraget er et oversiktlig vassdrag hovedsakelig knyttet til det rettlinja og åpne 
Drevjadalføret, som domineres av til dels frodig granskog. Drevja har for det meste et rolig løp fra 
Drevvatn til fjorden. Midlere årlig avrenning fra Drevjavassdraget er beregnet til cirka 12 m3/s. 

Langs Drevjavassdraget bor det tilsammen cirka 940 personer. Befolkningskonsentrasjoner finnes på: 
Granmoen, Forsmo, Stuvland og Drevvatn. Dessuten benyttes Drevjamoen i perioder som øvelsesleir 
for Forsvaret. 

Konklusjon  fra Miljøverndepartementets rapport, "Vannforurensning i Norge, 1984-85": 

 

"Det foregår en negativ utvikling med hensyn til overgjødsling og mikrobiologiske forhold i Drevvatn. 
Vannet mottar avrenning fra landbruk, utslipp fra spredt boligbebyggelse, hytter og 
turistetablissement".  

 

Vi har ikke nyere analyseresultater som bekrefter/avkrefter denne konklusjonen. 

 

FUSTAVASSDRAGET 

Vassdraget består av to hovedgrener; Fusta som drenerer områdene i nord og har sitt utspring  i 
fjellområdene sør for Korgenfjellet, og Herringelva som drenerer Rismålsfjellet i sør. Vassdraget har 
sitt  utløp ved Fustrota i Vefsnfjorden, 6,5 km nord for Mosjøen. 

Totalt utgjør nedslagsfeltet 542 km2. Hoveddelen av vassdragets vestligste del ligger under 150 m.o.h. 
mens en stor del av området i øst ligger på et platå 500-700 m.o.h. 

Den nordligste delen av vassdraget renner gjennom 4 vann av varierende størrelse; Luktvann, 
Ømmervatn, Mjåvatn og Fustvatn. Elva varierer mellom strie partier i grove løsmaterialer, og rolige 
grunne partier i bredt elveleie. 

Herringelva går øverst i stryk og fosser ned til dalbunnen. Her går elva sakte i uregelmessige slyng. 
Etter samløpet går elva vekselvis i rolige partier, stryk over fast fjell og rislepartier. 

 

Vassdragets viktigste sideelver/bekker er Baåga og Hellfjellelva. 

 

Konklusjon  fra Miljøverndepartementets rapport, Vannforurensning i Norge, 1984-85: 

 

"Det foregår en negativ utvikling med hensyn til overgjødsling og mikrobiologiske forhold i Fustvatn. 
Vannet mottar avrenning fra jordbruk, utslipp fra spredt bebyggelse, utslipp fra hytter og 
turistetablissement". 

 

Undersøkelser fra 1988 viser imidlertid at vannkvaliteten i Fustvatnet var svært god og hadde ingen 
tegn til forurensning av hovedvannmassene. 
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VEFSNAVASSDRAGET 

Vefsnavassdraget er det 10. største vassdraget i landet, og drenerer blant annet Nesfjella, kappfjellet og 
Eiteråfjellet. Vassdraget har sitt utløp ved Mosjøen innerst i Vefsnfjorden. 

Nedslagsfeltet er cirka 4.200 km2, og av disse er 318.5 km2 overført til Røssåga. 14 % av 
nedslagsfeltet ligger på svensk side. Et markert topografisk trekk er dalbunnens lave høyde over havet. 
Likevel utgjør fjellområdene i areal de største delen av Vefsnas nedslagsfelt. Det er granskog som 
dominerer dalbunnen, mens bjørkeskog dominerer dalsidene. 

Vassdragets viktigste sideelver i Vefsn kommune er: Skjerva, Døla, Eiteråga, Bjørnåga og Tverråga. 
Det er ingen større vatn i vassdragets nedre deler. 

 

Konklusjon  fra Miljøverndepartementets rapport, Vannforurensning i Norge, 1984-85: 

 

"Kravene til godt badevann kan overskrides som følge av utslipp fra mindre tettsteder, spredt 
bebyggelse og landbruksaktivitet. Overgjødslingsvirkningene har vært merkbart økende de siste år, 
med økt algevekst, særlig i utslippenes nærområder. Forurensningen skaper problemer spesielt for 
drikkevannsforsyningen, men også for fiske og rekreasjon".  

 

Undersøkelsene fra 1993 (jfr. NIVA-rapport 1993) slår fast at vannkvaliteten i nedre deler av Skjerva 
og Døla var "dårlig" (klasse IV) og markert påvirket av tilførsler fra fosfor og tarmbakterier fra urenset 
avløpsvann og/eller fra husdyrgjødsel.   

 

 

3.2 Oversikt over avløpssoner og tilknytninger 
Kommunen er inndelt i ulike avløpssoner med avløpsutslipp til ulike vannforekomster/resipienter i 
kommunen (se kap 3.1). Det vises generelt til oversiktskart tegning 02 for oversikt over Mosjøen by 
og tegning -03 for hele kommunen. I tabellen nedenfor gis det en oversikt over de ulike avløpssonene 
og til hvilke resipienter sonene har utslipp. Data for avløpsbelastning(pe) fra befolkning og 
forretning/industri er beregnet for de enkelte avløpssoner. Følgende grunnlag er benyttet i 
beregningene: 

 

BEFOLKNING 

Befolkningstallene fra hovedplanen utarbeidet i 1996 er oppgradert i forhold til  den 
befolkningsendring som har vært innenfor de ulike sonene de siste 10 årene. Fra 1990 til 2003 hadde 
Vefsn kommune en befolkningsøkning på 109 personer. I samme tidsrom økte befolkningen i Mosjøen 
by med 209 personer slik at man utenfor Mosjøen har hatt en befolkningsnedgang på ca 100 personer. 
Totalt innbyggertall i Vefsn kommune var pr. 01.01.09 var 13342 hvorav 9629 bodde i Mosjøen by og 
3713 utenfor.  

I etterfølgende oversikt har man for steder utenfor Mosjøen by benytett befolkningstallene fra 1990 da 
endringene her er svært små. For Mosjøen hat vi benyttett befolkningstallene pr 01.01.09. 
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Hver person tilsvarer en hydraulusk belastning på 200l/pxd og en forurensningmessig belastning 
tilsvarende 60 gram BOF5 pr døgn. 

 

 

NÆRING/INDUSTRI 

I foreliggende plan har man kun tatt med det næringslivet som har påslipp til kommunalt nett. 
Bedrifter med egne utslipp som EAM inngår derfor ikke, men har utslipp til samme resipienter.  

For beregning av hydrauliske pe antas at avløpsbelastning vil tilsvare vannforbruket ved den enkelte 
bedrift og at 1 hydraulisk pe = 200l/d.  

Ved beregning av forurensningsmessige pe er det benyttet en omregningsfaktor i tråd med Forslag til 
Norsk Standard pr NS 9426: Bestemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i utslippstillatelse for 
avløpsvann. I dette forslaget defineres en personekvivalent (pe) som ”største ukentlige BOF5 gjennom 
året”.  
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Tabell 1:  Antall pe fordelt på soner. Befolkningstall fra 1990 unntatt sone 27 som er fra 2009 

FORRETN-INDUSTRI RESIPIENT SONE SONENAVN INNBYGGERE 

pe Hydraulisk pe  Forurensn. pe  

SUM pe 
hydraulisk 

SUM pe 
forurensn. 

1 Elsfjord 78 0 0                      78 78 

2 Spredtbygd 46 0 0 46 46 

 

Elsfjorden  
 SUM 124 0 0 124 124 

3 Drevvatn 75 8 8 83 83 

4 Drevjamoen Rep. leir 0 0 0 0 

5 Granmoen 300 0 0 300 300 

6 Forsmo 42 0 0 42 42 

7 Stuvland 50 0 0 50 50 

8 Spredtbygd 473 0 0 473 473 

 

 

Drevja- 

vassdraget  

 SUM 940 8 8 948 948 

9 Åremma 35 0 0 35 35 

10 Gløsen 97 0 0 97 97 

11 Baågneset 76 20 20 96 96 

12 Langmoen 90 8 8 98 98 

13 Hellfjellbygda 36 0 0 36 36 

14 Mjåvatn 165 0 0 165 165 

15 Spredtbygd 629 0 0 629 629 

Fusta- 

vassdraget  

 SUM 1128 28 28 1156 1156 

16 Vefsn landbrukssk 180 0 0 180 180 

17 Hagfors-Remma 126 0 0 126 126 

18 Mosjøen flyplass 4 20 20 24 24 

19 Rystad 45 0 0 45 45 

20 Grøva 78 0 0 78 78 

21 Kvalfors 38 0 0 38 38 

22 Stigmoen 45 0 0 45 45 

23 Spredtbygd 982 0 0 982 982 

Vefsna- 
vassdraget  

 SUM 1498 20 20 1518 1518 

24 Holandsvika 163 0 0 163 163 

25 Lindset 80 0 0 80 80 

26 Skaland/Søfting 166 0 0 166 166 

27 Mosjøen 9600 2436 2664 12.036 12.264 

28 Spredtbygd 170 0 0 170 170 

Vefsn- 

fjorden 

 

 SUM 10179 2436 2664 12.615 12.843 

SUM   13869 2492 2712 16358 15589 
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Tabell 2: Beregning av forurensningsmessige pe fra Mosjøen by 

 

 

 

 

Kg BOF5  pr enhet pr døgn TYPE VIRKSOMHET AKTIVE
DAGER
PR UKE TILLEGG FRATREKK 

Snitt pr døgn i 
maksuke (Kg 
BOF5 /døgn) 

pe 

1. Faste bosatte 
-  Mosjøen: 9600 
-  Spredt:  3880 
-  Ukependlere: 

7 
7 
7 
5 

 
9600 x 0,06 

  
576 

 

2. Skoler: 
-  Vefsn folkehøgskole: 
    96 eksterne elever 
-  Øvrige skoler forutsetter å ha 100                      
dagpendlere 

 
7 
 
5 

 
96 x 0,06 
 
100x0,018x5/7 

  
5,76 
 
1,29 

 

3. Arbeidsplasser: 
- Forutsetter 500 
  dagpendlere netto inn  til Mosjøen 

 
5 

 
500 x 0,024 x 5/7 

  
8,57 

 

4. Sykehus uten vaskeri: 
-  46 senger hvorav 80% 
   lokalt utnyttet. 

7  
46 x0,2 x 0,06 

  
0,55 

 

5. Hotell: 

- Fru Haugans: 139 senger 
- Milano Mat og Vin: 22 senger 
- Mosjøen Hotell: 80 senger 
- Lyngengården: 90 senger 
- Andre:  

7 331 x 0,06  19,86  

6. Restauranter/kafeer: 
- Fru Haugans: 100 plasser 
- Amore: Antatt 60 plasser 
- China Kroa: Antatt 60 plasser 
- Dolly Dimples: Antatt 60 plasser 
- Ferdinand Mat: Antatt 60 plasser 
- Kaffistova: 120 plasser 
- Kroverten: Antatt 60 plasser 
- Milano: 60 plasser 
- Provence: 50 plasser 
- Kulturverkstedet: 130 plasser 
- Andre: Antatt 120 plasser 

7 880 x 0,015  13,2  

7. Campingplasser: 
- Mosjøen Camping: 
   - 30 hytter m/vann 
   - 20 hytter u/vann 
   -250 brukerdøgn (telt, etc) 

7 400 x 0,03  12  

8. Industri: 
- EAM: Ikke påkoblet 

  
6400 kg BOF5/år 

  
Ikke tilk. 

 

Total belastning    637,83 10.630 
pe 
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3.3 Nærmere beskrivelse av avløpsforhold i hver son e 
Kapitlet gir en beskrivelse av avløpsforholdene i de ulike sonene. Det er lagt vekt på å få frem 
følgende: 

- beskrivelse av området 

- avløpssystem 

- avløpsutslipp 

- eventuelle andre bidragsytere til forurensning 

Kapitlet tar også for seg avløpsforholdene i mindre områder hvor det ikke er etablert offentlig 
avløpsanlegg, men hvor dette kan være aktuelt. Beskrivelse av eksisterende forhold er i stor grad 
basert på hovedplan avløp fra 1996 oppgradert for planer og tiltak utført i ettertid. Områder med spredt 
bebyggelse med enkeltutslipp ble bl.a. kartlagt i detalj under forrrige hovedplanrevisjon i 1995, og 
etterfølgende opplysninger er i stor grad hentet fra denne kartleggingen justert for kjente endringer.  

Vefsn kommune er i ferd med å utabeide en egen saneringsplan som blant annet omtaler tilstand og 
nødvendige tiltak på ledningsnettet. På bakgrunn av dette vil hovedplan avløp bare i mindre grad 
omtale tilstanden til ledningsnettet innenfor de ulike sonene. 

 

3.3.1 Avløpssone 1 Elsfjord 
Viser til hovedplanens oversiktskart, tegn. nr. 3. 

I Elsfjord er det idag kun separate avløpsanlegg. De fleste av husene i Elsfjord har avrenning til 
mindre elver og bekker. Bare husene ytterst på Neshaug har utslipp direkte til sjø. 

Flata ved Elsfjord kirke består av grus og er sannsynligvis godt egnet for infiltrasjon. Dalsiden fra 
Elsfjordstrand til Elsfjord stasjon har varierte grunnforhold med grus, leir og forvitret fjell. Her vil 
rensemetode avhenge av grunnforholdene. Der hvor infiltrasjonsanlegg ikke er egnet vil det stilles 
krav til minirenseanlegg eller sandfiltergrøft. 

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes i Elsfjord (antar samme forhold som under 
den detaljerte kartleggingen i 1995 korrigert for kjente nyetableringer) .  

Tabell 3, Rensemetoder, Elsfjord 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

78 40 0 5 0 35 

 

 

 

3.3.2 Avløpssone 2 Spredt bebyggelse Elsfjorden 
 

I Elsfjorden avløpsdistrikt er det registrert 28 boliger og 16 hytter utenfor tettstedet Elsfjord. Tabellen 
nedenfor viser en oversikt over rensemetoder for disse (antatt samme forhold som i 1995 korrigert for 
kjente nyetableringer ). 
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Tabell 4, Rensemetoder, spredtbygde områder, Elsfjorden avløpsdistrikt 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

      Tett 
tank 

46 28 1 12 0 14 1 

 

 

 

3.3.3 Avløpssone 3 Drevvatn 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er ikke kommunale avløpsanlegg i Drevvassbygda. Alle hus har idag egne separate avløpsanlegg. 

På bakgrunn av resipientundersøkelser er ikke sandfilteranlegg tillatt i Drevvassbygda. Her er det krav 
om infiltrasjon eller minirenseanlegg. Sannsynligvis er infiltrasjonsanlegg mindre aktuelt da grunnen 
stort sett består av silt og leire.  

Lokal resipient er Dyrhaugelva. 

Tabellen nedenfor viser eksisterende rensing i Drevvassbygda (antar samme forhold som under 
kartleggingen i 1995 korrigert for kjente nyetableringer).  

 

Tabell 5, Rensemetoder, Drevvassbygda 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

75 49 6 0 0 42 0 

 

 

 

3.3.4 Avløpssone 4 Drevjamoen 
 

Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Drevjamoen militærleir har eget renseanlegg og utslipp til Drevja. Drevjamoen er i daglig bruk etter at 
IR-14 og HV-distriktet flyttet sin administrasjon fra Mosjøen. Utslippene øker under periodiske 
militærøvelser. Drevjamoen renseanlegg har utslippstillatelse for utslipp av sanitært avløpsvann fra en 
normal belastning tilsvarende maksimalt 200 pe, samt en tilleggsbelastning for inntil 800 mann inntil 3 
uker pr. år. Renseanlegget er et biologisk anlegg av typen aktiv slam.  

Før utslipp til Komra, som er lokal resipient, passerer avløpsvannet en kunstig laget dam som ekstra 
sikkerhet for slamflukt.  
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3.3.5 Avløpssone 5 Granmoen 
Viser til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Granmoen boligfelt er utbygget med kommunalt ledningsnett og renseanlegg. Det er idag tilknyttet 
cirka 300 pe. Renseanlegget er et biologisk renseanlegg av typen aktivt slam. Utslippet går ut i Drevja 
under laveste vannstand.  

Utslippstillatelsen fra 1991 stiller krav om at renseanlegget skal utvides til kjemisk felling når 
belastningen overstiger 310 pe. 

Granmoen renseanlegg ble bygget i 1983 og er dimensjonert for 310 pe. Tabellen nedenfor viser 
gjennomsnittlige målte renseeffekter fra tre analyser tatt ut i 1995. Lokal resipient er Drevja. 

 

 Tabell 6, Renseeffekt Granmoen renseanlegg. 

TYPE BYGGEÅR KAPASITET TILKNYTNING RENSEEFFEKT %  

  pe. (ant. pe) Fosfor Nitrogen Susp. stoff BOF7 

Biologisk/
aktiv slam 

1983 310 cirka 300 59,8 39,5 98,5 96,3 

 

Avløpsforholdene på Granmoen tilfredsstiller så langt vi har oversikt gjeldende karav. 

 

3.3.6 Avløpssone 6 Forsmo 
Det henvises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Forsmo har idag ingen kommunale avløpsanlegg. Det er utelukkende separate avløpsløsninger. Alle 
husene har utslipp til mindre bekker som igjen går ut i Drevja.  

Generelt består grunnen av leir og siltholdige sjø og fjordavsetninger, med lokale innslag av grus og 
sand. Der man har forekomster av grus og sand bør det anlegges infiltrasjonsanlegg, ellers er det krav 
til minimum sandfilteranlegg, eventuelt minirenseanlegg.   

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes på Forsmo (antar samme forhold som under 
kartleggingen i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

Tabell 7, Rensemetoder, Forsmo 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

42 17 5 1 2 9 0 

 

 

3.3.7 Avløpssone 7 Stuvland 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

På Stuvland er det idag ingen kommunale avløpsanlegg. Det er utelukkende separate avløpsløsninger, 
med utslipp til mindre bekker, som igjen har utløp i Drevja.  
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Grunnen i området består av leir og siltholdige sjø- og fjordavsetninger. I dette området er det ikke 
aktuelt med infiltrasjonsanlegg, og det er derfor krav om sandfiltergrøft eller minirenseanlegg. 

 

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes på Stuvland (antar samme forhold som under 
karteggingen i 1995 korrigert for kjente nyetableringer).  

Tabell 8, Rensemetoder, Stuvland 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

50 17 5 0 3 9 0 

 

 

3.3.8 Avløpssone 8 Spredtbygd Drevjavassdraget 
I Drevjavassdraget avløpsdistrikt er det registrert 218 boliger og 42 hytter utenfor tettstedene. Tabellen 
nedenfor viser en oversikt over rensemetoder for disse (antar samme forhold som kaartlagt i 1995 
korrigert for kjente nyetableringer). 

 

Tabell 9, Rensemetoder, spredtbygde områder, Drevjavassdraget avløpsdistrikt 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

473 221 49 19 9 144 0 

 

 

3.3.9 Avløpssone 9 Åremma 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er idag ingen kommunale avløpsanlegg i Åremmaområdet. Alle har egne separate avløpsanlegg. 
Lokal resipient er Fusta, direkte eller via bekker. 

Grunnen i området består av hav- og fjordavsetninger, med leir og silt som dominerende jordarter. 
Infiltrasjonsanlegg er derfor sannsynligvis uaktuelt i dette området. I separatforskriften stilles det krav 
til minimum sandfilteranlegg på Åremma. 

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes på Åremma (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

 

 

Tabell 9, Rensemetoder, Åremma 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

35 17 5 0 3 9 0 
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3.3.10 Avløpssone 10 Gløsen 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Gløsen har ikke kommunale avløpsanlegg. Hvert enkelt hus har egne separate avløpsanlegg. Gløsen 
ligger under den marine grense og grunnen består stort sett av silt og leir. 

Det er stilt krav om minimum sandfilteranlegg som rensemetode i Gløsen. 

Lokal resipient for Gløsen er Fusta. 

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes i Gløsen (antar samme forhold som kartlagt i 
1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

 

Tabell 10, Rensemetoder, Gløsen  

 

 

3.3.11 Avløpssone 11 Baågneset 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er idag ingen kommunale avløpsanlegg i Baågneset. Istedet er det bygd ut separate avløpsanlegg. 
De fleste har utslipp til mindre bekker som drenerer ut til Fustvatnet. 

Grunnen består for det meste av leir og silt med enkelte innslag av morene. Det tillates 
sandfilteranlegg i området. 

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes i Baågneset (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

Tabell 11, Rensemetoder, Baågneset 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

76 29 11 1 3 14 0 

  

 

3.3.12 Avløpssone 12 Langmoen 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Langmoen har ett kommunalt minirenseanlegg med kapasitet 20 boliger som er etablert i senere tid. 
Resterende hus i området har egne separate anlegg. 

Grunnen i området består for det meste av leir og silt, og det er derfor ikke forhold for å etablere 
infiltrasjonsanlegg. Samtidig tillates ikke sandfilteranlegg i området på grunn av at 
resipientundersøkelser har vist at resipienten Helfjellelva er forurenset. Dermed gjenstår 
minirenseanlegg som aktuell rensemetode. 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

97 45 14 0 1 30 0 
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Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes på Langmoen (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

Tabell 12, Rensemetoder, Langmoen 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Kommunalt 
minirenseanlegg 
kapasitet 20 
boliger 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

90 37 11 15 hus tilkoblet 2 10 0 

  

 

3.3.13 Avløpssone 13 Hellfjellbygda 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er idag ingen kommunale avløpsanlegg i Hellfjellbygda. Alle hus har etablert separate 
avløpsanlegg. 

Grunnforholdene i området er lite egnet for infiltrasjonsanlegg da den for det meste består av leir og 
siltholdige hav- og fjordavsetninger. Det er satt krav til minirenseanlegg eller tilsvarende som 
rensemetode da resipientundersøkelser viser at Helfjellelva er forurenset. Sandfilteranlegg tillates altså 
ikke etablert i dette området. 

Tabellen nedenfor viser hvilke rensemetoder som finnes i området (antar samme forhold som kartlagt i 
1995 korrigert for kjente nyetableringer).  

Tabell 13, Rensemetoder, Hellfjellbygda 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

36 15 10 0 2 3 0 

 

 

 

3.3.14 Avløpssone 14 Mjåvatn 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Mjåvatn avløpsområde omfatter Sandvik folkehøgskole. Området er utbygd med felles ledningsnett og 
renseanlegg. Det er idag tilknyttet cirka 160 pe til anlegget. Renseanlegget er et biologisk renseanlegg 
av typen biorotor. Utslippet fra renseanlegget går ut i Sandvikbekken og videre til Sandvikbukta i 
Mjåvatn. 

Sandvik renseanlegg ble bygget i 1990 og er dimensjonert for 165 pe. Tabellen nedenfor viser målte 
renseeffekter (gjennomsnittet av to prøver fra 1995). 
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Tabell 14, Sandvik renseanlegg 

TYPE BYGGEÅR KAPASITET TILKNYTNING RENSEEFFEKT % (23/2-10) 

  Antall pe. Qdim (ant. pe) Fosfor Nitrogen Susp. stoff BOF5 

Biorotor 1990 cirka 165 44 m3/d 165 28,9 22,5 76 86 

 

Renseeffekten er relativt god. For BOF5 ligger verdiene opp mot 90 % renseeffekt.  

Etter en del innkjøringsproblemer har dette anlegget gode renseresultatene. 

Videre er det i senere tid etablert 2 nye boliger, hvert med eget minirenseanlegg. 

 

3.3.15 Avløpssone 15 Spredtbygd Fustavassdraget 
I Fustavassdraget avløpsdistrikt er det registrert 264 boliger og 103 hytter utenfor tettstedene. Tabellen 
nedenfor viser en oversikt over rensemetoder for disse. 

 

Tabell 15, Rensemetoder, spredtbygde områder, Fustavassdraget avløpsdistrikt 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Naturba
sert 

473 264 58 35 18 143 1 

 

3.3.15 b  Herringen 

I Herringen er det planlagt bygging av kjemisk/biologisk renseanlegg for 20 nye boliger fordelt på 2 
byggefaser. 

3.3.16 Avløpssone 16 Vefsn Landbruksskole 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Vefsn Landbruksskole har eget renseanlegg og egen utslippstillatelse. Renseanlegget er et biologisk-
kjemisk renseanlegg. 

Renseanlegget har hatt endel driftsproblemer. Vefsn landbruksskole har driftsansvaret for 
renseanlegget. Tabellen nedenfor viser dimensjoneringsdata og målte renseeffekter for renseanlegget 
(gjennomsnitt av tre prøver fra 1995-96). 

 

Tabell 16, Vefsn landbruksskole RA  

TYPE BYGGEÅR KAPASITET TILKNYTNING RENSEEFFEKT %  

  Antall pe. Qdim (ant. pe) Fosfor Nitrogen Susp. stoff BOF7 

Biologisk/
kjemisk 

1965/81 350 21 m3/h 180 99,0 76,3 99,0 97,5 
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Renseresultatene fra de tre tilgjengelige analysene er stabile og viser en meget god renseeffekt for 
denne typen renseanlegg. Det må imidlertid påpekes at analysegrunnlaget er tynt og må oppdateres. 

Utslippet fra renseanlegget går ut i Døla. 

Videre er det i tillegg 1 bolig med infiltrasjon, 3 boliger med minirenseanlegg og 1 bolig med 
naturbasert rensing. 

 

 

3.3.17 Avløpssone 17 Hagfors-Remma 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er ikke etablert noen form for kommunale avløpsanlegg i dette området. Istedet er det etablert 
separate avløpsløsninger for hvert enkelt hus. 

I området er det varierte grunnforhold med både hav- og fjordavsetninger i form av leire og silt og 
elve- og breelvavsetninger i form av sand og grus. Der grunnforholdene tillater det er rensekravet 
infiltrasjonsanlegg. Ellers er det krav om sandfilteranlegg eller tilsvarende. 

De fleste har utslipp til små lokale bekkesystemer som renner ut i Døla og Skjerva som renner videre 
ut i Vefsna. 

Tabellen nedenfor viser hvilke renseinnretninger som finnes i Hagfors/Remmaområdet (antar samme 
forhold som kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer).  

Tabell 17, Rensemetoder, Hagfors/Remma 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Naturba
sert 

126 48 3 14 8 22 1 

  

 

3.3.18 Avløpssone 18 Mosjøen flyplass 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Mosjøen Flyplass er tilknyttet et kjemisk renseanlegg av typen Wallax. Anlegget ble bygget i 1994. 
Renseanlegget er dimensjonert for 35 pe eller 10 m3/d. Dagens tilknytning er cirka 20 pe.  

Utslippet går ut i Vefsna under laveste lavvannsstand. 

 

 

Tabell 18, Mosjøen Flyplass RA  

TYPE BYGGEÅR KAPASITET TILKNYTNING  

  Antall pe. Qdim (ant. pe)     

Kjemisk 1994 cirka 35 10 m3/d 20     
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3.3.19 Avløpssone 19 Rystad 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

På Rystad er det i senere tid etablert et kommunalt renseanlegg med kapasitet 20 boliger. 5 boliger er i 
dag tilkoblet og ytterligere 2 hus under oppføring vil bli tilkoblet. For øvrig har hvert hus eget separat 
avløpssystem. Lokal resipient er Vefsna. 

Løsmassene i området består for det meste av leir og siltavsetninger, med enkelte innslag av sand og 
grus. Det tillates brukt sandfilteranlegg i dette området dersom grunnforholdene ikke ligger til rette for 
infiltrasjonsanlegg. 

Tabellen nedenfor viser hvilke renseinnretninger som er etablert i Rystadområdet (antar samme 
forhold som kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

Tabell 19, Rensemetoder, Rystad 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Kom. 
RA kap. 

20 hus 

45 16 1 4 1 5 15 hus 
tilkoblet 

 

 

3.3.20 Avløpssone 20 Grøva 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er ikke etablert kommunale avløpsanlegg på Grøva. Alle hus har egne separate avløpsløsninger. 

Løsmassene i området består dels av sand- og grusavsetninger og av leir og silt. Mesteparten av 
området er velegnet for infiltrasjonsanlegg, mens det i deler av området må bygges minirenseanlegg 
eller sandfilteranlegg. 

Utslipp går ut i små lokale bekker og videre ut i Vefsna eller rett ut i Vefsna. 

Tabellen nedenfor viser hvilke typer renseanlegg som er etablert i området (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer).  

Tabell 20, Rensemetoder, Grøva 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

78 24 0 13 2 9 0 

 

 

 

3.3.21 Avløpssone 21 Kvalfors 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er heller ikke på Kvalfors etablert noen form for kommunale avløpsanlegg. Istedet er det utbygd 
separate avløpsløsninger. 



Vefsn kommune – Hovedplan avløp 2010 - 2020                                                                                                                                    
 

 

SIDE 25 

Løsmassene i området består for det meste av sand- og grusavsetninger, og forholdene ligger derfor 
godt til rette for infiltrasjonsanlegg. Det stilles krav til minimum sandfilteranlegg i området. 

Vefsna er lokalresipient for Kvalfors. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke typer separate avløpsanlegg som finnes på Kvalfors 
(antar samme forhold som kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer).   

Tabell 21, Rensemetoder, Kvalfors 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Naturba
sert 

38 18 0 8 2 7 1 

  

 

3.3.22 Avløpssone 22 Stimoen 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Det er ikke etablert kommunale avløpsanlegg på Stimoen. Det er etablert separate utslipp for hvert hus 
i området. Lokal resipient er Vefsna. 

Grunnforholdene i området er gunstige med hensyn til infiltrasjon i grunnen, da grunnen består av 
elveavsetninger. Da forholdene ligger til rette for infiltrasjonsanlegg,  er det også krav om dette i 
Stimoenområdet. 

Tabellen nedenfor viser hvilken type rensing som finnes i Stimoenområdet (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

Tabell 22, Rensemetoder, Stimoen 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

45 11 0 10 0 1 0 

 

 

3.3.23 Avløpssone 23  Spredtbygd Vefsnavassdraget 
I Vefsnavassdraget avløpsdistrikt er det registrert 294 boliger og 34 hytter utenfor tettstedene. 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over rensemetoder for disse. 

Tabell 23, Rensemetoder, spredtbygde områder, Vefsnavassdraget avløpsdistrikt 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

el. naturbasert 

Antall 
minirenseanlegg 

Tett 
tank 

Antall tett tank 
eller 

slamavskillere 

Ingen 
rensing 

982 294 55 52 21 14 148 4 
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3.3.24 Avløpssone 24 Holandsvika 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

I Holandsvika er det etablert et felles ledningsanlegg som dekker en del av området. Hvert hus som er 
tilknyttet ledningsanlegget har egen slamavskiller før tilknytting. Ledningsnettet består av en enkel 
oppsamlingsledning og tre pumpestasjoner som pumper spillvannet ut i Vefsnfjorden ved 
Holandsjøen. Cirka 20 husstander som har slamavskillere er tilknyttet det felles kommunale 
ledningsanlegget. 

For resten av Holandsvika er det etablert separate avløpsanlegg med utslipp til mindre bekker og elver 
og videre ut i Drevjabukta. Løsmassene i området består stort sett av leir og silt slik at forholdene ikke 
er egnet for infiltrasjonsanlegg. det er krav om minimum sandfilteranlegg dersom utslippene ikke går 
direkte ut i sjøen. 

Tabellen nedenfor viser hvilke rensemetoder som finnes i Holandsvika (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer ).  

Tabell 24, Rensemetoder, Holandsvika 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall naturbasert Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere/t

ett tank 

Ingen 
rensing 

163 56 3 1 3 49 0 

   

 

3.3.25 Avløpssone 25 Lindset 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

Heller ikke på Lindset er det idag noen form for kommunale avløpsanlegg, og det er derfor etablert 
separate avløpsanlegg for hvert enkelt hus. Løsmassene i området består av silt- og leiravsetninger i 
tillegg til områder med bart fjell. 

Det er krav til minimum sandfilteranlegg der hvor man ikke har direkte avløp til sjøen. Utslippene har 
for det meste utløp i mindre bekker, som drenerer til Vefsnfjorden. 

 

Tabellen nedenfor gir oversikt over eksisterende renseinnretninger på Lindset (antar samme forhold 
som kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer).  

Tabell 25, Rensemetoder, Lindset 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Naturba
sert 

80 33 5 0 5 22 1 
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3.3.26 Avløpssone 26 Skaland/Søfting 
Det vises til oversiktskart, tegn. nr. 3. 

I dag er det etablert egne separate avløpsanlegg i området.  

De fleste har utslipp til mindre bekker som igjen har avrenning til Vefsnfjorden. 

Tabell 26 viser hvilke typer av renseinnretninger som finnes i området (antar samme forhold som 
kartlagt i 1995 korrigert for kjente nyetableringer). 

Tabell 26, Rensemetoder, Skaland/Søfting 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

166 53 4 25 2 20 0 

 

Det bygges et kommunalt renseanlegg på Skaland (biorotot dimmensjonert for hele området),  

Når anlegget er ferdig (i løpet av 2010) tas det sikte på å koble til hele området. I første omgang vil 
Skaland bli koblet til, men også Søfting vil bli tlknyttet ved etablering av en pumpestasjon.  

 

 

 

3.3.27 Avløpssone 27 Mosjøen 
Det vises generelt til oversiktskart for Mosjøen, tegn. nr. 2. 

I det etterfølgende gis en beskrivelse av eksisterende avløpsforhold i Mosjøen. Det er lagt vekt på 
tilstands- og funksjonsbeskrivelse av tekniske anlegg. 

 

3.3.28 Hovedsystem og utslipp 

3.3.28.1 Avløpsdistrikt og soneinndeling 

 

Avløpsdistrikt 

 

Mosjøenområdet er delt inn i to avløpsdistrikt (rensedistrikt): 

 

I. Kulstad Rensedistrikt 
II.  Mosjøen Rensedistrikt 
 

Av tegn. nr. 2 framgår avløpsområder og hovedsystem for de to avløpsdistriktene. Videre er sentrale 
opplysninger for hvert av områdene sammenfattet i tabell på neste side. 
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KULSTAD RENSEDISTRIKT MOSJØEN RENSEDISTRIKT 

 

* Omfatter den nord-østlige delen av 

   Mosjøen som består av bydelene: 

 

   - Kulstad 

   - Breimo 

   - Hals 

   - Åsbyen 

   - Dolstad 

   - Skjervengan 

 

* Tilknytning: 

   - 4400 personer 

   - Industri, service og institusjoner 

     tilsvarende 485 pe 

   - Totalt 4885 pe 

   - Avløp fra kontor og garderober etc hos    
EAM bør vurderes tilsluttet  kommunalt 
nett/RA Kulstad. 

 

*  Avløpssystem: 

    Kombinasjon av separat- og fellessystem. 

    Delvis pumping (5 pumpestasjoner) og 

    delvis selvfall for fremføring til Kulstad 

    Renseanlegg. Flere overløp på systemet. 

 

 

 

*  Kulstad Renseanlegg: 

    - Satt i drift i 1977. 

    - Mekanisk rensing: 

      Qdim= 35 l/s 

      Qmaks.dim= 51 l/s 

    - Sil: 

      Ettermontert i 1991 for å ta en delstrøm av 

      innkommende mengde, Qkap= cirka 75 l/s 

    - Total kap. cirka 110 l/s  

 

 

*  Omfatter sentrumskjernen av Mosjøen og  

    sørlige bydel som etter full utbygging vil 

    bestå av områdene: 

    - Gildevangen nord og sør 

    - Hammarheim 

    - Nyrud 

    - Ytre sentrumsområde A og B 

    - Indre sentrumsområde A og B 

    - Nervollan 

    - Andåsen 

    - Osbakken (fremtidig) 

 

*   Tilknytning: 

     - 5150 personer 

     - Industri, service og institusjoner (ISI) 

       tilsvarende 1880 pe inkludert EAM 

     - Totalt ca 7030 pe 

     - Avløp fra kontor og garderober etc hos    
EAM bør vurderes tilsluttet  kommunalt 
nett/RA Kulstad. 

      -  Avløp fra ny anodefabrikk er tilknyttet 
nylig. Antall pe ikke kjent. 

 

*  Avløpssystem: 

    Kombinasjon av separat- og fellessystem. 

    Etter full utbygging vil 12 pumpestasjoner  

    pumpe avløpet fram til Mosjøen 

    renseanlegg. Det vil være flere overløp med 

    utslipp til Vefsna og Skjerva. Idag er det     

    ialt 15 utslipp i avløpsdistriktet. 

 

*   Mosjøen Renseanlegg: 

     - Satt i drift i 1993. 

     - Rensing ved siling. 

     - Qkap.siler = 243 l/s 



Vefsn kommune – Hovedplan avløp 2010 - 2020                                                                                                                                    
 

 

SIDE 29 

Soneinndeling 

Sonegrensene er trukket etter følgende hensyn: 

 -   Nedslagsfelt  til pumpestasjoner 

 -  Avløpsledningers nedslagsfelt/tilknytning og naturlige vannskiller. 

 -   Soner bør fortrinnsvis inneholde bebyggelse med samme avløpssystem. 

 

Rensedistriktene er på bakgrunn av de ulike bydelene innenfor området inndelt i følgende hovedsoner: 

 

KULSTAD RENSEDISTRIKT  

HOVEDSONE 1 - Kulstad 

HOVEDSONE 2 - Breimo 

HOVEDSONE 3 - Hals 

HOVEDSONE 4 - Åsbyen 

HOVEDSONE 5 - Dolstad 

HOVEDSONE 6 - Skjervengan 

 

MOSJØEN RENSEDISTRIKT 

HOVEDSONE 7 - Vollan 

HOVEDSONE 8 - Indre sentrum 

HOVEDSONE 9 - Ytre sentrum 

HOVEDSONE 10 - Vefsnveien 

HOVEDSONE 11 - Nyrud 

HOVEDSONE 12 - Hammarheim 

HOVEDSONE 13 - Gildevangen 

HOVEDSONE 14 - Øya  

 

 

Hovedsonene er igjen delt inn i mindre delsoner. De ulike delsonene framgår av avløpssonekart, tegn. 
nr. 2. 

 

Tabell 28 og 29 viser delsoner innenfor hver hovedsone og angir disse med navn. 
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Tabell 28, Soneinndeling, Kulstad Rensedistrikt 

HOVEDSONE DELSONE DELSONENAVN 

1 - Kulstad 1 A 

1 B 

1 C 

Kulstadlia Nord 

Kulstadlia Sør 

Kulstadleira 

2 - Breimo 2 A 

2 B 

Øvre Breimo 

Nedre Breimo 

3 - Hals 3 A 

3 B 

Halsbakken/Kråkdalen 

Halsøya 

4 - Åsbyen 4 A 

4 B 

Åsbyen 1 

Åsbyen 2 

5 - Dolstad 5 A 

5 B 

5 C 

5 D 

Dolstad kirke 

Nedre Dolstad 

Øvre Dolstad 

Dolstad Vest 

6 - Skjervengan 6 A 

6 B 

Skjervengan Øst 

SkjervenganVest 

 

Tabell 29, Soneinndeling, Mosjøen Rensedistrikt 

HOVEDSONE DELSONE DELSONENAVN 

6 - Skjervengan 6 C Skjervengan Sør 

7 - Nervollan 7 A Nervollan 

8 - Indre sentrum 8 A 

8 B 

Indre sentrum A 

Indre sentrum B 

9 - Ytre sentrum 9 A 

9 B 

Ytre sentrum A 

Ytre sentrum B 

10 - Vefsnvegen  10 A Vefsnvegen 

11 - Nyrud 11 A Nyrud 

12 - Hammarheim 12 A Hammarheim 

13 - Olderskog 13 A 

13 B 

Olderskog Nord 

Olderskog Sør 

14 – Øya 14 A Øya 

15 – Andås /vangen 15 A Andås 
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3.3.28.2 Ikke tilknyttet randsonebebyggelse 

Med randsonebebyggelse menes bebyggelse som ligger i eller nært opptil et rensedistrikt og som det 
kan være økonomisk/teknisk forsvarlig å tilknytte offentlig avløpsanlegg. Inkludert er også enkelthus 
som ligger i områder der øvrige hus er tilknyttet. 

I tabell 30 framgår opplysninger om randsonebebyggelse i Mosjøen avløpsdistrikt (status pr 1995). 

 

Tabell 30, Randsonebebyggelse, Mosjøen, 1995 

SONE NAVN ANTALL HUS ANTALL PE 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Hessenget - Formoen 

Tankanlegget Halsøya 

Øya 

Andås - Langremma 

Skog 

Meenget - Remdalen 

17 

 

8 

48 

5 

7 

42 

 

20 

120 

12 

17 
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3.3.28.3 Forurensningskilder 

I nedenstående tabell 31 og 32 framgår befolkning, industri, service og institusjoner som er kartlagt i 
de ulike sonene, samt en oppsummering av forurensningsaktiviteten i de to rensedistriktene.  

Tabell 31, Forurensningskilder i ulike soner omregnet til hydrauliske pe, Kulstad  Rensedistr. 

HOVEDSONE DELSONE TILKNYTNING 

  Personer *ISI Sum 

1 - Kulstad 1 A Kulstadlia Nord 

1 B Kulstadlia Sør 

1 C Kulstadleira 

1400 

478 

0 

45 

0 

10 

1445 

478 

10 

 Totalt hovedsone 1:                1878                      55                       1933 

2 - Breimo 2 A Øvre Breimo 

2 B Nedre Breimo 

270 

20 

0 

0 

270 

20 

 Totalt hovedsone 2:                 290                        0                         290 

3 - Hals 3 A Halsbakken 

3 B Halsøya 

810 

120 

10 

70 

820 

190 

 Totalt hovedsone 3:                 930                       80                       1010 

4 - Åsbyen 4 A Åsbyen 1 

4 B Åsbyen 2 

160 

690 

140 

85 

300 

775 

 Totalt hovedsone 4:                 850                      225                      1075 

5 - Dolstad 5 A Dolstad kirke 

5 B Nedre Dolstad 

5 C Øvre Dolstad 

5 D Dolstad Vest 

0 

140 

130 

30 

10 

4 

0 

0 

10 

144 

130 

30 

 Totalt hovedsone 5:                300                         14                        314 

6 - Skjervengan 6 A Skjervengan Øst 

6 B Skjervengan Vest 

105 

45 

110 

0 

215 

45 

 Totalt hovedsone 6:                 150                       110                      260 

Total tilknytning Kulstad rensedistrikt:                                                                         4882 

 

* ISI = Samlegruppe for belastning fra industri, service og institusjoner omregnet til 
 personekvivalenter (pe).
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Tabell 32, Forurensningskilder i ulike soner omregnet til pe, Mosjøen Rensedistr. 

HOVEDSONE DELSONE TILKNYTNING 

  Personer *ISI Sum 

6 - Skjervengan 6 C Skjervengan Sør 150 0 150 

 Totalt hovedsone 6C:             150                        0                        150 

7 - Nervollan 7A Nervollan 260 0 260 

 Totalt hovedsone 7:                260                        0                       260 

8 - Indre sentrum 8 A Indre sentrum A 

8 B Indre sentrum B 

340 

510 

0 

90 

340 

600 

 Totalt hovedsone 8:                850                       90                      940 

9 -Ytre sentrum 9 A Ytre sentrum A 

9 B Ytre sentrum B 

400 

400 

190 

0 

590 

400 

 Totalt hovedsone 9:                800                      190                     990 

10 - Vefsnvegen 10 A Vefsnvegen 75 1600 1675 

 Totalt hovedsone 10:               75                      1600                   1675 

11 - Nyrud 11 A Nyrud 400 0 400 

 Totalt hovedsone 11:              400                        0                       400 

12 - Hammarheim 12 A Hammarheim 16 0 16 

 Totalt hovedsone 12:               16                         0                        16   

13 - Gildevangen 13 A Gildevangen N 

13 B Gildevangen S 

1650 

850 

0 

0 

1650 

850 

 Totalt hovedsone 13:             2500                       0                      2500 

14 - Øya 14 A Øya 100 0 100 

 Totalt hovedsone 14:              100                        0                       100 

15 - Andås 15 A Andås 200 0 200 

 Totalt hovedsone 15 (ved fullt utbygd boligfelt etappe 1):            200 

Total tilknytning Mosjøen rensedistrikt:                                                                      7231 

 

*ISI = Samlegruppe for belastning fra industri, service og institusjoner omregnet til 
 personekvivalenter (pe). 

3.3.28.4 Utslippspunkt og resipienter 

Med utslippspunkt menes sted der avløpsvann slippes ut i resipient. Med resipient menes vann eller sjø 
som mottar avløpsvann fra kommunalt avløpsanlegg. Dagens 2 hovedutslipp omfatter 
utslippsledningen fra RA Kulstad som går ut i Finnvika, og utslippsledningen fra RA Mosjøen som går 
ut i indre del av Vefsnfjorden. Begge utslippsledningene er ført ut til 40 m dyp (i 2009). 
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3.3.29 Ledningsnett og kummer 

3.3.29.1 Ledningssystem og lengder 

Avløpssystemet i Mosjøen Avløpsdistrikt kan klassifiseres i to ulike systemtyper basert på hvordan 
håndteringen av spillvann, overvann og evt. drensvann skjer: 

I. Fellessystem (FL) 

 Felles avløpsledning for spillvann, overvann og evt. drensvann. 

II. Separatsystem (SL) 

 Hovedsakelig 2-rørs separatsystem der spillvann og overvann/drensvann går i hvert sitt rør. 

Angitt lengde er grøftestrekning med to avløpsrør i der det er SL-system og rørlengde der det er FL-
system.  For soner med både felles- og separatsystem er det vanlig at separatsystemet er tilkoblet 
fellessystemet slik at avløpssonen totalt sett fungerer som fellessystem. 

Av tabell 35 og 36 framgår opplysninger som systemtype, tilknytning og ledningslengder for det 
kommunale avløpsnettet i de ulike sonene. 

Tabell 35, Ledningslengder og systemtype, Kulstad Rensedistrikt 

HOVEDSONE DELSONE TILKNYTNING 

(ant. pe) 

LEDNINGSLENGDE (km) ANMERKNING 

   FL SL SUM  

1-Kulstad 1A 

1B 

1C 

Nye ledn. 
etter 1995  

1445 

478 

10 

150 

0 

0,150 

7,375 

2,09 

0,65 

7,375 

2,24 

0,65 

6,3 

Hovedledning for sone 1A og B 
fram til E6 (PVC Ø280, l=500 m) 
kommer i tillegg 

 

Gjelder nye ledninger vedr. nye 
boligfelt, tilkn. Ny bebyggelse etc 

2-Breimo 2A 

2B 

270 

20 

0 

0 

1,250 

0,300 

1,250 

0,300 

Ø 280 PVC, l=360 m hovedledning 
til RA kommer i tillegg 

3-Hals 3A 

3B 

820 

190 

3,555 

0 

0,420 

0,650 

3,975 

0,650 

 

4-Åsbyen 4A 

4B 

300 

775 

1,000 

3,085 

0,150 

0,950 

1,150 

4,035 

Pumpeledning (l=1200 m) fra 
Baustein til RA kommer i tillegg 

5-Dolstad 5A 

5B 

5C 

5D 

Nye ledn. 
etter 1995 

10 

144 

130 

30 

20 

0,125 

0,450 

0 

0,150 

0 

0,485 

1,100 

0 

0,125 

0,935 

1,100 

0,150 

0,55 

 

 

 

 

Tilkn. ny beb + ny  
overføringsledning 

6-Skjervengan 6A 

6B 

Nye ledn. 
etter 1995 

215 

45 

106 

0 

0,165 

1,000 

0 

1,000 

0,165 

0,7 

 

 

Tilkn. nye boligfelt 

Totalt  5158 8,680 16,420 32,65  
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Tabell 36, Ledningslengder og systemtype, Mosjøen Rensedistrikt 

HOVEDSONE DELSONE TILKNYTNING 

(ant. pe) 

LEDNINGSLENGDE (km) ANMERKNING 

   FL SL SUM  

6-Skjervengan 6C 150 0 1,525 1,525  

7-Nervollan 7A 

Nye ledn. 
etter 1995 

260 

0 

1,800 0 1,800 

0,85 

 

Overføringsl. RA Mosjøen 

8-Indre sentrum 8A 

8B 

Nye ledn. 
etter 1995 

340 

600 

0 

2,665 

3,380 

0 

0 

2,665 

3,380 

2,0 

Pumpeledning frem til RA 
Mosjøen er ikke medregnet. 

 

Overføringsledning 

9-Ytre sentrum 9A 

9B 

590 

400 

1,620 

2,205 

0 

0 

1,620 

2,205 

Pumpeledning fra PS Nyrud er 
ikke medregnet 

10-Vefsnvegen 10A 1675 0,970 0 0,970  

11-Nyrud 11A 400 0 2,985 2,985 Pumpeledning til Skjerva er 
ikke medregnet. 

12-Hammarheim 12A 16 0,170 0 0,170 Overføringsledning fram til PS 
Nyrud er ikke medregnet 

13-Olderskog 

 

Andås 

13A 

13B 

Nye ledn. 
etter 1995 

1650 

850 

0 

6,725 

0,350 

1,100 

4,165 

7,825 

4,515 

0,2 

 

 

Overføringsledning 

14-Øya 14B 100 0,450 1,820 2,270 Pumpeledning fra Øya til PS ... 
er ikke medregnet. 

Totalt  7031 20,335 11,595 34,98  

 

FL = Fellessystem 

SL = Separatsystem 
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3.3.29.2 Ledningsalder og materialtype 

Av tabell 37 og 38 framgår ledningsalder og materialtype for ledningene i de ulike sonene. 

 

Tabell 37, Ledningsalder og materialtype (BTG = betong), Kulstad Rensedistrikt 

 

HOVEDSONE DELSONE LENGDE 

(km) 

TYPE LEGGEÅR 

1. Kulstad 1A 

1B 

1C 

1A+1B+1C 

7,38 

2,24 

0,50 

6,45 

1)BTG 

BTG 

BTG 

PVC 

1974-1995 

1984-1988 

1980-1982 

Etter 1995 

2. Breimo 2A 

2B 

2A+2B 

1,00 

0,30 

0,25 

BTG 

BTG 

PVC 

1972-1978 

1982 

Etter 1995 

3. Hals 3A 

3B 

3,98 

0,65 

BTG 

BTG 

1969-1971 

1965-1982 

4. Åsbyen 4A 

4B 

4A+4B 

1,15 

3,24 

0,80 

BTG 

BTG 

PVC 

1950 

1945-1960 

Etter 1995 

5. Dolstad 5A/5B 

5C 

5D 

5A-D 

1,06 

1,10 

0,15 

0,55 

BTG 

BTG 
2)BTG 

PVC 

1966-1980 

1965-1970 

1983 

Etter 1995 

6. Skjervengan 6A 

6B 

6A+6B 

1,00 

0,17 

0,7 

3)BTG 

BTG 

PVC 

1956-1962 

1983 

Etter 1995 

 
1) Hovedledning forbi alle sonene fram til RA er PVC 
2) Over elva er det PEH 
3) Deler av ledningsnett i Austebygdveien ble lagt nytt i 1991 med PVC. 

 Ledningsnett på militært område er BTG, 1991 
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Tabell 38, Ledningsalder og materialtype (BTG = betong), Mosjøen Rensedistrikt 

HOVEDSONE DELSONE LENGDE 

(km) 

TYPE LEGGEÅR 

6. Skjervengan 6C 0,850 

0,255 

0,220 

BTG 

BTG 

BTG 

1955-70 

1970-94 

1975-90 

 

7. Nervollan 7A 

7A 

1,800 

0,85 

BTG 

PVC 

1935-70 

Etter 1995 

8. Indre sentrum 8A 

 

8B 

 

8A+8B 

2,090 

0,375 

2,830 

0,550 

2,55 

BTG 

BTG 

BTG 

BTG 

PVC 

1930-60 

1992-93 

1930-60 

1992-93 

Etter 1995 

9. Ytre sentrum 9A 

9B 

9A+9B 

1,620 

1,955 

0,25 

BTG 

BTG 

PVC 

1930-60 

1930-60 

Etter 1995 

10. Vefsnvegen  10A 0.970 BTG 1955-70 

11. Nyrud 

 

11A 1,285 

0,400 

1,45 

BTG 

BTG 

PVC 

1955-70 

1975-90 

Etter 1995 

12. Hammarheim 12A 0,150 BTG 1955-70 

13. Olderskog 

  

 

 

Andås 

13A 

13B 

 

13A+13B 

Andåsbakken 

5,825 

3,275 

0,400 

2,84 

0,2 

BTG 

BTG 

BTG 

PVC 

PVC 

1955-70 

1955-70 

1975-90 

Etter 1995 

Etter 1995 

14. Øya 14A 0,450 

 

BTG 1930-60 

1970-90 
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3.3.30 Pumpestasjoner 
Det er etablert 5 avløpspumpestasjoner i Kulstad Rensedistrikt. To av disse betjener kun noen få hus. I 
Mosjøen Rensedistrikt er det tilsammen 7 pumpestasjoner. I tillegg til pumpestasjonene ute på nettet, 
er det etablert pumpekummer både på inn- og utløp av Kulstad RA. Kloakken pumpes også inn til 
silene i Mosjøen RA. Disse blir omtalt i tilknytning til renseanleggene. Sentrale opplysninger om 
pumpestasjonene framgår av tabell 39 og 40. 

 

 

 

Tabell 39, Pumpestasjoner, Kulstad Rensedistrikt 

NAVN SONE ANTALL 

PUMPER 

TYPE OPP- 

STILLING 

     

 

Nils Skanfers 
vei 

 

Kulstad, 

1A+1B 

 

2 

 

Flygt 

3085/181 

 

Dykket 

 

Kråkdalen 

 

 

Hals, 

3A 

 

2 

 

Flygt 

3102/170 

 

Dykket 

 

Havna 

 

 

Åsbyen, 

4A og 4B 

 

2 

 

Flygt 3152/120 

 

Dykket 

 

Skjerv-engan I 

 

 

Dolstad og 
Skjervengan 

5A/B/C/D, 

6A/B/C 

 

2 

 

Flygt 

3126/430 

 

Dykket 

 

Skjerv- engan 
II 

 

Skjervengan 

6A/B/C 

 

2 

 

Flygt 

3102/430 

 

Dykket 

 

Kapell-vegen II 

 

Skjervengan 

6A/B/C 

 

2 

  

Tørropst. 
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Tabell 40, Pumpestasjoner, Mosjøen Rensedistrikt 

NAVN SONE ANTALL 

PUMPER 

TYPE OPP- 

STILLING 
     

Skjerva I Sone 8 A, Indre 
sentrum A 

2 Flygt 

3127/434 

Dykket 

Skjerva II 

 

Sone 8 A, Indre 
sentrum A 

2 Flygt 

3127/434 

Dykket 

 

Skjervoset Sone 8 A og 8B, 
Indre sentrum A 

og B 

2  Dykket 

Sørbakken 

 

Gildevangen 13B 

 

2  Tørroppstilt 

Nyrud  

 

Sone 11 og 12 
Nyrud og 

Hammarheim 

3 Flygt 

3127/430 

Dykket 

 

Sikmoveien Sone 11, Nyrud 2 

 

Sarlin 

SV-074-41 

Dykket 

 

Kippermoen Sone 11, Nyrud 2 Egger T-4-100-
UF 4/3/55 

Dykket 

 

Kippermoen 

 

Sone 11, Nyrud 2 Flygt 

3127/ 

Dykket 

 

Hammarheim Sone 12 
Hammarheim 

2 Flygt 3085/434 Dykket 

Vangen Sone 15 

Andås 

 

2 

 Tørropstilt 

Lekeplassen Sone 13A 
Gildevangen 

2  Tørroppstilt 

Elveparken Sone 10 Vefsnv. 2  Tørroppstilt 

Øybrrua Sone 9b ytre 
sentrum 

2  Tørroppstilt 

Hotellet Sone 9a Ytre 
sentrum 

2  Dykket 

Sjøgata 1 Sone 9a Ytre 
sentrum 

2  Dykket 

Øya Sone 14  Øya 2  Tørroppstilt 

Øya 2 Sone 14  Øya 2  Dykket 

Sørgata  Sone 7 Nervollan 2  Tørropstilt 
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3.3.31 Overløp 
Tabell 41 og 42 viser en oppdatert liste over alle ordinære overløp som er i drift. 

I tillegg er flere områder i Mosjøen utbygd med separatsystem med felles kummer (Olderskog, Nyrud 
og Skjervengan) og her vil mange kummer fungere som utilsiktede overløp når en ledning går full og 
renner over i en annen ledning (da helst ved at overvannet ved stor avrenning kommer inn på 
spillvannsnettet og skaper kapasitetsproblemer nedstrøms). 

Et område på Øya (ved gamle Øybrua) er ikke koblet til ledningsnettet og avløpet herfra renner direkte 
ut i Vefsna (alle hus i dette områdent har slamavskillere). 

 

Tabell 41 Overløp, Kulstad rensedistrikt: 

Navn Sone Tilknytning Formål Type Forberedt 
for måling 

Resipient Merknad 

Nils Skanfers 
vei I 

Kulstad A 1365 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Kulstad- 
sjøen 

Hovedoverløp for spillvannet 
fra Kulstadlia 

Nils Skanfers 
vei II 

Kulstad A 150 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Kulstad- 
sjøen 

Provisorisk anlagt da overløp 
I slipper forbi så mye vann at 
ledninga videre ikke tar dette. 

Nils Skanfers 
vei III 

Kulstad A 30 Nødoverløp  Nei Kulstad- 
sjøen 

Overløp for pumpestasjon. 

Lite i bruk. 

Kulstad 
renseanlegg / 
Kulstadleira 

Kulstad C 10 Regnvanns- 
overløp 

 Ja Kanal 
Kulstadleira 

Forutsettes ombygd i 
forbindelse med oppgradering 
av renseanlegget 

Breimoen/ 
Kulstadbakken 
/ Kulstaddalen 

Kulstad B/ 
Breimo A  

800 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Kanal 
Kulstadleira 

Forutsettes ombygd i 
forbindelse med oppgradering 
av renseanlegget 

Hals  Hals A   800 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Finnvika Forutsettes ombygd i 
forbindelse med oppgradering 
av renseanlegget 

Kråkdalen Hals A 300 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Baustein- 
fjærra 

Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon 

Havna Åsbyen A 300 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Indre havn Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon 

Vollanvegen  Åsbyen B 
/Dolstad A 

785 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Vefsnfjorden Overløp  

Går i kulvert under EAM 

Vefsn Museum Dolstad B 144 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Nei Skjerva Ekstra overløp etablert for å 
redusere faren for 
oversvømmelser i kjellere   

Midtnorsk 
Betong 

Dolstad C  130 Regnvanns- 
overløp 

 Ja Skjerva Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon (ny 2004) 

Margarin-
fabrikken 

Dolstad D 30 Nødoverløp  Nei Skjerva Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon 

Harton Furøs 
gate 

Skjerv- 
engan A/B 

360 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Nei Skjerva Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon (ny 2006) 
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Tabell 42 Overløp, Mosjøen rensedistrikt: 

Navn Sone Tilknytning Formål Type Forberedt 
for måling 

Resipient Merknad 

Bordvedneset Mosjøen 
renseanl. / 
Nervollan 

300 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Vefsna Forutsettes ombygd i 
forbindelse med oppgradering 
av renseanlegget 

Skjerva Indre 
sentrum A 

240 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Skjerva Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Skjervoset Indre 
sentrum A 
og B 

700 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Skjerva Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Skogbrygga Ytre 
sentrum A 

290 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Ja Vefsna Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Nergato Ytre 
sentrum A 

300 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Ja Vefsna Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Øybrua Ytre 
sentrum B/ 
Vefsnv. / 
Nyrud 

1500 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Ja Vefsna Overløp før pumpestasjon. 

Omfatter avløp fra NNS og 
tidligere også meieriet (antall 
pe blir betydelig redusert) 

Elveparken Vefsnv. 650 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Ja Vefsna Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Nyrud Nyrud / 
Skjerv- 
engan C 

450 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Skjerva Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Hammarheim Hammar-
heim 

30 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Skjerva Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Aspåsvegen Older- 
skog A 

1000 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Ja Vefsna Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Sørbakken Older- 
skog B 

850 Regnvanns- 
overløp 

Virvel Ja Bjørnåga Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon (ny 2006) 

Øya Øya 100 Regnvanns- 
overløp 

 Nei Vefsna Overløp i forbindelse med  
pumpestasjon. 

Vangen Andås/ 
Vangen 

1250 Nødoverløp  Nei Skjerva Overløp i forbindelse med 
pumpestasjon. 
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3.3.32 Bekker og bekkelukkinger 
Tabell 43 nedenfor viser en oversikt over bekker og bekkelukkinger i Kulstad rensedistrikt. Der 
bekkelukkingene er tilknyttet avløpsnettet er midlere og maksimal avrenning beregnet. Vi har ikke 
oversikt over bekker og bekkelukkinger i Mosjøen Rensedistrikt. 

 

Tabell 43,  Bekker og bekkelukkinger, Kulstad Rensedistrikt 

BEKK/BEKKE- AVLØPSSONE TILKNYTTET MAKS. MIDLERE 

LUKKING  OV.VANN AVLØP  AVRENNING  AVRENNING  

 1. Tiurveien Kulstad, 1A X  Ikke beregnet Ikke beregnet 

 2. Kulstadlia Kulstad, 1A X  " " 

 3. Ernst Brodtkorbsvei I Kulstad, 1B X  " " 

 4. Ernst Brodtkorbsvei II Kulstad, 1B X  " " 

 5. E6 Mellom 1B og 2A X  " " 

 6. Trongdalen Mellom 1B og 2A X  " " 

 7. Hessenget I Mellom 1B og 2A X  " " 

 8. Hessenget II Mellom 1B og 2A X  " " 

 9. Åsbakken Breimo, 2A X  " " 

10. Endre Dalengsvei Breimo, 2B X  " " 

11. Kråkdalen Hals, 3A X  " " 

12. Halsmoveien Åsbyen, 4B X  " " 

13. Kjerringlia I Åsbyen, 4B  X 190 l/s 1,5 l/s 

14. Kjerringlia II Åsbyen, 4B  X 190 l/s 1,5 l/s 

15. Kjerringlia III Åsbyen, 4B X  1.120 l/s 9 l/s 

16. Austerbygdsveien Dolstad, 5C X    

17. Innervollveien Dolstad, 5C X    
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3.3.33 Renseanlegg 

3.3.33.1 Renseanlegg Kulstad 

 

Renseprosess 

RA Kulstad, 1. byggetrinn ble bygget og satt i drift i 1977  

RA Kulstad er i dag hydraulisk overbelastet og nedslitt og det vil i løpet av 2010 / 2011 bli 
gjennomført en tilnærmet total oppgradering her. 

 

3.3.33.2 Renseanlegg Mosjøen 

 

Renseprosess 

Mosjøen RA ble bygget og satt i drift i 1993. Anlegget er et konvensjonelt silanlegg med 4 stk. siler av 
typen Roto-Sieve 3024-51. Samlet kapasitet er cirka 240 l/s. Anlegget skal fjerne større partikler og 
flytestoffer, og renseeffekt måles derfor ikke systematisk. 

For å tilpasse anlegget til kravene i EUs avløpsdirektiv vil det også her bli gjennomført en 
oppgradering med etablering av ny renseteknikk. 

 

3.3.34 Olje og fettutskillere 
Olje og fett skaper driftsproblemer på de kommunale anlegg og løsningsmidler og bensin kan dessuten 
medføre eksplosjonsfare i ledningsnett og renseanlegg. Det avfallet (fett, olje, bensin, løsningsmidler) 
som samles opp på stasjonene går inn under forskriftene for spesialavfall og skal følgelig ikke til 
kommunalt nett.  

 

Fettavskilling 

Fettavskillere brukes for å separere fett fra prosessvann og avløpsvann. Typiske bedrifter hvor 
fettavskillere benyttes er meierier, slakterier, kjøttforedlingsbedrifter, hermetikkindustri, 
margarinfabrikker, spisefett-foredling, storkjøkken, hoteller, restauranter og så videre. 

 

Oljeutskilling 

Oljeholdig spillvann fra vaskeplasser, smørehall og/eller servicehall og lignende skal passere sandfang 
og oljeutskiller før det ledes til kommunalt nett. Oljeholdig spillvann i kan føre til følgende 
driftsproblemer på avløpsanlegget: 

 

• Olje og fett fører til flyteslamdannelse 
• Løsningsmidler kan medføre eksplosjonsfare i transportsystem og renseanlegg. 
• Slamsvelling kan opptre i biologiske rensetrinn 
• Høye konsentrasjoner av tungmetaller kan forekomme i slammet 
• Problemer med kjemisk felling 
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Tømming av oljeutskillere skal foretas minst en gang pr. år. Alle som har oljeutskillere må inngå 
tømmeavtale med godkjent operatør. 

Tømming av fettavskillere er mer tilfeldig. Det er opp til eierne av fettavskillerne å besørge tømming. 
Vefsn kommune har ingen form for tømme- eller funksjonskontroll av fettavskillere. Det vil imidlertid 
i løpet av 2010 bli utarbeidet et system der alle olje og fettutskillere i kommunen registreres, og at 
tømming av disse tas med i KomTek. 

 

3.3.35 Utbyggingsplaner 
I følge kommuneplanens arealdel (1994-2005), er det satt av et område i Kulstadlia til boligformål 
(Felt F-70 boliger/210 pe). Dette vil høre inn under Kulstad Rensedistrikt i fremtiden.  

I Mosjøen Rensedistrikt er det satt av to større utbyggingsområder, Andås (500 boliger/1250 pe), og 
Osbakken (70 boliger/210 pe). 

Utbygging i Kulstadlia ligger forholdsvis langt inn i framtida da interessen er liten og kommunen 
fortsatt har ca 30 usolgte tomter i pmrådet. 

Utbygging av Andås – Byggetrinn 1 (50 boliger/150 pe), er gjennomført i 2009. 

Utbygging av Osbakken er noe usikkert da dette betinger en oppgradering av ledningsnettet i 
Aspåsveien, og det er bygd gang- og sykkelvei langs Skogsveien (tidligst 2010).  

 

3.3.36 Driftsforhold, publikum og næringsliv 
Vefsn kommune har ikke systematiserte driftsdata vedrørende driftsproblemer, publikum og 
næringsliv utover at det generelt på eldre anlegg er et til dels omfattende rehabiliteringsbehov. Disse 
forholdene vil imidlertid bli kartlagt nærmere i forbindelse med pågående saneringsplanarbeid for 
Mosjøen. 

 

 

3.3.37 Avløpssone 28 Spredtbygd Vefsnfjorden 
I Vefsnfjorden avløpsdistrikt er det registrert 42 boliger og 71 hytter utenfor tettstedene (data fra 1995 
supplert for kjente nyetableringer). Tabellen nedenfor viser en oversikt over rensemetoder for disse. 

 

Tabell 47, Rensemetoder, spredtbygde områder, Vefsnfjorden avløpsdistrikt 

Antall 
fastboende 

Antall 
boliger 

Antall 
sandfilteranlegg 

Antall 
infiltrasjonsanlegg 

Antall 
minirenseanlegg 

Antall 
slamavskillere 

Ingen 
rensing 

218 51 3 8 0 40 0 

 

 

3.4 Håndtering av slam og silgods 
Slam fra private slamavskillere innhentes av kommunen og leveres til kompostering på Åremma 
Avfallsanlegg (SHMIL). 
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Slam og silgods fra kommunale slamavskillere og renseanlegg leveres til Åremma Avfallsanlegg for 
kompostering/deponering. 

4 MÅL OG RESULTATOMRÅDER 

4.1 Overordnede mål 
Utfra en helhetlig forvaltning av vannressursene foreslår SFT følgende målsetting for de kommunale 
tjenester med betydning for vannmiljø formulert slik: 

Vefsn kommune skal gjennom utvikling av bærekraftige avløpsanlegg og utøvelse av lokal 
forurensningsmyndighet bidra til å sikre et naturlig og stabilt økosystem/kretsløp slik at 
naturens artsrikdom bevares, områder til rekreasjon og friluftsliv sikres, og naturens 
produksjonsevne opprettholdes.  

 

Følgende tre hovedprinsipper for valg av miljøkvalitet legges til grunn: 

1. Eksisterende miljøkvalitet bør i prinsippet ikke forringes. 

2. Miljøkvaliteten skal tilfredsstille kravet til de bruker- og/eller verneinteresser som er knyttet til 
vannforekomstene. 

3. For vannforekomster der det ikke er verneinteresser og/eller planfestede brukerinteresser, bør 
vannkvaliteten ikke ha større avvik fra forventet naturtilstand enn det som er angitt i 
miljøkvalitetsnormene. 

 

4.2 Miljømål for vannforekomster i Vefsn kommune 
Det er hittil ikke formulert foreløpige miljømål for vannforekomstene i Vefsn kommune.  

Overordnede miljøvernmyndigheter har anbefalt at dette formuleres i tråd med flere SFT-veiledere (6 
stk) for Miljømål for vannforekomster. 

Miljømålene omfatter forhold knyttet til flere sektorer innenfor kommunal administrasjon. Miljømål 
vil gi retningslinjer for avløpssektoren men målutformingen bør skje i samarbeid med flere 
kommunale sektorer som for eksempel landbruk, fiskeri/akvakultur, friluftsliv, miljørettet helsevern 
(spesielt knyttet til bading).   

Miljømålene skal sees i forhold til aktuell tilstand i vannforekomstene og egnethet i forhold til aktuelle 
brukerinteresser. Denne vurderingen er utført for noen av vannforekomstene, jmf. kap. 3.1. Det 
foreslås utarbeidet miljømål for vannforekomster i Vefsn kommune. Mål som vil ha betydning for 
avløpssektoren legges til grunn for neste revisjon av Hovedplan avløp.  

 

4.3 Mål 
Under det enkelte Målområde, er det formulert mål.  

Målene vil holdes uendrede i planperioden men vil endres i takt med ny teknologi, øket kunnskapsnivå 
om avløpsnettet og endrede holdninger i samfunnet. 

 Nedenfor er målformuleringer innen hvert målområde angitt : 

  

             Mål vedr. Målområde 1: Tilstand i og omkring resipienten 
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Det skal ikke utøves aktiviteter eller skje utslipp som vil forringe vannkvaliteten eller på annen måte 
påføre vann og vannmiljø belastninger utover dets tålegrense 

Det skal ikke skje utslipp til lokale resipienter som vil gi konsekvenser for plante og dyreliv. 
Utslippstillatelsens krav til utslippbegrensning skal overholdes. Tilsvarende skal gjelde utslipp fra 
spredt bebyggelse.  

 

Mål vedr. målområde 2: Publikum og næringsliv 

Dammer og bekker skal ha tilfredsstillende vannkvalitet og være tilgjengelige slik at de kan benyttes 
for rekreasjon (friluftsliv, bading og fiske). Vannkvaliteten skal være slik at dette skal kunne anvendes 
til vanning og som vannkilde for husdyr. Avløpsanleggene skal normalt ikke påføre abonnenter, 
publikum eller næringsliv ulemper.  

 

 Mål vedr. målområde 3: Økonomi 

Reduksjon av forurensingsutslipp skal skje på en samfunnsmessig kostnadseffektiv måte. 

Avløpstjenestene skal egenfinansieres gjennom avløpsgebyrer, Avløpsgebyrene skal fastsettes på 
bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde. 

 

4.4 Kommunale kvalitetskrav 
For å nå de overordnede målsetninger og mål for vannforekomster må kommunen som 
forurensningsmyndighet og som anleggseier stille kvalitetskrav til kommunalt avløp, bebyggelse med 
separate avløpsanlegg, landbruk, industri og bedrifter: 

 

4.4.1 Kommunalt avløp 
For å nå de overordnede målsetningene stiller kommunen følgende kvalitetskrav til sine avløpsanlegg:
  

1.  Det tillates ikke utslipp til sårbare eller meget sårbare resipienter. 

2.  Det tillates under normal drift, ikke utslipp av kloakkvann til øvrige lokale resipienter. Dette
 inkluderer dammer, bekker og grunnvannsmagasin. 

3.  Tilknytningen til offentlig nett i tettbygd strøk skal være høyere enn 99%. 

4. Driftsstans i pumpestasjoner, kloakkstopp eller andre hendelser hvor det skjer utslipp skal ikke være av 
slik varighet at dette medfører alvorlige konsekvenser for miljøet.  

5. Ingen overløp skal slippe ut mer enn 10 % av spillvannsproduksjonen i eget nedslagsfelt. Flytestoffer 
skal holdes tilbake. 

6. Overløp på ledningsnettet eller ved renseanlegg og pumpestasjoner skal maksimalt ha tette 
hovedutløp(dvs. ledning med videreført vann) 1 gang pr. år.  

7. Ingen pumpestasjon skal være ute av drift mer enn 24 timer pr. år. 

8.  Sjenerende lukt skal ikke forekomme fra det offentlige nett 

9.  Oversvømmelse av privat eiendom skal ikke forekomme uten ved regn som opptrer sjeldnere enn hvert 
10 år. 

10. Avløpssystemet skal være tilgjengelig minst 99% av året, og sammenhengende avbrudd for den enkelte 
abonnent i tiden 0600 - 2400 skal ikke være lenger enn 8 timer. 

11. Feil på transportsystemet som medfører utslipp av råkloakk skal være rettet senest 24 timer etter at 
feilen er varslet. 
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12. Transportsystemets standard skal være slik at det oppfyller de alminnelige funksjonskrav mhp.: 
Kapasitet, Styrke, Tetthet, Motstandsdyktighet og Selvrensing. 

13. Anleggsdeler med unormalt høye driftsutgifter skal vurderes fornyet gjennom teknisk/økonomiske 
analyser. 

14. Drift av avløpsanleggene samt driftsorganisering skal skje på en samfunnsmessig effektiv måte. 

15.  Tilførsel av uønsket avfall til avløpsnettet skal ikke forekomme. Montering av avfallskverner vil ikke bli 
tillatt. 

 

4.4.2 Bebyggelse med separate avløpsanlegg 
For å nå de overordnede målsetningene stiller kommunen følgende kvalitetskrav til utslipp fra separate 
avløpsanlegg.  

 

1. Løsninger for husholdningsavløp fra bebyggelse med separate avløpsanlegg skal tilfredsstille gjeldende 
krav til renseløsninger og krav i utslippstillatelser. 

2. Avløpsvannets mengde og sammensetning fra private anlegg skal overholde utslippstillatelse. 

3. Bebyggelse med slamavskillere skal være underlagt kommunal slamtømmeordning. 

 

Hvor det ikke er praktisk at kommunen eier og driver avløpsanlegg, bør kommunen gi bistand ved 
organisering og utbygging av private anlegg. Bistand til privat utbygging skal i tilfelle skje etter 
særskilt vedtatte retningslinjer som bl.a. innebærer at: 

      -  Nødvendige rettigheter og forpliktelser blir sikret ved tinglyste avtaler. 

- Kommunen har rett til å gi andre anledning til å knytte seg til avløpsanlegget  på like 
vilkår med de som har fått kommunal støtte. 

 

4.4.3 Industri 
For å nå de overordnede målsetningene har kommunen definert følgende kvalitetskrav vedrørende sitt 
engasjement og påvirkning ovenfor industri.  

 

1. Bedriftenes sanitæravløp skal behandles i renseanlegg før utslipp til resipient. 

2. Prosessavløp skal ivaretas ihht. offentlige pålegg og tillatelser. 

 

4.4.4 Bedrifter 
For å nå de overordnede målsetningene har kommunen definert følgende kvalitetskrav vedrørende sitt 
engasjement og påvirkning ovenfor bedrifter.  

 

1. Bedrifter som slipper ut vegetabilsk eller animalsk fett i sitt avløpsvann skal ha montert fettavskiller før 
tilkobling til kommunalt nett. Dette gjelder også eksisterende tilkoblinger. 

 

Kommunen vil gjennomføre en nærmere registrering av hvilke bedrifter som har fettavskillere eller 
som burde hatt fettavskiller. Det gjennomføres en nærmere tilstandskontroll av avskillerene og 
innføres avtaler om tømming av disse. For nærmere opplysninger vises det til NORVAR/NKF’s VA-
miljøblad nr. 23-1997. 
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4.4.5 Landbruk 
For å nå de overordnede målsetningene har kommunen definert følgende kvalitetskrav vedrørende sitt 
engasjement og påvirkning ovenfor landbruket.  

 

1. Kommunen skal gjennom oppfølging og veiledning bidra til at utslipp til resipienter som følge av 
 jordbruk skal begrenses gjennom drift i henhold til generelle krav, retningslinjer og avtaler. 
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5 PLAN FREMTIDIG AVLØP 

5.1 Forutsetninger 

5.1.1 Krav til rensing av kommunalt avløpsvann 
Miljøverndepartementet har vedtatt nytt regelverk for avløpsområdet gjeldende fra 01.01.07. 
Regelverket inngår som en del av forurensningsforskriften. Del 4 omfatter avløp og kapittel 11-16 
omfatter avløpsbestemmelsene: 

- Kap. 11: Generelle bestemmelser om avløp 

- Kap. 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l (anlegg < 50pe) 

- Kap. 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (anlegg> 50 pe 
i tettbebyggelse < 2000pe) 

- Kap. 14: Krav til utslipp fra større tettbebyggelser (anlegg >50 pe i tettbebyggelse>2000 pe) 

- Kap. 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

- Kap. 15 A: Påslipp 

- Kap. 15 B: Rensing av avløpsvann (avløpsdirektivet) 

- Kap. 16: Kommunale vann og avløpsgebyrer 

 

Som det framgår ovenfor omhandler kap 15 B rensing av avløpsvann (avløpsdirektivet)  

 

Direktivet skiller mellom følsomme og mindre følsomme områder (resipienter) og anvender følgende 
rensekrav:  

Resipient:  Klassifisering <2000 PE  >2000 PE  >10.000 PE  >15.000 PE  >150.000 PE 

Ferskvann/ 
elvemunn- 

inger  

Mindre 
følsomme 
områder  

Passende 
rensing   

Sekundær- 
rensing   

Sekundær- 
rensing   

Sekundær- 
rensing   

Sekundær- 
rensing  

Ferskvann/ 
elvemunninger 

Følsomme 
områder  

Passende 
rensing   

Sekundær- 
rensing   

Sekundær- 
rensing   

Sekundær- 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

Marine 
områder/ 

kystfarvann  

Mindre 
følsomme 
områder  

Passende 
rensing  

Passende 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

Marine 
områder/ 

kystfarvann  

Følsomme 
områder  

Passende 
rensing  

Passende 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

Sekundær- 
rensing  

• 1) For utslipp til elvemunninger gjelder 3).  
2) Mer  omfattende enn sekundærrensing.  
3) Hvis det kan dokumenteres at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet, minst primærrensing.  

Av dette kan følgende konklusjon trekkes:  

i) Utslipp mindre enn 2.000 PE til ferskvann/elvemunninger skal renses utfra lokale behov.  

ii) Utslipp større enn 2.000 PE til ferskvann/elvemunninger skal renses høygradig, evt. bedre enn 
høygradig.  

iii) Utslipp mindre enn 10.000 PE til alle sjøresipienter skal renses utfra lokale behov.  
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iv) Utslipp større enn 10.000 PE til mindre følsomme sjøresipienter skal renses høygradig. Dersom 
det kan dokumenteres at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet, skal utslippet minst gjennomgå 
primærrensing.  

v) Utslipp større enn 10.000 PE til følsomme sjøresipienter skal renses høygradig.  

I direktivet er det krav om at hvert land skal utarbeide en fortegnelse over følsomme områder på 
grunnlag av kriterier som er fastsatt i vedlegg til direktivet.  

 

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har gitt retningslinjer i 2001 for nye avløpsanlegg/endringer av 
eksisterende jmf. TA-1820/2001Krav til kommunale avløpsanlegg 2001-2001  Retningslinjer til 
fylkesmannen. 

Ut fra TA1820/2001 fremgår følgende: 

• Mindre følsomt område defineres som kystfarvann fra Lindesnes til Grense Jakobs elv. 

 

 

Følgende krav til renseprosess fremgår: 

OMRÅDEINNDELING 2.000 – 10.000 PE 

UTSLIPP TIL 
KYSTFARVANN 

> 10.000 PE 

UTSLIPP TIL 
KYSTFARVANN 

Mindre følsomt område Passende rensing Sekundærrensing eller 
primærrensing(1) 

1) For utslipp over 150.000 PE skal kravet i utgangspunktet være sekundærrensing. 

For primærrensing er det minimumskrav om renseeffekt tilsvarende 50% fjerning av SS(suspendert 
stoff) og 20 % fjerning av organisk stoff(BOF5). 

Ut fra TA1820/2001 fremgår følgende mht. passende rensing: 

 

Ved utslipp fra avløpsanlegg større enn 1000 PE mener en med passende rensing normalt: 

1. Krav om sil eller slamavskiller ved utslipp fra tettbebyggelse under 10.000 PE til marine 
resipienter i tilstandsklasse 1 eller 2 i SFTs klassifiseringssystem, ved utslipp til mindre følsomme 
områder. 

2. Krav om en renseeffekt på 90 % for fosfor ved utslipp fra tettbebyggelse under 10.000 PE til 
marine resipienter i tilstandsklasse 3 eller dårligere og ved utslipp til følsomme områder.  

3. Krav om en renseeffekt på 90 % for fosfor ved utslipp fra tettbebyggelse under 2.000 PE til 
ferskvannsresipienter.  

Ovennevnte rensekrav vurderes nærmere i det etterfølgende og i forhold til det enkelte utslipp.  

 

5.1.2 Avklaring forurensningsmyndighet 
Avløpsregelverket har de siste årene vært under revisjon. Allerede fra 01.01.06 trådte nye regler i kraft 
for prøvetaking og analyse av større utslipp og om påslipp til offentlig avløpsnett.  
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Resten av det nye regelverket trer i kraft fra 01.01.07. Etter det nye regelverket blir kommunen 
forurensningsmyndighet for utslipp opp til 2000 personekvivalenter til ferskvann og elvemunning, og 
opp til 10000 personekvivalenter til sjø.  

For større utslipp er det fortsatt Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet. 

 

 

5.1.3 Avklaring rensekrav 
Avløpsutslipp fra tettbebyggelser større enn 10 000 PE og utslipp til elvemunning større enn 2000 PE 
skal i utgangspunktet ha sekundærrensing (jfr tabell i kap. 5.1.1). Tettbebyggelsen i Mosjøen by med 
næringsliv og randsoner vil være større enn 10 000 PE, og ligger også ved en elvemunning, dvs at 
rensekravet da i utgangspunktet er sekundærrensing. Det gis imidlertid et unntak fra kravet dersom det 
kan dokumenteres at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet. Utslippet skal i såfall minst 
gjennomgå primærrensing.   

Vår vurdering er at sjøområdene som mottar avløpsutslippene ikke får nevneverdige skader. Innholdet 
av næringssalter er lavt og strømforholdene er gode slik at økt tilførsel skaper liten fare for algevekst 
eller oksygensvikt i resipienten. Områdene rundt avløpsutslippene er betydelig påvirket av bakterier 
fra avløpsvannet. Vår vurdering er at dette ikke medfører skadevirkninger på vannmiljøet i sjøen men 
kan redusere bruken av sjøområdet til badeformål og fritidsfiske.   

Dette synet brkreftes av resipientundersøkelsen og spredningsberegninger for kommunale utslipp i 
indre del av Vefsnfjorden som Vefsn  kommune fikk utført i 2003 (jfr rapport APN-412.2772 
utarbeidet av Akvaplan Niva). Konklusjonen fra dette arbeidet er som følger: 

• Det er ikke påvist betydelige belastningseffekter i sedimenter eller bunndyrsamfunn som følge av 
kloakkutslipp. 

• Fra et miljømessig synspunkt er kriterierene for en god utslippsløsning at avløpene innlagres så 
dypt at avløpsvannet ikke kommer i kontakt med vannmassene som sirkulerer i elvemunningen av 
Vefsna, og at det ikke påvirker vannkvalitet og algevekst i de øverste 10-15 metrene av vannsøyla. 
Spredningsberegninger viser at disse kriteriene oppnås ved enten å forlenge ledningene til 
utslippsdyp på 40 m, eller til 30 meter og samtidig bruk av diffusor. 

Rapporten fra en utvidet resipientundersøkelse gjennomført i 2009 tyder på at vi har en positiv 
utvikling i resipienttilstanden. 

Forlenging av alle hovedutslipp fra Mosjøen by til 40m dyp er gjennomføret i løpet av 2009 (se kap. 
8), og Fylkesmannen har gitt dispensasjon  fra bestemmelsene i utslippsdirektivet slik at rensekravet 
vil være primærrensing innenfor tettbebyggelsen i Mosjøen. For nye silanlegg og evt. for allerede 
planlagt oppgradering av eksisterende silanlegg, skal det tilstrebes å oppnå en renseeffekt tilsvarende 
primærrensekravet(50% SS/20%BOF).  

For øvrig tettbebyggelse under 1000 PE anses rensekravet å være passende rensing, herunder bruk av 
sil, slamavskiller og mindre kjemiske og biologiske renseanlegg. 

 

5.1.4 Kostnadsberegninger 
Kostnadsberegningen er i hovedsak utført med grunnlag i erfaringskostnader fra tilsvarende 
anleggsarbeider utført i kommunen. Grunnforhold er ikke undersøkt og det er generelt antatt 50 % 
fordeling mellom fjell og jordgrøfter. Alle kostnader er angitt med prisnivå pr. 2008/2009.  

 



Vefsn kommune – Hovedplan avløp 2010 - 2020                                                                                                                                    
 

 

SIDE 52 

Følgende utgifter er ikke tatt med i kostnadsberegningene: 

   - Grunnerverv 

   - Byggelånsrente 

   - Prisstigning i planperiode og byggetid 

   -  Avgift til staten 

   -  Anleggskostnader ved fremføring av veg og strøm til pumpestasjoner og renseanlegg 

 

Separate avløpsutslipp skal være i tråd med rensekrav i tidligere "Forskrift om utslipp fra separate 
avløpsanlegg". Den enkelte anleggseier er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og skal også bære 
kostnadene. 

 

5.1.5 Boligbyggingsprogram – Økt avløpsbelastning 
Økt boligbygging vil medføre økt avløpsbelastning ved at nye boliger/leiligheter tilknyttes avløps- og 
renseanlegg innenfor de enkelte avløpssoner. Endret boligmønster i form av fortetting i sentrum og 
utvikling av sentrumsnære leiligheter vil medføre økt avløpsbelastning i enkelte avløpssoner tiltross 
for at byens innbyggertall ikke økes vesentlig. Utkast til boligbyggingsprogram legges til grunn for 
beregning av fremtidig avløpsbelastning og beregning av nye PE- tall innenfor de enkelte avløpssoner. 
Ovennevnte PE-tall benyttes i forbindelse med søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg i 
kommunen. Det er generelt benyttet en omregningsfaktor på 2,5 pe pr bolig/leilighet. 

 

5.2 TILTAK SONE 1 - ELSFJORD 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.3 TILTAK SONE 2: SPREDT BEBYGGELSE ELSFJORDEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.4 TILTAK SONE 3: DREVVATN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.5 TILTAK SONE 4: DREVJAMOEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 
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5.6 TILTAK SONE 5: GRANMOEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.7 TILTAK SONE 6: FORSMO 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.8 TILTAK SONE 7: STUVLAND 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.9 TILTAK SONE 8: SPREDTBYGD DREVJAVASSDRAGET 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.10 TILTAK SONE 9: ÅREMMA 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.11 TILTAK SONE 10 GLØSEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.12 TILTAK SONE 11: BAÅGNESET 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.13 TILTAK SONE 12: LANGMOEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.14 TILTAK SONE 13: HELLFJELLBYGDA 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 
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5.15 TILTAK SONE 14: MJÅVATN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.16 TILTAK SONE 15: SPREDTBYGD FUSTAVASSDRAGET 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.17 TILTAK SONE 16: VEFSN LANDBRUKSSKOLE 
Ingen tiltak nødvendig utover normal driftsoppfølging på eksisterende renseanlegg. 

 

5.18 TILTAK SONE 17: HAGFORS-REMMA 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.19 TILTAK SONE 18: MOSJØEN FLYPLASS 
Ingen tiltak nødvendig utover normal driftsoppfølging på eksisterende renseanlegg. 

 

5.20 TILTAK SONE 19: RYSTAD 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.21 TILTAK SONE 20: GRØVA 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.22 TILTAK SONE 21: KVALFORS 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.23 TILTAK SONE 22: STIMOEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.24 TILTAK SONE 23: SPREDTBYGD VEFSNAVASSDRAGET 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 
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5.25 TILTAK SONE 24: HOLANDSVIKA 
I forslag til revisjon av  ”Kommuneplanens arealdel – delplan Drevja” er det forventet en rekke 
bedriftsetableringer i Drevjadalføret, hovedsakelig lokalisert i sone 24 Holandsvika. Det dreier seg om 
160 arbeidsplasser i konkrete prosjekter:  (Heli Utvikling (aplitt), Nor Mine (dolomitt),  en intermodal 
godsterminal og et biogassanlegg for produksjon av elektrisk kraft). 

I tillegg er det antatt etablering av 250 – 400 andre arbeidsplasser i de foreslåtte industriområdene på 
Nyland i et 20-års perspektiv.  

I dag er det etablert et kommunalt anlegg med god kapasitet for overføring av avløp fra et fremtidig 
industriområde på Nyland. her vil det derfor neppe bli behov for ytterligere overføringsledninger i 
første omgang. 

Dersom noen av disse prosjektene realiseres i planperioden er det naturlig å vurdere sonen på ny på 
bakgrunn av hvilke prosjekter dette gjelder. De fleste etableringene forutsettes lokalisert på Drevjaleira 
eller på industriområder på Nyland og de krever egne avløpssystemer med egne eller felles anlegg med 
avløp til Vefsnfjorden.  Planene for gjennomføring av prosjektene er ikke så konkrete at planer for 
avløpsanlegg kan utarbeides på det nåværende tidspunkt. Det bør imidlertid settes av nødvendig areal 
til etablering av renseanlegg på Drevjaleira industriområde. 

Ved etablering av alle disse arbeidsplassene vil behovet for nye boliger bli betydelig, men det er 
usikkert hvor disse boligene bør plasseres. Kommunen har fortsatt en del ledige tomter på Granmoen 
(Forholten) og det planlegges et nytt boligfelt på Skaland. Vi må også anta at en del vil bosette seg i 
selve Mosjøen eller kjøpe de boligene som etter hvert blir ledige i nærområdet.  

Avstanden til Mosjøen er over 10 km  og området ligger derfor utenfor det som kan regnes som en del 
av Mosjøen tettsted. Selv om alle prognosene skulle slå til vil ikke området få en pe-belastning som 
forutsetter rensekrav utover passende rensing (slammavskiler ved utslipp til sjø). 

Ved  etablering av mer enn 100 arbeidsplasser i området bør det imidlertid vurderes om det er behov 
for å etablere et renseanlegg.  

Separate avløpsanlegg i sonen oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye 
forurensningsforskriftens kap. 12. 

 

5.26 TILTAK SONE 25: LINDSET 
Separate avløpsanlegg oppgraderes i utgangspunktet ihht rensekrav i den nye forurensningsforskriftens 
kap. 12. 

 

5.27 TILTAK SONE 26: SKALAND/SØFTING 
Det skal lages en avløpsplan for området med sikte på å samle avløpet fra flest mulig boliger og føre 
dette via et felles renseanlegg (etablert av feltutbygger) med utslipp til sjø. 
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5.28 TILTAK SONE 27: MOSJØEN 

5.28.1 Tiltak i Kulstad rensedistrikt 
 

Tiltak K1: Ombygging overløp Hals 

Ombygging av overløp Hals til sentraloverløp med opplegg for registrering av driftstid og evt. 
overløpsmengde. Tilkobling til sentralt driftskontrollanlegg.  

Videreført vannmengde: 40 l/s. 

Anleggskostnad: Kr 550.000 

 

Tiltak K2: Ombygging av overløp Baustein 

Ombygging av overløp Baustein 1 til sentraloverløp med opplegg for registrering av driftstid og evt. 
overløpsmengde. Tilkobling til sentralt driftskontrollanlegg.  

Videreført vannmengde: 8-17 l/s (må vurderes nærmere).    

Anleggskostnad: Kr 520.000.  

 

Tiltak K3: Ombygging overløp Vollanveien 

Ombygging av overløp Vollanvegen til sentraloverløp med opplegg for registrering av driftstid og evt. 
overløpsmengde.  

Videreført vannmengde: 27-53 l/s (må vurderes nærmere).  

Anleggskostnad: Kr 550.000 

 

Tiltak K4: Ny pumpestasjon og overføringsledning fra Kulstadlia til RA Kulstad 

Kulstadlia er i utgangspunktet utbygd med separatsystem, men har under nedbørsituasjoner også 
betydelig tilførsel av overvann inn på separatsystemet. Denne uønskede overvannstilførselen medfører 
overbelastning på hovedsystemet og uønskede utslipp via diverse uautoriserte overløp. Videre har 
hovedledningen en del setninger og ujevnheter, og problemer med slamavsetninger og fare for 
tilstoppinger i svanker.  

Hovedledningen i Nils Skanfers vei skiftes ut og avløpet fra Kulstadbakken snus og tilføres en ny 
pumpestasjon og det legges en ny pumpeledning over Kulstadleira fram til RA Kulstad. 
Dimensjonering av pumpestasjon og ledningsanlegg må underlegges en mer detaljert vudering i 
forhold til hvilke overvannsmengder man skal ta høyde for, evt. om tilførselen til pumpestasjonen skal 
styres ved bruk av et overløp. Videre kan det være aktuelt å legge til rette for at også avløpet fra 
Kulstaddalen og Breimoen på sikt skal tilføres dette systemet (se beskrivelse under tiltak K5).  

Anleggskostnad: Kr 5.650.000 

 

Tiltak K5: Overføringsledning fra Kulstaddalen og Breimo til RA Kulstad 

Ledningen ligger i dag svært dypt og har til dels store og varierende setninger med en generell dårlig 
tilstand. Ledningen skiftes ut med en ny som føres til RA Kulstad. Alternativt snus fallretningen slik at 
avløpet føres til det planlagte overføringssystemet inkl. pumpestasjon for Kulstadlia (jfr tiltak K4). 

Anleggskostnad: Kr 4.490.000 
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Tiltak K6: Oppgradering av RA Kulstad 

RA Kulstad har i dag for liten hydraulisk kapasitet, er ikke tilpasset nye rensekrav og er generelt 
nedslitt og umoderne. Pga stor overvannstilførsel på nettet og generell hydraulisk underkapasitet på 
anlegget, går trolig betydelige avløpsmengder urenset i overløp forbi anlegget. 

Anlegget står således overfor en omfattende oppgradering og modernisering av både prosessløsning og 
bygningsmasse. Ihht de foreløpige avklaringer gjort mot Fylkesmannens Miljøvernavdeling, er 
primærrensing mest aktuelle rensemetode, og hovedplanen har derfor tatt utgangspunkt i innfrielse av 
dette rensekravet. I tillegg bør det legges til rette for senere utvidelse til sekundærrensing dersom 
strengere krav skulle bli innført senere. I hovedplanen har vi forutsatt at en oppgradering kan skje 
innenfor den eksisterende bygningskroppen. Dimensjonering, teknisk løsning og kostnader er utredet 
nærmere i et eget forprosjekt etter at rensekravet er endelig avklart med FMVA. 

Videre har vi tatt med ombygging av ledningsanlegg og dagens innløpskum som ligger svært dypt på 
utsiden av bygget.  

Anleggskostnad oppgradering RA: Kr 27.000.000,- 

 

Tiltak K7: Rehabilitering av ledningsnett 

Vefsn kommune har startet opp arbeidet med utarbeidelse av saneringsplan for ledningsnettet i de mest 
kritiske områdene av Mosjøen. Planen er tenkt utvidet gradvis til å etter hvert omfatte hele Mosjøen. 
Fra tidligere undersøkelser vet man at rehabiliteringsbehovet er relativt stort i mange soner i Kulstad 
rensedistrikt, og inntil en mer helhetlig saneringsplan for hele Mosjøen med prioritert handlingsplan 
foreligger, settes det i hovedplansammenheng av et årlig beløp på totalt kr 2.000.000,-  til generell 
rehabilitering, i hovedplanen fordelt med halvparten på hvert av de 2 rensedistriktene. Det vil 
imidlertid i budsjettsammenheng ikke bli budsjettert spesielt for hvert rensedistrikt, og prioriteringene 
vil bli gjort uavhengig av rensedistrikt. 

Følgende problemområder i Kulstad resnsedistrikt er så langt identifisert men foreløpig ikke vurdert 
og rangert nærmere i forhold til utførelse av tiltak: 

• Kummer på Breimoen: Da det er dårlig grunn i området flytter kummene seg og faller fra 
hverandre. 

• Lyngenveien: Ledningen har store svanker og er i dårlig forfatning. Det er stadig behov for 
spyling. 

• Dolstad (nord for kirka):  I dette området er det usikkert hvor ledningene går. Det er 
sannsynlig at spillvann ledes inn på overvannsystemet og derfra ut i Skjerva. 

• Skjervengan (ledning i feltet mellom gatene): Ledningene er svært dårlige og trenger å 
fornyes. Lenger ned mot pumpestasjonen har man problemer med kapasiteten og vann i 
kjellerne. Dette skyldes sannsynligvis at det er mye fremmedvann fra Innervollan. 

 

Ovennevnte problemområder vurderes nærmere og innarbeides i en mer helhetlig tiltaksplan hvor 
tiltaksomfang, kostnader, og utførelsestidspunkt fastsettes. 

 

Årlig prosjektkostnad til rehabilitering: Kr 1.000. 000,- 
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Tiltak K8: Oppgradering overløp ved museet 

Etablering av registreringsutstyr for driftstid i eksisterende overløp.  

Anleggskostnad: Kr 100.000,- 

 

5.28.2 Tiltak i Mosjøen rensedistrikt 
 

Tiltak M1: Oppgradering RA Mosjøen 

Bakgrunnen for tiltaket framgår under beskrivelsen for Tiltak M1 ovenfor. 

RA Mosjøen består i dag av siler med 1 millimeter lysåpning og tilfredstiller dermed ikke det 
fremtidige primærrensekravet på 50% SS og 20% BOF5. I tillegg er dagens kapasitet på 240 l/s noe 
liten, og bør økes til ca 325 l/s.  Anlegget må derfor bygges om, og samtidig legges det til rette for evt. 
ytterligere krav om sekundærrensing. Selv om dagens bygning er relativt ny og av god kvalitet så vil 
det bli nødvendig med en betydelig bygningsmessig utvidelse (blant annet heving av taket). Dette 
forde den renseløsningen som forutsettes valgt er betydelig mer plasskrevende enn dagens silanlegg.   
I kostnadsoverslaget har vi forutsatt en slik utvidelse samt bygging av et nytt utvendig sandfang.  

Anleggskostnad: Kr 23.770.000,- 

 

Tiltak M2: Generell rehabilitering av ledningsnett  

Vefsn kommune har startet opp arbeidet med utarbeidelse av saneringsplan for ledningsnettet i de mest 
kritiske områdene av Mosjøen. Planen er tenkt utvidet gradvis til å etter hvert omfatte hele Mosjøen. 
Fra tidligere undersøkelser hvet man at rehabiliteringsbehovet er relativt stort i mange soner, og inntil 
en mer helhetlig saneringsplan for hele Mosjøen med prioritert handlingsplan foreligger, settes det i 
hovedplansammenheng av et årlig beløp på totalt kr 2.000.000,-  til generell rehabilitering, i 
hovedplanen fordelt med halvparten på hvert av de 2 rensedistriktene. Det vil imidlertid i 
budsjettsammenheng ikke bli budsjettert spesielt for hvert rensedistrikt, og prioriteringene vil bli gjort 
uavhengig av rensedistrikt. 

For Mosjøen Rensedistrikt er følgende problemområder er identifisert, men foreløpig ikke vurdert og 
rangert tiltaksmessig: 

 

• Nervollan: Eksisterende betongledninger er svært dårlige og må skiftes ut 

• Kirkegata og videre mot Parkveien (generelt): Ledningene i Kirkegata er så dårlige at de 
kan klappe sammen når som helst. 

• Kirkegata og nordover: Ledningene fra sykeheimen og nordover har for liten kapasitet slik 
at det opfte oppstår oversvømmelse i dette området.  

• Dr Frostads gt: Ledningen ut mot Sikmoveien slammer igjen og dette medfører at den private 
ledningen fra rekkehusene på nordsia heller ikke fungerer. 

• Lundveien: Ledningene i Lundveien har for liten kapasitet hovedsakelig pga mange svanker. 
Området er delvis oppfylt med forurensede masser fra EAM. 

• Myrbakken:  Ledningene i Myrbakken og et stykke inn i Myrveien er dårlige og går tette. 
Noe utbedring utført. 

 



Vefsn kommune – Hovedplan avløp 2010 - 2020                                                                                                                                    
 

 

SIDE 59 

Ovennevnte problemområder vurderes nærmere og innarbeides i en mer helhetlig tiltaksplan hvor 
tiltaksomfang, kostnader, og utførelsestidspunkt fastsettes. 

Årlig anleggskostnad til rehabilitering: Kr 2.000.000,- 

 

Tiltak M3: Utskifting av VA-system i Aspåsveien 

Det er for tiden under planlegging et nytt boligfelt ved Osbakken i Mosjøen. I denne forbindelse må 
det etableres en ny avløpspumpestasjon med tilhørende pumpeleding fram til eksisterende 
avløpspumpestasjon P01 Lekeplassen. Mesteparten av ledningstraseen vil gå i Aspåsveien, og i denne 
forbindelse skiftes eksisterende VA-system ut og veien bygges opp på ny og asfalteres. Total 
prosjektkostnad inkl. pumpestasjon har vært ute på anbud og vil inkl. planlegging og byggeledelse 
koste kr 21.500.000 eks mva.10 mill. kr. vil bli belastet avløp, resten belastes vannforsyning og veger. 

Anleggskostnad avløpsdel: Kr 10.000.000,- 

Anlegget blir sluttfinansiert i 2010. 

 

5.29 TILTAK SONE 28: SPREDTBYGD VEFSNFJORDEN 
Separate avløpsanlegg oppgraderes ihht rensekrav i tidligere "Forskrift om utslipp fra separate 
avløpsanlegg". 

6 KOSTNADSSAMMENSTILLING 
Kapitlet inneholder en sammenstilling av kostnader for de aktuelle tiltak på avløpssektoren i Vefsn 
kommune. Alle tiltak er angitt med investeringskostnader (prosjektkostnad) og årlig kommunal 
belastning (årskostnad) som i tillegg til kapitalkostnader inkluderer drifts- og vedlikeholdskostnader.  

6.1 Forutsetninger 
Kostnadsberegningen er utført med prisnivå pr. 2009. Kostnadene må betraktes som grove anslag med 
en usikkerhetsmargin på +/-25%. Videre må det bemerkes at prisstigning ikke inngår, og selv om  
dagens bygge- og anleggsmarked ikke er så opphetet som for et år siden bør det likevel påregnes at 
prisstigningen også de nærmeste årene kan bli betydelige. Byggekostnaden i handlingsplanen i kap. 8 
må derfor fortløpende justeres for prisstigning i forbindelse med kommunens årlige budsjettering av 
kommende års aktiviteter på avløpssektoren.  

Det er generelt lagt til ca 15 % av anleggskostnader for planleggingsarbeider, kommunal 
administrasjon, byggeledelse/kontroll. Økte årlige drift- og vedlikeholdskostnader som følge av 
utbyggingstiltakene er beregnet slik: 

– Ledningsanlegg:  1 % av anleggskostnad 

– Pumpestasjoner  4 % av anleggskostnad 

– Overløp   2 % til drift av overvåking 

– Renseanlegg:  7 % av anleggskostnad 

Det er ikke beregnet økte driftskostnader for saneringstiltak, da tiltakene omfatter utskifting av 
eksisterende ledningsanlegg som i dag har minst like høye driftskostnader som de nye 
erstatningsanleggene vil få i fremtiden.  

For beregning av kapitalkostnader  benyttes følgende forutsetninger:  

- Rente: 4,5 % 
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- Avskrivningstid ledningsanlegg: 40 år 

- Avskrivningstid pumpestasjoner, overløp og renseanlegg: 20 år 

- Driftsutstyr/kjøretøy: 10 år 

 

6.2 Kostnadsoversikt prosjektkostnader avløp(eks mv a)) 
TILTAK ANLEGGS KOSTNAD PROSJEKTKOSTNAD 

K2: Ombygging overløp     Baustein 480.000 520.000 

K3: Ombygging overløp Vollanveien 500.000 550.000 

K5: Overføringsl. fra Kulstaddalen og Breimo til 
RA Kulstad 

4.300.000 4.490.000 

K8: Rehabilitering av ledningsnett  870.000  pr år 1.000.000  pr år  

K9: Oppgr. Overløp museet 85.000 100.000 

M2:  Oppgradering RA Mosjøen 22.130.000 23.770.000 

M4: Rehabilitering av ledningsnett  2.600.000  pr år 3.000.000  pr år  

 

6.3 Kostnadsoversikt årskostnader eks mva(tall i kr ) 
TILTAK PROSJEKT-

KOSTNAD 
AVLØP 

AVSKRIVING DRIFTS-
KOSTNAD 

ÅRSKOSTNAD 

      

K2: Ombygging overløp  Baustein 520.000 13.000 10.000 23.000 

K3: Ombygging overløp Vollanveien 550.000 13.750 10.000 23.750 

K5: Overføringsl. fra Kulstaddalen 
og Breimo til RA Kulstad 

4.490.000 112.250  10.00000 122.250 

K8: Rehabilitering av ledningsnett  3.000.000  pr år  75.000 0 75.000 

K9: Oppgr. overløp museet 100.000 2.500 10.000 12.500 

M2:  Oppgradering RA Mosjøen 23.770.000 1.188.000 1.665.000 2.853.000 

 

 

 

 

 

7 AVLØPSSEKTORENS ØKONOMI 

7.1 Generelt 
Kommunal håndtering av spillvann er en tjenesteytende virksomhet som påfører kommunen 
betydelige investerings- og driftskostnader. Samtlige kostnader til investering, drift og vedlikehold av 
kommunale avløpsanlegg kan kreves inn som års- eller tilknytningsavgifter.                    
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Avgiftsgrunnlaget for vann- og avløpssektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan kreve 
inn i form av avgifter. Dette beløpet skal tilsvare kommunens faktiske kostnader for sektoren. Det skal 
også tas hensyn til fremtidige investeringer i de nærmeste 3-5 år. 

7.2 Avløpssektorens kostnader 
Avskriving av anlegg (kostn. påløpt til og med  31.12.2010 og som avskrives i planperioden) : 

Anlegg Avskr.  Ib 2010 Avskriving årlig lb 2011 

Driftsmi|dler  (invest.) 01.01.10                                                                       

Investeringer i 2010 

10 5.059.059,- 

 

786.102,- 

170.000,- 

4.272.957,- 

1.700.000,- 

Nedre Skjerva – pumpest.  20 58.000,- 29.000,- 29.000,- 

Bordvedneset renseanlegg (oppr. 
byggekostnader) 

20 900.000,- 300.000,- 600.000,- 

Avløp  langs Vefsna  - 
pumpestasjoner 

20 6.210.000,- 545.000,- 5.665.000,- 

Aufles og Langmoen  - 
renseanlegg 

20 600.000,- 50.000,- 550.000,- 

Oppgradering RA-Mosjøen 20 3.627.975,- 182.324,- 3.445.651,- 

Oppgradering RA-Kulstad 

Investeringer i 2010 

20 5.114.539,- 255.727,- 

1.094.273,- 

4.858.812,- 

21.885.461,- 

Overf.ledn. fra Kulstadlia - 
pumpestasjon 

40 1.500.000,- 75.000,- 1.425.000,- 

Avløp Kulstaddalen 40 802.195,- 26.829,- 777.366,- 

Aspåsvegen  pådratt pr. 01.01.10 

Investeringer i 2010   

40 8.941.037,- 223.526,- 

76.474,- 

8.717.511,- 

3.058.963,- 

Overløpsledning Finnvika 40 1.382.447,- 48.936,- 1.333.511,- 

Aufles og Langmoen  - ledninger 40 1.228.137,- 32.319,- 1.195.818,- 

Nedre Skjerva – ledninger 40 790.250,- 36.250,- 754.000,- 

Nye utslippsledninger  40 10.104.871,- 220.130,- 9.884.741,- 

Hovedkloakk  Andås 40 7.234.789,- 186.295,- 7.048.494,- 

Avløp  langs Vefsna - ledninger 40 20.774.110,- 652.288,- 20.117.822,- 

Nytt avløp fra RA-Kulstad 40  25.000,- 1.000.000,- 

Øvrige tiltak pr. 01.01.10 

Driftstiltak i 2010 

40 21.344.896,- 533.622,- 

75.000,- 

20.811.274,- 

3.000.000,- 

Andel ”kommunelagret” 50 2.259.854,- 45.242,- 2.214.612,- 

Sum:  97.928.159,- 5.836.955,- 124.345.993,- 
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7.3 Nye anlegg 
Kostnader for nye anlegg (eller deler av anlegg) som er planlagt bygd i perioden  

(omfatter både avskriving og økte driftskostnader) : 

2011 

Anlegg Kostpris Avskrivingstid Avskriving  Årskostnader 

RA-Kulstad  20 år  1.500.000,- 

Overføringsledn. fra 
Kulstadalen / Breimo  

4.490.000,- 40 år 112.250,- 122.250,- 

Rehabilitering av 
ledningsnett   

3.000.000,- 40 år 

 

75.000,- 75.000,- 

RA- Mosjøen  10.000.000,- 20 år 500.000,- 500.000,- 

 17.490.000,-  687.250,- 2.187.250,- 

 

2012 

Anlegg Kostpris Avskrivingstid Avskriving  Årskostnader 

Ombygging av 
overløp Baustein og 
Vollanvegen 

1.070.000,- 

 

40 år 

 

26.750,- 46.750,- 

 

Overløp Museet 100.000,- 40 år 2.500,- 12.500,- 

Rehabilitering av 
ledningsnett   

3.000.000,- 40 år 75.000,- 75.000,- 

RA-Mosjøen 10.270.000,- 20 år 513.500,- 2.178.500,- 

 14.440.000,-  617.750,- 2.312.750,- 

 

2013 

Anlegg Kostpris Avskrivingstid Avskriving  Årskostnader 

Rehabilitering av 
ledningsnett   

3.000.000,- 40 år 75.000,- 75.000,- 

 3.000.000,-  75.000,- 75.000,- 

 

2014 – 2020 (årlige investeringer) 

Anlegg Kostpris Avskrivingstid Avskriving  Årskostnader 

Rehabilitering av 
ledningsnett   

3.000.000,- 40 år 75.000 75.000,- 

 3.000.000,-   75.000,- 
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7.4 Totale årskostnader 
ÅRSTALL 2011 2012 2013 2014 2015 

      
AVSKRIVING AV LÅN lb 11 lb 12 lb 13 lb 14 lb 15 

Investeringer pr 01.01.2011 124346 118509 112672 106836 100998 
Nye investeringer pr 01.01.2012  17490 16803 16116 15429 
Nye investeringer pr 01.01.2013   14440 13822 13204 
Nye investeringer pr 01.01.2014    3000 2925 
Nye investeringer pr 01.01.2015     3000 
Nye investeringer pr 01.01.2016      
Nye investeringer pr 01.01.2017      

 
Lånebeløp (x1000 kr) 

 
124346 

 
135999 

 
143915 

 
139774 

 
135556 

Avskriving (x1000 kr) 5837 6524 7142 7217 7292 

Lånerenter (x1000 kr)  ( 4,5%) 5595 6119 6476 6290 6100 

Driftskostnader (x 1000 kr) 17000 17000 17000 17000 17000 

Økte driftskostnader 1610 3305 3305 3305 3305 

Fradrag for tilknytningsavgift (akkumulert) 200 200 200 200 200 

Fradrag for septiktømming (x1000 kr) 770 790 810 830 850 

Avgiftsgrunnlag (1000 kr) 29072 31958 32913 32782 32647 

 

ÅRSTALL 2016 2017 2018 2019 2020 

      
AVSKRIVING AV LÅN lb 16 lb 17 lb 18 lb 19 lb 20 

Investeringer pr 01.01.2011 95161 89324 83487 77650 71813 
Nye investeringer pr 01.01.2012 14742 14055 13368 12681 11994 
Nye investeringer pr 01.01.2013 12586 11968 11350 10732 10114 
Nye investeringer pr 01.01.2014 2850 2775 2700 2625 2550 
Nye investeringer pr 01.01.2015 2925 2850 2775 2700 2625 
Nye investeringer pr 01.01.2016 3000 2925 2850 2775 2700 
Nye investeringer pr 01.01.2017  3000 2925 2850 2775 
Nye investeringer pr 01.01.2018   3000 2925 2850 
Nye investeringer pr 01.01.2019    3000 2925 
Nye investeringer pr 01.01.2020     3000 

Lånebeløp (x1000 kr) 131264 126897 122455 117938 113346 

Avskriving (x1000 kr) 7367 7442 7517 7592 7667 

Lånerenter (x1000 kr)  ( 4,5%) 5907 5710 5510 5307 5100 

Driftskostnader (x 1000 kr) 17000 17000 17000 17000 17000 

Økte driftskostnader 3305 3305 3305 3305 3305 

Fradrag for tilknytningsavgift (akkumulert) 200 200 200 200 200 

Fradrag for septiktømming (x1000 kr) 870 900 930 960 990 

Avgiftsgrunnlag (1000 kr) 32509 32357 32202 32044 31882 

 

 

 

 



Vefsn kommune – Hovedplan avløp 2010 - 2020                                                                                                                                    
 

 

SIDE 64 

7.5 Avløpssektorens inntekter 
 
Inntekter kommer i hovedsak fra årsavgifter og tilknytningsavgifter. 

Fremtidige årskostnader vil bli dagens avgiftsgrunnlag pluss årskostnader for nye investeringer. 

 Det oppsatte investeringsprogram i kap. 8.0 medfører en økning i avgiftsgrunnlaget/årskostnadene på 
avløpssektoren som vist i tabell. 

 Avløpssektorens fremtidige inntekter er avhengig av hvilken dekningsgrad som vedtas. Ved valgt 100 
% dekningsgrad vil fremtidige inntekter tilnærmet følge fremtidige kostnader. 

Årsavgiften nedenfor fremkommer ved å øke dagens avgiftssats (2010) på kr 1632,- pr. boenhet for 
vanlige boliger opp til 300m2, samt dagens forbruksgebyr på kr  10,48  pr m3 med samme prosentsats 
som avgiftsgrunnlaget øker med fra år til år. Ved beregning av inntekter fra fremtidige tilknytninger, 
har vi i beregningene benyttet gjennomsnittstall pr. år basert på det samlede antall nye tilknytninger i 
planperioden (alle satser er angitt uten mva.).  

Ved ovennevnte økninger i årsavgiften vil investeringsprogrammet angitt i kap.8 kunne gjennomføres 
som forutsatt i løpet av de nærmeste 7 årene.  

Følgende usikkerheter nevnes i forhold til fremtidig avgiftsnivå: 

• Endringer i rentenivå vil påvirke kommunens kapitalkostnader (her er det antatt en rente på 4,5%). 

• Gjennomføring av utbyggingstiltak og boligfeltutbygging vil øke antall abonnenter og medføre 
økte inntekter fra årsavgifter samt tilknytningsavgifter.  

• Redusert vannforbruk for næringsliv og industri vil medføre reduserte avløpsinntekter. 

• Normal usikkerhet for kostnadsberegninger av investeringstiltak på hovedplannivå er ± 25 %.  

 

INNTEKTER: 2011 2012 2013 2014 2015 

Avgiftsgrunnlag (1000 kr) 29072 31958 32913 32782 32647 

Ant. enh. tilknyttet 6025 6035 6045 6055 6065 
Økning i enheter tilknyttet  10 10 10 10 
Prosentvis endring avavgiftsgrunnlaget   10,0 3,0 -0,5 -0,5 

Årsavgift for grunnenheten (bolig) ved 100% 
dekning.(kr) 

2120,- 2332,- 2400,- 2390,- 2375,- 

Stipulert pr m3 13,70 15,00 15,50 15,40 15,35 
Målt forbruk pr m3 13,70 15,00 15,50 15,40 15,35 

 
INNTEKTER: 2016 2017 2018 2019 2020 

Avgiftsgrunnlag (1000 kr) 32509 32357 32202 32044 31882 

Ant. enh. tilknyttet 6075 6085 6095 7005 7015 
Økning i enheter tilknyttet 10 10 10 10 10 
Prosentvis endring avavgiftsgrunnlaget  -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Årsavgift for grunnenheten (bolig) ved 100% 
dekning.(kr) 

2365,- 2355,- 2350,- 2350,- 2350,- 

Stipulert pr m3 15,30 15,25 15,20 15,15 15,10 
Målt forbruk pr m3 15,30 15,25 15,20 15,15 15,10 
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8 HANDLINGSPROGRAM 2010 - 2020 
ÅR TILTAK INVESTERINGS-         

KOSTNAD  
ÅRS-  
KOSTNAD 

2011 M2: Oppgradering RA Mosjøen 10.000.000 500.000 

2011 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

2011 K5: Overføringsledning fra Kulstaddalen og Breimo til RA Kulstad 4.490.000 122.250 

2011 M1: Oppgradering av RA-Kulstad (oppstart)  1.610.000 

 SUM 2011: 17.490.000 2.077.250 

2012 K2/K3: Ombygging overløp Baustein og Vollanveien 1.070.000 46.750 

2012 K9: Oppgr. Overløp Museet 100.000 12.500 

2012 M2: Oppgradering av RA-Mosjøen (sluttfinansiering / oppstart) 10.270.000 2.178.500 

2012 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2012: 14.440.000 2.312.750 

2013 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2013: 3.000.000 75.000 

2014 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2014: 3.000.000 75.000 

2015 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2015: 3.000.000 75.000 

2016 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2016: 3.000.000 75.000 

2017 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2017: 3.000.000 75.000 

2018 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2018: 3.000.000 75.000 

2019 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2019: 3.000.000 75.000 

2020 K8/M4: Rehabilitering av ledningsnett Kulst. og Mosj. Rensedistr 3.000.000 75.000 

 SUM 2020: 3.000.000 75.000 

 SUM (eks mva): 52.930.000  

 


