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1. INNLEDNING 

Vefsn kommune ved Teknisk drift har vedtatt å utarbeide en ny hovedplan for vannforsyning. 
Foreliggende plandokument fremmes og vedtas som en kommunedelplan.  
 
Rambøll Norge AS er engasjert til å utføre hovedplanarbeidet, i nært samarbeid med Teknisk drift. 
 
Følgende personer har vært med i prosjektgruppa for planarbeidet: 
 
 Driftssjef  Harald H. Hammer 
 Prosjektleder  Oddleif Øfeldt  
 Avdelingsleder VA Steinar Stien 
 Arbeidsleder vann Tore Straum 
 Rådgiver, Rambøll Norge Asbjørn Senneset 
 Rådgiver, Rambøll Norge Nina Gjesdahl 
 
Denne hovedplanen gjelder for planperioden 2011 – 2021, og revideres hvert 4. år tilpasset 
revidering av kommuneplanen. Hovedplanen tar for seg de rammer og retningslinjer som ligger til 
grunn for vannforsyningsvirksomheten, og skal i første rekke være et overordnet styringsverktøy. 
Videre belyses mål og status som danner grunnlag for den økonomi- og handlingsplanen som gjelder i 
planperioden.  
 
Det har vært utarbeidet overordnede planer for vannforsyning i Vefsn tidligere. Forrige hovedplan for 
vannforsyning ble utarbeidet i 1999 med en tidshorisont fram til 2019. Mye av bakgrunnsmaterialet 
fra denne planen er fortsatt aktuelt, og er delvis lagt til grunn også for denne planen.  
 
 

2. RAMMEBETINGELSER 

2.1 Planforutsetninger 

Kommuneplanen med tilhørende økonomiplan er det øverste dokumentet i det kommunale 
plansystemet. Hovedplan for vannforsyning er en del av det kommunale plansystemet, og er den 
overordnede plan for vannforvaltning i kommunen. Hovedplan for vannforsyning må følge føringer 
som legges i kommuneplan og økonomiplan. Hovedplan for vannforsyning angir hvordan kommunen 
skal oppfylle utvalgte mål knyttet til området. Videre fastslår planen hvordan kommunen som 
ansvarlig for vannforsyningen skal følge opp konkrete krav i lover og forskrifter.  
 
Hovedplanen er grunnlagt på fire delaktiviteter: 
 

1. Registrering av status for kommunal vannforsyning. Dette omfatter alle systemelementer fra 
kilde via fordelingsnett og fram til forbruker, samt forvaltning og drift av anleggene. 

2. Registrering av avvik målt mot pålagte og selvpålagte krav og mål.  

3. Utarbeide handlingsplan for å redusere eller eliminere avvikene. 

4. Synliggjøre konsekvenser av tiltakene i form av investeringsbudsjett og utvikling i 
gebyrsatsene. I dette inngår også behov for ressurser til intern organisasjon for drift og 
forvaltning av anleggene. 
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2.2 Forvaltning av sentrale lover og forskrifter 

2.2.1 Generelt 

Kommunen som vannverkseier må forholde seg til en rekke lover og forskrifter ved utbygging, 
forvaltning og drift av sine anlegg. Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 04.12.2001 med 
kortformen Drikkevannsforskriften, legger føringer for hvordan kommunen som vannverkseier skal 
sørge for bygging og drift av vannforsyningsanlegg. Forskriften forvaltes av Mattilsynet, og stiller krav 
om: 
 

1. Vannverkseier må levere hygienisk sikkert og bruksmessig godt vann fram til forbruker. 

2. Vannforsyningen skal sikre tilstrekkelig vann i normale situasjoner. 

3. Det stilles krav til beredskap som sikrer reservevannforsyning under kriser og katastrofer i 
fredstid og ved krig. 

4. Vannverkseier skal ha et internkontrollsystem for å oppfylle næringsmiddelloven (IK-MAT). 

Forskriften slår fast at et vannverk må være godkjent av Mattilsynet som myndighet når det forsyner 
minst 20 husstander eller minst 50 personer, samt hvis det forsyner næringsvirksomhet, 
helseinstitusjoner og skoler/barnehager med vann. Kommunen som vannverkseier skal påse at det 
gjennomføres nødvendig beskyttelse av vannkilden. Kommunen skal sørge for at det finnes til 
sammen minimum to barrierer i vannforsyningssystemet, der den ene skal sørge for at drikkevann 
blir desinfisert eller behandlet på annen måte for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer.  
 
Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å implementere EU-regler slik som rammedirektivet 
for vann. Formålet med direktivet er å sikre en god miljøtilstand i både vassdrag, grunnvann og i 
kystnære områder. Direktivet skal sørge for at tilstanden til akvatiske økosystemer sikres og 
forbedres, og skal fremme bærekraftig bruk av vannressurser.  
 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen gir føringer for hvordan en skal sikre helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften peker blant annet på utarbeidelse og vedtak 
av regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksplaner. Forskriftens miljømål for overflatevann 
innebærer at overflatevann skal beskyttes mot forringelse, og det skal forbedres og gjenopprettes slik 
at vannforekomstene som minimum skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Det skal gjennomføres 
nødvendige tiltak med sikte på gradvis reduksjon i forurensning, og med sikte på stans i utslipp av 
prioriterte stoffer til vann. Kommunen må utarbeide en forvaltningsplan for vann med tilhørende 
tiltaksprogram.  
 
 

2.2.2 Beskyttelse av drikkevannskilder  

Vefsn kommune som vannverkseier plikter å gjennomføre nødvendig beskyttelse av vannkildene for å 
forhindre fare for forurensning i drikkevannet, jf. Drikkevannsforskriftens § 14 som lyder som følger: 
 
”Eier av vannforsyningssystem skal påse at det planlegges og gjennomføres nødvendig beskyttelse av 
vannkilden(e) for å forhindre fare for forurensning av drikkevannet, og om nødvendig erverve 
rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse.” 
 
Kommunen kan gjennomføre nødvendig beskyttelse av drikkevannskilder ved utarbeidelse av lokal 
forskrift og klausulering. 
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Lokal forskrift: 
Lokal forskrift baseres på hjemmel i Drikkevannsforskriftens § 4, der det sentrale Mattilsyn gis 
hjemmel til å fastsette forskrifter for å forby eller sette vilkår for aktiviteter som forurenser eller kan 
medføre fare for forurensning av drikkevann. Det er imidlertid usikkert om det sentrale Mattilsyn vil 
være godkjenningsmyndighet etter kommende revisjon av Drikkevannsforskriften. 
 
Forskriften retter seg mot allmennheten, og forbyr eller setter vilkår for aktiviteter som forurenser 
eller kan medføre fare for forurensning av drikkevannskilden. Angivelse av forskriftens virkeområde 
(nedbørfeltgrense) tegnes inn på kart, som vedlegges forskriften.  
 
Når foreslått forskrift er vedtatt av det sentrale Mattilsynet, vil den også gjelde overfor grunneiere og 
rettighetshavere. 
 
Når forskriften skal fastsettes er det som det fremgår i drikkevannsforskriftens veileder, viktig at 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og uskrevne forvaltningsrettslige prinsipper blir fulgt, i 
tillegg til at de særskilte vilkårene i drikkevannsforskriften må være oppfylt.  
 
Vi anser det mest hensiktsmessig at forslag til forskrift med tilhørende plankart gjennomgår 
kommunal saksbehandling etter samme prosedyrer som en reguleringsplan, men dette bør avklares 
nærmere med Mattilsynet.  
 
Klausulering: 
Som nevnt innledningsvis, kan klausuleringsbestemmelser fremmes av vannverkseier med henvisning 
til drikkevannsforskriftens § 14, understøttet av § 12. Klausuleringsbestemmelser er restriksjoner 
som kan gjøres gjeldende for grunneiere og andre rettighetshavere for å beskytte vannkilde med 
tilhørende nedbørfelt.  
 
Hjemler for klausulering fremgår i følgende lover: 
• Oreigningsloven (§ 2 nr. 47) 
• Plan- og bygningsloven (§ 25 nr. 6, jf. § 31)  
• Vannressursloven (§ 13, 4. ledd), angående rådighetsbegrensninger for planlagte vannkilder 
• Matloven § 7, 4. ledd 
 
Forslag til klausuler er bestemmelser som fastsetter begrensninger i grunneiernes og andre 
rettighetshaveres råderett (festerett, beiterett, fiskerett m.m.) i nedbørfeltet.  
 
Juridisk sett får ikke bestemmelsene automatisk virkning overfor den enkelte grunneier ved 
kommunestyrevedtak. I den videre prosess kan bestemmelsene bli gjort gjeldende for grunneier 
enten gjennom minnelig avtale eller eventuelt gjennom skjønn. En eventuell avtale vil innskrenke 
grunneierens utøvelse av eiendomsrett. I noen tilfeller kan det være nødvendig at det ytes økonomisk 
kompensasjon for å oppnå avtale om avståelse av aktuell rettighet. Dersom man ikke lykkes i å 
oppnå minnelig avtale kan bestemmelsene danne grunnlag for tvungen avståelse av rettigheter 
gjennom ekspropriasjon etter Oreiningsloven § 2 nr. 47. I slike tilfeller tvinges rettighetshaver til å 
akseptere restriksjonene mot vederlag i form av erstatning etter gjeldende praksis. 
 
Avtaler med grunneiere og andre rettighetshavere og resultatet av eventuelle ekspropriasjoner av 
rettigheter, må tinglyses som heftelser på eiendommene for å sikre rettsvern også overfor eventuelle 
nye eiere. 
 
Det foreslås at prosess for å etablere forskrift og/eller klausulering for vannkilder i Vefsn kommune 
gjennomføres så snart som mulig. Dette er spesielt viktig å gjennomføre for hovedvannkilden 
Langvatnet. 
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 2.2.3 Kostnadsinndekning ved innkreving av vanngebyr 

I tillegg til drikkevannsforskriften er Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 med 
tilhørende forskrift inntatt i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningforskriften) av 1. 
juni 2004 viktig i forvaltningen av vannforsyningen.  
Forurensningsforskriftens del 4, kapittel 16 fastsetter regler for beregning av vann- og avløpsgebyrer. 
Bare kostnader som direkte eller indirekte har normal sammenheng med en forsvarlig 
forretningsmessig drift av vann- og avløpssektoren, kan legges inn i gebyrgrunnlaget 
(selvkostprinsippet). Kommunale vannverkseiere plikter å ha oversikt over kostnader til investering 
og drift av vannforsyningssystemet og utarbeide budsjetter for utviklingen. Det er ikke lovpålagt at 
kommunen skal ha full inndekning av sine utgifter, men intensjonen er at årskostnader knyttet til 
sektoren skal dekkes inn gjennom avgifter. Ved tilknytning til kommunal vannforsyning kan det 
kreves inn et engangsgebyr, en tilknytningsavgift. Årsgebyret beregnes ut fra vannforbruk, eller ved 
en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. Vannforbruket baseres på måling eller stipulert 
anslag. For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert, skal det stipulerte forbruket tilsvare reelt 
forbruk beregnet på grunnlag av bygningens størrelse. Kommunen eller gebyrpliktig kan kreve at 
årsforbruket fastsettes ut fra målt forbruk. Gebyrpliktig må påkoste målingen, som utføres med 
vannmåler etter kommunens anvisning.  
 
Det skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drift, 
vedlikehold og kapitalkostnader for de nærmeste tre til fem år. I tillegg skal det foreligge en oversikt 
over hvilke beløp gebyrene antas å innbringe. 

2.3 Kommunale retningslinjer  

 

I det kommunale plansystemet ligger kommuneplanen som det øverste dokument. Gjeldende 
kommuneplan for 2004 – 2014 ble vedtatt 15.12.2004 og sist revidert 15. juni 2005. Planlagt 
oppstart av neste revisjon av kommuneplanen er i 2012. Planperioden vil bli en 10-årsperiode.  
 
Det konkrete handlingsprogrammet ligger i økonomiplanen. Vedtatt økonomiplan av 08.09.2010 
gjelder for 2011-2014. Økonomiplanen revideres hvert år.  
 
Tiltak kommer først til utførelse etter at utbyggingen er finansiert gjennom årsbudsjett.  
 

2.4 Kommunens antatte befolkningsutvikling i planperioden 

I kommunens kommuneplan er det angitt et stipulert arealbehov som inkluderer infrastruktur og 
fellesareal. Fram til 2012 antas et boligbehov på 60 boliger per år. Befolkningsutviklingen som ligger 
til grunn er ikke presisert. Informasjonen i tabellen nedenfor er hentet fra SSB sin framskrivning av 
befolkningsutvikling. Denne viser et relativt stabilt folketall i Vefsn de nærmeste 20 årene. 
 

   2 009  2010  2012  2015  2020  2025  2030 

LLML  13 342  13 252   13 130   13 022   12 828   12 624  12 425

MMMM  13 342  13 270  13 211  13 193  13 230  13 313 13 394

HHMH  13 342  13 279   13 252   13 344   13 636   13 991  14 405

MMML  13 342  13 252   13 142   13 058   12 988   12 923  12 875

MMMH  13 276   13 234   13 265   13 450   13 660  13 93713 342 

 
Tabell 1:  Antatt befolkningsutvikling i Vefsn. Hentet fra SSB  

 
Forklaring på betegnelsene benyttet i tabellen fremgår av grafen på neste side.   
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Figur 1:  Antatt befolkningsutvikling i Norge. Hentet fra SSB 
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3. MÅL FOR VEFSN KOMMUNALE VANNFORSYNING 

Målsetting for vannverket er nedfelt i hovedplanen fra 1999. Disse målsettingene videreføres uten 
vesentlige endringer. Hovedmål, delmål og arbeidsmål er oppsummert i det etterfølgende.  

3.1 Hovedmål 

 

Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal Vefsn kommune sørge for at 
abonnentene som er tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får tilstrekkelig vann av 
tilfredsstillende kvalitet fra gode kilder via et sikkert ledningsnett og et økonomisk 
effektivt forsyningssystem. 

 
Drikkevannsforskriften definerer over 50 parametre som skal tilfredsstilles for vannkvaliteten. Også 
krav til betryggende mengde og sikkerhet er definert.  
 
Kommunen har utarbeidet internkontrollsystem og beredskapsplan som skal sikre at gjeldende lover 
og forskrifter for drift av virksomheten ivaretas under normale driftsforhold og under 
uventede/kritiske hendelser.  
 
Det er ønskelig at alle vannverkene blir godkjent innen 2012. I forkant av en godkjenning må det 
utarbeides en ROS-analyse (Risiko- Og Sårbarhets-analyse) som skal kartlegge det totale risikobildet 
for vannforsyningen. Hvis det avdekkes uakseptabelt høy risiko, vil det bli foreslått risikoreduserende 
eller forebyggende tiltak. 
 

3.2 Delmål 

Delmålene for vannforsyningen i Vefsn kommune er definert i fem punkter: Nok vann, vannkvalitet, 
leveringssikkerhet, effektiv forsyning og vann til alle.  
 

3.2.1 Delmål 1: Nok vann 

 

Ledningsnettet skal dimensjoneres og vedlikeholdes slik at alle abonnenter har tilgang 
på nok vann. 

 
1. Kommunale vannverk skal levere nok vann til: 

 Eksisterende og planlagt boligbebyggelse innenfor planområdet 

 Vanlig, lite vannkrevende industri innen hele det framtidige forsyningsområdet 

 Vannkrevende industri i de utpekte industriområdene 

Hagevanning er tillatt i den grad det ikke går ut over forsyning til boliger og industri. 
Frosttapping tillates ikke.  

2. Vannverket skal levere tilstrekkelig vanntrykk: 

 Normalreglementet angir 20-90 mVs. Målet er at flest mulig skal ha trykk mellom  
25 og 70 mVs. 
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3. Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vann til brannslokking: 

 For spredt boligbebyggelse der det ikke er fare for spredning skal kommunen ha 
passende tankbil for brannslukking.  

 Ved rehabilitering av eksisterende nett skal det tilstrebes å etablere tilfredsstillende 
brannvannsforsyning. 

 For ny bebyggelse, næringsvirksomhet, helseinstitusjoner og lignende hvor brann kan 
medføre tap av mange liv skal kapasiteten for brannslukking være 50 l/s. Ved bruk av 
sprinkleranlegg må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Oppmerksomheten omkring 
levering av slukkevann i forbindelse med behandling av regulerings- og byggesaker 
må skjerpes  

 Brannslukking skal kunne skje uten at det oppstår undertrykk i noen del av 
ledningsnettet.  
 

3.2.2 Delmål 2: Vannkvalitet 

 

 
Vannverket skal levere vann av hygienisk betryggende kvalitet.  

 
1. Vannverkene skal være godkjent og tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Vann som leveres fra 

det kommunale nett skal til enhver tid tilfredsstille krav i drikkevannsforskriften.  

2. Ledningsnettet skal rengjøres periodevis i nødvendig utstrekning. Nødvendig omfang og 
dokumentasjon nedfelles i kommunens internkontollsyste|m. Internkontrollsystemet skal 
kontinuerlig oppdateres og revideres for å sikre tilfredsstillende drift og dokumentasjon.  

3. Krav om to hygieniske barrierer tilfredsstilles gjennom tilstrekkelig klausulering av 
vannkilden, vannbehandlingstiltak og tiltak på forsyningsnettet. Vannkvalitet skal overvåkes i 
henhold til krav nedfelt i Drikkevannsforskriften og eventuelle pålegg fra lokalt Mattilsyn. 
Risikobasert prøvetaking – hyppigere prøvetaking – iverksettes ved spesielle hendelser som 
ekstremvær, ved reparasjoner eller lekkasjer på forsyningsnettet, ved registrert avvik i 
rentvannskvaliteten eller lignende.  
 

3.2.3 Delmål 3: Leveringssikkerhet 

 

 
Vannverkene skal ha høy sikkerhet i forsyningen.  

 
Leveringssikkerheten ved ulike driftsforhold er definert som følger: 
 
Leveringssikkerhet ved normale driftsforhold: 

1. Under normale forhold har vannverket som målsetting å kunne levere godkjent drikkevann til 
alle abonnenter til enhver tid. 

2. Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal utbedringsarbeid startes så snart 
feilen er lokalisert.  
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Leveringssikkerhet ved unormale forhold og kriser: 
1. Under unormale forhold, slik som for eksempel forurensning av hovedvannkilde, brudd i 

hovedtilførsel og lignende, hvor det er sannsynlig at leveringssvikten vil vare lengre enn 24 
timer, skal krisevannsprosedyre settes i gang.  

2. Kommunen vil arbeide for at abonnentene har kontinuerlig vannforsyning. Stans i 
vannforsyningen pga. ledningsbrudd skal ikke overstige 12 timer. Totalt antall avbrudd i 
vannforsyningen skal ikke oversige 15 pr. år.  

3. Stans i vannforsyningen som følge av drift, vedlikehold og / eller utbedringer skal ikke 
overstige 8 timer. Tiltak som krever stans i vannforsyningen skal varsles på forhånd.  

4. Vannverket skal ha bassengkapasitet for minimum 1 døgns normalforbruk. 

5. Tettbygde strøk (>2000 pe) og viktige institusjoner/bedrifter bør ha mulighet for tosidig 
vannforsyning. 

6. Kommunen vil gjennom klargjøring av krisevannkilde og gjennom spesielle driftsinstrukser og 
kontrollrutiner sørge for hygienisk tilfredsstillende vann ved uønskede hendelser som akutt 
forurensning av vannkilde eller forurensning i deler av infrastrukturen. Opplegget for 
internkontroll ved de kommunale vannverkene skal være oppdatert til enhver tid. 
 

3.2.4 Delmål 4: Effektiv forsyning 

 

 

Vannverkene skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at det oppnås god 
ressursutnyttelse og opprettholdelse av investert kapital. Vannverkene skal være 
selvfinansierende.  

 
1. Vannverket skal løse sine oppgaver effektivt med en hensiktsmessig standard.  

2. Kostnadene ved den kommunale vannforsyningen skal dekkes av kommunale vanngebyr og 
være 100 % selvfinansierende. Det skal føres driftsregnskap som gir nødvendig økonomisk 
oversikt. Nøkkeltall i henhold til KOSTRA (kommune-stat-rapportering) skal framgå.  

3. For å unngå at behandlings- og transportsystem forfaller, samt å redusere drifts- og 
vedlikeholdskostnadene, skal det planlegges og gjennomføres fornyelsestiltak.  

4. Kommunen skal etablere et system av vannmålere for overvåking av forbruk og lekkasjer.  

5. Kommunen skal innføre ny teknologi for å effektivisere driften av vannforsyningssystemet. 
Alle de kommunale vannverkene, høydebassengene, pumper samt reduksjonsventiler på 
nettet skal tilknyttes et sentralt styrings- og overvåkingsanlegg for overvåking av VA-
anleggene i kommunen. Det skal i tillegg etableres vannmålere for overvåking av forbruk og 
lekkasjer. På vinterstid er det ikke tilgang til Langvassdammen VBA med bil, noe som gjør det 
ønskelig med mulighet for fjernstyring. 

6. Beredskapsplan inkludert ROS-analyse, driftsinstruks, Håndbok for internkontroll samt drifts-/ 
spyleplaner skal foreligge som et godt grunnlag, men må detaljeres, og utføres innen en  
2-års periode. Beredskapsplan for vannforsyning skal revideres hvert fjerde år. 
Beredskapsøvelser skal gjennomføres jevnlig, minimum hvert 4. år. Håndbok for 
internkontroll skal revideres/oppdateres årlig.  
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3.2.5 Delmål 5: Vann til alle 

 

 

Kommunen skal sørge for vannforsyning innenfor angitte dekningsområder, og bistå 
abonnenter som er utenfor disse områdene.  

 
1. Kommunen kan overta private fellesvannverk med over 20 abonnenter. Overtakelse skal 

være frivillig og vurderes i hvert tilfelle. Eventuell overtakelse avgjøres av kommunestyret.  

2. Hvor det er samfunnsmessig økonomisk grunnlag utvides ledningsnettet til å dekke bestående 
og ny bebyggelse etter særskilte planer og prioritering.  
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4. STATUS FOR VANNFORSYNINGEN I VEFSN KOMMUNE 

Vefsn kommune har 5 kommunale vannverk. I den gjeldende planperioden er Drevja kommunale 
vannverk blitt satt ut av drift og tilknyttet Mosjøen vannverk, og Sandvik private vannverk er overtatt 
av kommunen.  

Vannverk Eier Kilde Vannbehandling Antall pe tilknyttet 

Mosjøen Kommunal Langvatn Vannglass + klor 11 200 

Drevja – krisevann til 
Mosjøen vannverk 

Kommunal Brattlielva UV+klor  

Flyplassen  Kommunal Vefsna (elv) UV 30 

Elsfjord Kommunal Grunnvannsinntak UV 
8 abonnenter, skole og 
barnehage 

Sandvik Kommunal Fjellbrønner Trykksil + UV 
Folkehøgskole samt  
7-8 hus. Sommerhotell 
(11 - 250 pe) 

Husvika Kommunal 

 
 
 

Bekk (planlegger 
grunnboring) 

UV 
Skole (ca 5 barn) og 
barnehage, samt 9-11 
hus 

Tabell 2:  Kommunale vannverk i Vefsn kommune 

 
Kommunen har installert driftsovervåking fra ABB av typen iFix3.5 og CompassControlSystem. 
Systemet styres av en server (driftsentral med database) på IT-avdelingen i Rådhuset og derfra 
termineres stasjonære og bærbare PC-er som brukes av driftsoperatører og driftsvakt. Oppdatering 
og kontroll av systemet gjøres av ABB via datanettet. Kommunikasjon lokalt skjer ved hjelp av 
trådløst nett levert av Hagen Teleconsult i Mosjøen for de driftsenheter som er uten fiberkabel-
tilknytning. I tillegg har systemet en alarmmeldingstjeneste som distribueres via mobiltelefonnettet til 
driftsoperatørene på dagtid og til driftsvakta utenfor ordinær arbeidstid. Det er med dette 
døgnkontinuerlig overvåking av vannverkene inkludert høydebasseng og pumpestasjoner.  
Avløpssystemet er tilknyttet samme driftsovervåkingssystem som vannverkene, og det er felles 
driftsvakt.  
Overvåkingssystemet for anleggene er godt utbygd (det mangler noen anlegg/pumpestasjoner på 
avløpssiden). Etter hvert som det bygges nye anlegg kobles de raskt til systemet. Nye krav og 
forskrifter gjør at både driftspersonell og anleggene må oppgraderes jevnlig.  
Fjernstyring av anleggene er i liten grad utbygd, og dette vil kreve betydelige investeringer i 
materiell. Nye anlegg må bygges opp slik at det er fysisk mulig å fjernstyre (f. eks motorstyrte 
ventiler), og gamle anlegg vil kunne kreve større ombygginger for å kunne fjernstyres. 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll 



 
16 (45)  
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1 Mosjøen vannverk 

Mosjøen vannverk er Vefsn kommunes hovedvannverk. Vannkilden er Langvatn, der det foretas enkel 
vannbehandling i Langvassdammen VBA. Vannet føres deretter i overføringsledning ned til Kleivåsen 
VBA og HB. Det er ytterligere 2 høydebassenger i forsyningssystemet; Halsåsen HB og Kulstad HB, 
samt 9 pumpestasjoner. Hovedledningsnettet har en total lengde på ca 100 km. 
 
I det følgende er det foretatt en kort beskrivelse av vannkilden, forsyningsområdet og de øvrige 
hovedelementene i forsyningssystemet. 

4.1.1 Vannkilde 

Vannkilden til Mosjøen vannverk er Langvatn. Langvatnet er oppdemmet og regulert med vannspeil 
på kote 329 (normalvannstand), og ligger i luftlinje 10 – 12 km sydøst for Mosjøen. Lengden er  
ca 4 km, største bredde er ca 300 m, og det er målt et største dyp på ca 50 m. Inntakssilen ligger på 
28 meters dyp, 2 meter over bunnen.  
 
Bildet under viser Langvatn sett fra inntaksdammen. På grunn av lav vannstand sees også toppen av 
den gamle dammen. 
 

 

Figur 2:  Langvatn, vannkilden til Mosjøen vannverk. 

 
Vannrettighetene i Langvatnet disponeres av Alcoa. Vefsn kommune har etter avtale lov til å ta ut en 
mengde som tilsvarer et gjennomsnittlig uttak på 150 l/s over hele året, med mulighet for å ta ut  
180 l/s i maksimaldøgnet. Dersom det er behov, kan kommunen oppta forhandlinger om å øke 
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uttaket ved at regulert vannstand heves. Det er registrert problemer ved inntaket, som følge av at 
vannet tappes. En vurdering om å inngå en avtale med Alcoa om reguleringen av Langvatnet, bør 
utarbeides. 
 
Nedbørfeltet til Langvatnet har et areal på 14,5 km2, og ligger mellom kote 330 og 800. Feltet består 
for det meste av snaufjell med noe lauvskog, og ubetydelig med myrterreng. Innen nedbørfeltet er 
det to hytter, hvorav en ligger nede ved Langvatnet. Langvatnet gård er grunneier i området, og 
benytter nedbørfeltet til beite for kyr samt turer med hester. I nedbørfeltet er det registrert rein og 
en del turaktivitet.  
 
Klausulering for Langvatnet med nedbørfeltet skal utarbeides. Folkehelseinstituttet har gitt ut 
anbefalinger og eksempler på restriksjoner for nedbørfeltet til overflatevannkilder. Eksempler på 
aktuelle restriksjoner: 

 Det er ikke tillatt med ny bebyggelse 
 Opparbeidelse av nye veier er ikke tillatt 
 Organisert leirslaging, stevner og militærøvelser er ikke tillatt 
 Bading i vannkilden er ikke tillatt 
 Motorbåttrafikk er ikke tillatt  
 For eksisterende hytter skal det være etablert tette avløpssystem, og avfallet må 

bringes ut av nedbørsfeltet og tømmes på mottak for slikt avfall 

4.1.2 Forsyningsområde 

Mosjøen vannverk leverer vann til hoveddelen av kommunens ca. 13 400 innbyggere og til 
mesteparten av industri og næringsvirksomhet i kommunen. Nå forsynes også Drevja, Lindset og 
Søfting med totalt ca. 1 100 innbyggere fra Mosjøen vannverk. En del av Marka-området inkludert 
Vefsn landbrukshøgskole er også knyttet til Mosjøen vannverk via pumpestasjon i Kulstaddalen. De 
siste 10 årene er det årlig blitt bygd ca. 50 boenheter i kommunen. I samme periode har det skjedd 
en dreining fra eneboligbygging til fortetting med leilighetskomplekser i sentrumsområdene. 
Kommunen har startet utbygging av et nytt boligfelt (Andås) i nær tilknytning til sentrumsområdet 
som fullt utbygd vil gi rom for ca. 400 boenheter. Det meste av utbyggingsområdene vil da dekkes av 
Mosjøen vannverk. Når det gjelder industri så har det skjedd en stor nedgang på 
industriarbeidsplasser de siste årene. De to største bedriftene som stilte særskilte krav til 
vannkvalitet i produksjonsvannet i henhold til EU-direktivene og EØS-avtalen, er nå lagt ned eller 
flyttet fra kommunen (Nord-Norges Salgslag og Tine Meierier AS). Mosjøen veveri er også lagt ned, 
men det meste av prosessvannet deres ble levert fra Alcoa sitt prosessvann. 
 

4.1.3 Vannkvalitet og vannbehandling 

Vannkvaliteten på råvannet fra Langvatnet er generelt god.  
 
Mikrobiologiske parametre er tilfredsstillende, med få registreringer av E.coli og koliforme bakterier. I 
perioder er imidlertid totalt antall bakterier (kimtall) høyere enn veiledende grense.  
 
Fysiske og kjemiske parametre er også tilfredsstillende, med surhetsgrad pH 6,5-6,8, fargetall  
13-15 mg Pt/l og turbiditet 0,1-0,3 FNU.  
 
Noe lav surhetsgrad sammen med lav alkalitet og kalsiuminnhold gjør at råvannet er korrosivt. 
 
Mosjøen vannverk har et vannbehandlingsanlegg umiddelbart nedenfor vannkilden Langvatnet 
(Langvassdammen VBA), samt på Kleivåsen. Langvassdammen VBA ble satt i drift i 2009. Her foretas 
finsiling samt dosering av vannglass, som tilsettes for å hindre korrosjon på overføringsledningen som 
er av støpejern. I tillegg står et kloranlegg i reserve, som kan benyttes i situasjoner med høyt 
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bakterietall og/eller bakterievekst på overføringsledningen ned mot Mosjøen. Funksjonene i anlegget 
fremgår av figuren under.  
 

 

Figur 3:  Langvassdammen VBA. Skjermbilde fra driftskontrollsystemet. 

 
I Kleivåsen VBA foretas klorering av vannet som hygienisk barriere mot bakterier og virus. Herfra 
føres vannet inn i Kleivåsen HB, med et volum på 3 800 m³. Dette fungerer både som 
klorkontaktbasseng og utjevningsbasseng. Funksjonene i anlegget fremgår av figuren på neste side. 
 

 

Figur 4:  Kleivåsen VBA og HB. Skjermbilde fra driftskontrollsystemet. 
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Den hygieniske barrieren mot sykdomsfremkallende parasitter og bakteriesporer er ikke tilstrekkelig 
ved bruk av klor som desinfeksjonsmiddel. Det er derfor planlagt bygging av et UV-anlegg, som er en 
meget effektiv desinfeksjonsmetode for inaktivering av denne typen organismer.  
 
Anlegget på Kleivåsen er nedslitt og har generelt dårlig standard, både i forhold til bygningstekniske 
og prosesstekniske anlegg samt HMS-forhold for personell.  
 
Blant annet fordi den totale bassengkapasiteten for Mosjøen vannverk er for liten, samtidig som det 
kan være behov for fremtidig utvidelse av vannbehandlingen, planlegges bygging av et nytt 
vannbehandlingsanlegg og høydebasseng på Andåsen. Når dette står ferdig, vil anlegget på Kleivåsen 
kun fungere som et høydebasseng. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5. 
 
 

4.1.4 Forsyningsnett 

Hovedledningsnettet har en total lengde på ca 100 km, og består av støpejernsledninger, PVC-
ledninger og PE-ledninger. Dimensjonene varierer fra DN500 til DN150. Kvaliteten er variabel, og 
spesielt støpejernsledninger er utsatt for lekkasjer. Dette er godt illustrert på bildet under. 
 

 

Figur 5:  Mosjøen vannverk. Lekkasje på vannledning av duktilt støpejern. 

 
Kommunen har ansvar for å påse at kravet om brannvannskapasitet i hovedledningsnettet oppfylles. 
Der det planlegges virksomhet og bebyggelse som setter spesielle krav til brannvannsdekning, må 
kommunen vurdere forsyningskapasiteten og behov for spesielle tiltak.  
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 4.1.5 Høydebasseng 

Samtlige høydebasseng er overbygd og total bassengkapasitet i forsyningssystemet er 4570 m3. 
Dette dekker ca 20 timers midlere vannforbruk. Alle høydebasseng er tilknyttet sentral 
driftsovervåking. 
 

Basseng  Dekningsområde Volum 
Kote fullt 
basseng 

Kleivåsen HB Sentrum og Olderskog 3800 m3 104,0 

Halsåsen HB Mellom basseng og pumpestasjon 250 m3 144,5 

Kulstad HB Kulstadlia 520 m3 135,0 

Tabell 3: Oversikt over magasinvolum 

 

4.1.6 Pumpestasjoner og trykkreduksjon  

I det påfølgende vises en liste over pumpestasjoner i de soner hvor Mosjøen vannverk har ansvaret 
for vannforsyning. 
 

Pumpestasjon Forsyningsområde Antall pumper 

Vipeveien PS P1 Reserve PS til Kulstad HB. Styres manuelt i dag 2 

Linerleveien PS 
PS etablert i bygget til Kulstad HB. Forsyner området 
som ligger ovenfor HB. 

4 

Teistveien PS En trykkøkningsstasjon som forsyner ca 20 hus 2 

Kulstad skole PS Mater Kulstad HB 4 

Breimo PS Forsyner ca 70 boliger 2 

Andås PS Forsyner eksisterende hus og nytt boligfelt 3 

Meåsveien PS Mater Halsåsen HB 2 

Kulstaddalen PS Forsyner mot Marka, Landbruksskolen, Båthola og Drevja 3 

Fjellveien PS Forsyner boligfelt Granmoen 1 

Flyplassen PS Flyplassen 2 

Tabell 4: Oversikt over pumpestasjoner 

 
Behovet for trykkreduksjon er dekket ved 5 trykkreduksjonskummer. Disse er plassert ved 
Halsmovegen, Kulstadlia (2 stk), Kippermoen samt EAM (kum øst) hvor trykket reduseres til 70 mVs.  
 
Bildene på neste side viser eksempler på nye og gamle pumpestasjoner. 
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Figur 6:  Kulstaddalen pumpestasjon. Pumper med rørarrangement 

 

 

Figur 7:  Meåsvegen pumpestasjon. Pumper med rørarrangement 
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 4.1.7 Næringsmiddelindustri og sårbare abonnenter 

Sårbare abonnenter i forhold til sikker vannforsyning – mengde og kvalitet – er i første rekke 
virksomheter knyttet til næringsmiddelproduksjon og helseinstitusjoner. Vannverket skal gjennom 
internkontrollsystem og beredskapsplan ha høy beredskap i forhold til planlagte og uforutsette 
hendelser som vil påvirke forsyningssituasjonen. Aktuelle institusjoner og bedrifter er listet opp i 
tabellen nedenfor. 
 

Abonnenter 

Helseinstitusjoner 

Helgelandssykehus HF avd. Mosjøen  

Vefsn sykehjem  

Parken bo- og servicesenter (alders- og sykehjem) 

Industribedrifter 

Helgelandskraft 

Alcoa 

Vaskeri Lyngenveien  

Rønnes trykk 

Helgeland Arbeiderblad  

Midt-Norsk betong 

Helgeland industrier (HIAS) 

Hoteller 

Fru Haugans hotell 

Mosjøen hotell 

Lyngengården hotell 

Halsøy kro og motell 

Milanos mat og vinhus (motell) 

Tabell 5: Næringsmiddelindustri og sårbare abonnenter 

 
Andre abonnenter med stort vannforbruk er restauranter, bakerier, melkebønder, butikker, 
bensinstasjoner, kiosker, frisører, skoler, barnehager, leger og tannleger. Disse er listet opp i Vefsn 
kommunes beredskapsplan. 
 

4.1.8 Driftsovervåking  

Kommunen har installert døgnkontinuerlig driftsovervåking fra ABB av typen Ifix Compass. Enheter 
som i dag er tilknyttet anlegget er: 
 

 Mosjøen vannverk. Både Langvassdammen VBA og Kleivåsen VBA er tilknyttet 
 Høydebasseng 
 Pumpestasjoner 

 
Systemet gir telefonvarsling til vakthavende driftspersonell ved oppståtte feil. 
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 4.2 Flyplassen vannverk 

Mosjøen lufthavn Kjærstad forsynes i dag med vann fra Flyplassen vannverk.  

4.2.1 Forsyningsområde og kilde 

I tillegg til Kjærstad forsyner Flyplassen vannverk et boligfelt på Aufles med 30 boliger. Vannverket 
forsynes fra et grunnvannsanlegg som er basert på løsmassebrønner i elveavsetning midt i Vefsna 
elv. Vannforsyningsanlegget ligger ved elvebredden i samme bygg som avløpsrenseanlegget, med 
vann og avløp i hver sin adskilte del. Etter grunnvannsbrønner foretas trykkøkning via 2 parallelle 
pumper tilkoblet trykktank. 

4.2.2 Forsyningsnett og driftsovervåking 

Forsyningsnettet består av en ca 0,5 km lang PE-ledning som går fra grunnvannsanlegget til 
flyplassen. Vannverket er tilknyttet driftsovervåkingen.  

4.2.3 Tilknytning til Mosjøen vannverk 

I løpet av 2013 vil grunnvannsanlegget bli tatt ut av drift, og området blir tilknyttet Mosjøen 
vannverk. Trykkøkningsanlegget vil bli benyttet videre i forsyningssystemet for området. 

4.3 Elsfjord vannverk 

Elsfjord vannverk har grunnvann i løsmasser som kilde, bestående av infiltrasjonsrør som fører 
grunnvann til en oppsamlingskum. Vannverket leverer vann til 8 abonnenter, skole og barnehage. 
 
Vannbehandlingsanlegget består av 2 trykksiler og 2 UV-aggregater, og er tilknyttet kommunens 
driftsovervåking. Grunnvannsanlegget ble satt i drift i 2009. Det er tidvis blitt registrert høyt kimtall 
på rentvannet, og det arbeides med å klarlegge og sette inn tiltak for å forbedre dette. Funksjonene i 
anlegget fremgår av figuren under. 
 

 

Figur 8:  Elsfjord vannverk. Skjermbilde fra driftskontrollsystemet. 

Bilder av vannbehandlingsanlegget med prosessutrustning er vist på neste side. 
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Figur 9:  Elsfjord vannverk. Prosessutrustning i vannbehandlingsanlegget. 

 

 

Figur 10:  Elsfjord vannverk. Vannbehandlingsanlegget. 

 

Rambøll 



 
 25 (45) 
 
 
 
 

 

 

 

4.4 Sandvik vannverk 

Sandvik vannverk forsynes fra fjellbrønner som nylig er boret, og ble satt i drift i 2010.  
Vannbehandling med trykksiling og UV-anlegg vil bli satt i drift i 2010. Anlegget forsyner 7-8 hus, 
samt en folkehøgskole som også fungerer som et sommerhotell. I tillegg har folkehøgskolen et 
vandrehjem som drives hele året.  
 

4.5 Husvika vannverk 

Husvika vannverk har en bekk som kilde, UV som behandling og forsyner en skole (ca. 5 barn), en 
barnehage samt ca. 10 hus. Det gjennomføres grunnboringer med sikte på å etablere fjellbrønner 
som ny vannkilde.   
 

4.6 Krisevannforsyning 

Vefsn kommune har ingen fullgod reservevannkilde ved svikt i forsyningen fra Langvatnet. Ved behov 
for krisevann kan Drevja VBA settes i drift. Det er da mulig å stenge ute deler av forsyningsområdet 
til vannverket, slik at sårbare abonnenter blir prioritert.  
 
Funksjonene i anlegget fremgår av figuren under. 
 

 

Figur 11:  Krisevannforsyning Drevja. Skjermbilde fra driftskontrollsystemet. 

 
I tillegg vil en kunne supplere med vann fra Alcoas’ egen vannforsyning, men med restriksjoner i 
form av kokepåbud.  
 
Prosedyre for krisevann inngår i beredskapsplanen.  
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 4.7 Administrasjon og driftsorganisasjon 

Forvaltning og drift av anleggene er organisert som vist i organisasjonskartet under.  
Vann og avløp samt Veg og park er organisert i enheten Teknisk Drift, og ledes av driftssjefen på 
delegert myndighet fra rådmannen.  
 
Avdelingsleder for Vann og avløp har ansvaret for drift og kontroll av vannverkene. Den daglige 
driften ute på anleggene ledes av en arbeidsleder i et lag på 5 driftsoperatører. Driftsvakt rulleres 
hver uke, hvor 2 av driftsoperatørene for vann er med sammen med 4 andre fra Teknisk drift. 
 
 
 

 
 

Figur 12: Organisasjonskart for den kommunale virksomheten 

 
 
Organisasjonen for den kommunale vannverksvirksomheten er vist i figuren på neste side. 
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Figur 13: Organisasjonskart for vannverksvirksomheten 
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5. BEHOV FOR TILTAK I PLANPERIODEN 

Gjennomgang av vannforsyningen viser at det er behov for å styrke forsyningssikkerheten under 
normale driftsforhold og ved uforutsette hendelser og kriser. Vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende ledningsnett vil kreve store ressurser både administrativt og investeringsmessig.  
 

5.1 Mosjøen vannverk 

I planperioden skal en rekke tiltak for vannverket gjennomføres. Flere av tiltakene er nødvendige for 
at vannverket skal være godkjent i henhold til gjeldende drikkevannsforskrift.  
 

5.1.1 Vannkvalitet og vannbehandling 

Råvannskvaliteten fra vannkilden Langvatn er generelt god, både med hensyn til mikrobiologiske, 
fysiske og kjemiske parametre. Det er imidlertid behov for en styrking av de hygieniske barrierene 
overfor mikroorganismer, slik at kravene i drikkevannsforskriften kan oppfylles. Her kreves det at 
vannforsyningssystemet skal ha 2 hygieniske barrierer som beskyttelse mot sykdom forårsaket av 
sykdomsfremkallende mikroorganismer i drikkevannet. Flere typer tiltak er aktuelle: 
 
1. Mikroorganismene kan forhindres i å nå frem til vannverkets inntak ved 

 tiltak og restriksjoner/klausulering i nedbørfeltet til Langvatnet 
 tiltak og restriksjoner/klausulering i Langvatnet 

 
2. Tiltak i vannbehandlingen som 

 fjerner mikroorganismene gjennom partikkelseparasjon 
 inaktivering av mikroorganismene gjennom desinfeksjon 

 
For å oppnå 2 fullverdige hygieniske barrierer ved Mosjøen vannverk, er følgende tiltak foreslått: 
 
1. Det innføres tiltak og restriksjoner/klausulering for Langvatn med tilhørende nedbørfelt. Det 

forutsettes at disse til sammen kan utgjøre en fullverdig hygienisk barriere.  
 

2. Vannbehandlingen bygges ut med et nytt desinfeksjonstrinn, UV-anlegg. Samtidig legges det til 
rette for klordosering som kan anvendes ved behov. Dette vil utgjøre en fullverdig hygienisk 
barriere.  

 
Hvis det ikke kan oppnås tilstrekkelig barrierevirkning ved tiltak 1 i tilknytning til vannkilden 
Langvatn, kan det alternativt innføres en ekstra hygienisk barriere i vannbehandlingen (tiltak 2) i 
form av partikkelseparasjon.  
 
Bruk av UV-anlegg som desinfeksjonsmetode forutsetter at råvannets fargetall ikke øker for mye i 
forhold til dagens nivå. Hvis for eksempel klimaendringer medfører en økning av fargetallet i 
råvannet, kan det også av denne grunn bli aktuelt å innføre ytterligere vannbehandling med 
partikkelseparasjon.  
 
Tiltakene nevnt i det foregående er under utredning i forbindelse med pågående forprosjekt for nytt 
vannbehandlingsanlegg og høydebasseng på Andås. 
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Det nye vannbehandlingsanlegget vil dermed erstatte det eksisterende vannbehandlingsanlegget på 
Kleivåsen, som har noen begrensninger som har hatt betydning ved valg av ny lokalisering: 

 Nødvendige oppgraderingstiltak vil bli relativt kostbare fordi anlegget må være i drift mens 
arbeidene pågår. Dette vil også påvirke forsyningssikkerheten 

 Trange forhold gjør det nødvendig å bygge på for å få plass til nye prosesskomponenter 
 Adkomst- og plassforholdene er dårlige. Dette gjør det meget vanskelig å foreta eventuelle 

fremtidige utbygginger for vannbehandlingen 
 
Løsningen med lokalisering av nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng på Andås har er rekke 
fordeler: 
 

 Det er ingen begrensninger i adkomst- og plassforhold på aktuell lokalisering 
 Vannbehandlingsdelen kan integreres i ventilhuset til høydebassenget, slik at en får en 

kostnadseffektiv utbygging 
 Planløsningen vil bli mye enklere og mer oversiktlig 
 Planløsningen kan utformes slik at en kan utvide vannbehandlingen på et senere tidspunkt, 

ved endringer i råvannskvalitet og/eller myndighetskrav 
 HMS-forholdene for driftspersonell vil bli mye enklere å ivareta 
 Risiko for avbrudd i vannforsyningen i byggefasen vil bli lav 

 
Det nye vannbehandlingsanlegget vil kreve en annen oppfølging enn det som er i dag. Opplæring og 
eventuelt etterutdanning bør derfor vurderes. 
 
Foreslått lokalisering i Andås gjør det også mulig å bygge ut ledningssystemet slik at både 
sikkerheten og energieffektiviteten i vannforsyningen øker. Dette omtales nærmere i det følgende. 
 

5.1.2 Forsyningssikkerhet 

I tillegg til tiltakene for å oppnå tilstrekkelig hygienisk sikkerhet nevnt i det foregående, er det behov 
for betydelige tiltak for å oppnå en bedre forsyningssikkerhet i vannforsyningssystemet. Dette blir 
gjennomgått i det følgende.  
 
Vannkilden Langvatn 
Hovedvannkilden Langvatn har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne Mosjøen vannverk i overskuelig 
fremtid. Vannverkets rett til vannuttak er regulert i en egen avtale med Alcoa, som disponerer 
vannrettighetene i Langvatnet og eier Langvassdammen. I perioder med langvarig tørke og lite tilsig, 
har det imidlertid vist seg at betydelig nedtapping har vært nødvendig.  
 
Det anbefales at kommunen inngår en avtale med Alcoa om reguleringen av Langvatnet, slik at 
kritiske situasjoner med hensyn til kildekapasiteten unngås.  
 
Overføringsledning fra Hagfors til Andås 
Det er tidligere avdekket at overføringsledningen er tilført store slammengder fra vannkilden. 
Samtidig er råvannet korrosivt, og fører til nedbrytning av rørmaterialet på overføringsledningen 
(duktilt støpejern med sementforing). I Langvassdammen VBA er det derfor etablert trykksiling for å 
redusere slamtilførselen, samt tilsetting av vannglass som korrosjonsinhibitor for å stanse ytterligere 
nedbrytning av rørmaterialet.  
Nedre del av overføringsledningen vil bli erstattet av en ny overføringsledning fra Hagfors til Andås, 
der nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng er planlagt. Eksisterende råvannsledning fra 
Hagfors til Kleivås kan da beholdes som reserve. 
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Andås VBA og HB samt hovedledninger fra Andås  
Det er tidligere konstatert at Mosjøen vannverk har for liten bassengkapasitet. Ut fra tidligere 
prognoser for vannforbruk er det anslått behov for et nytt hovedbasseng med et utjevnings- og 
sikkerhetsvolum på totalt 10 000 m³. De siste års nedlegging av vannforbrukende 
næringsmiddelindustri har imidlertid resultert i en nedgang i vannforbruket. Det legges derfor opp til 
en totrinns utbygging av bassengvolumet. Høydebassenget er foreslått samlokalisert med 
vannbehandlingsanlegget på Andås på ca kote 175. 
 
Fra Andås planlegges en ny hovedledning ned til Andås boligfelt samt ny tilknytning til eksisterende 
hovedledning mot sentrum.  
 
I tillegg planlegges en ny hovedledning mot Marka, som tilknyttes eksisterende hovedledning slik at 
en oppnår tosidig forsyning til Mosjøen sentrum. I tillegg til økt forsyningssikkerhet, vil denne 
løsningen også medføre en betydelig bedre energiøkonomi, ved at en slipper å foreta trykkøkning til 
de høyereliggende boligområdene på nordsiden av sentrum, samt videre til Drevja.  
 
Krisevannforsyning 
Mosjøen vannverk har som tidligere nevnt mulighet for krisevann fra Drevjas tidligere hovedvannkilde 
Brattlielva. Uttak av krisevann fra Alcoas vannforsyningssystem er også mulig. Det bør imidlertid 
vurderes en forbedret løsning slik at dette blir enklere å sette i drift når situasjonen krever det. 
 

5.1.3 Andre tiltak   

 

En rekke drifts- og investeringsmessige tiltak i tillegg til de forannevnte vil bli gjennomført i 
planperioden. Dette gjelder tiltak som både vil sikre og styrke vannkvaliteten, forsyningssikkerheten 
og bidra til en mer effektiv vannforsyning. Her nevnes:  
 

 Revisjon av beredskapsplan 
 Videreutvikling av driftskontrollsystemet 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse for vannverket 
 System- og tilstandsanalyser av ledningsnettet som grunnlag for forsterkninger, utskifting og 

rehabilitering 
 Tilknytning til Flyplassen med ny hovedledning  
 Oppgradering og ombygging av Kleivåsen HB 
 Ny hovedledning mellom Kleivåsen og Olderskog 
 Oppgradering og ombygging av Halsåsen HB og Meåsvegen PST 

 

5.1.4 Godkjenning av vannforsyningssystemet 

De endringer som er under planlegging for Mosjøen vannverk, spesielt hovedtiltakene beskrevet i 
kapittel 5.2 og 5.3,  har betydning for hygieniske forhold og leveringssikkerheten til 
forsyningssystemet. Planene skal derfor godkjennes av Mattilsynet før arbeidet igangsettes, i henhold 
til drikkevannsforskriftens krav. I tillegg skal det gis oppstartstillatelse før driftsstart av anleggene.  
Det vil derfor bli utarbeidet en egen søknad om godkjenning hvor de aktuelle tiltak dokumenteres. 
 

5.2 Flyplassen vannverk 

I planperioden skal ny vannledning legges helt fram til flyplassen. Flyplassen vannverk settes ut av 
drift, men eksisterende grunnvannsanlegg vil kunne fungere som reservevannsforsyning til 
flyplassen.  
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Tilknytningen til Mosjøen vannverk vil inngå som en del av godkjenningssøknaden for 
hovedvannverket. 
 

5.3 Elsfjord vannverk 

Det nye grunnvannsanlegget fungerer tilfredsstillende, og det forventes ikke behov for tiltak av større 
omfang. Det er tidvis blitt registrert høyt kimtall på rentvannet, og det arbeides med å klarlegge og 
sette inn tiltak for å forbedre dette. 
 
Det vil bli utarbeidet egen søknad om godkjenning av vannverket.  
 

5.4 Sandvika vannverk 

Grunnvannsanlegg med fjellbrønner er etablert, mens vannbehandling med trykksil og UV-anlegg vil 
blir satt i drift i løpet av 2010.  
 
Det vil bli utarbeidet egen søknad om godkjenning av vannverket.  
 

5.5 Husvika vannverk 

Eksisterende vannkilde (bekkeinntak) skal erstattes av et grunnvannsanlegg med fjellbrønner. 
Boringer for anlegget er under utførelse, og kartlegging av vannkvalitet skal legges til grunn for valg 
av vannbehandling. 
 
Det vil bli utarbeidet egen søknad om godkjenning av vannverket.  
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6. HANDLINGSPLAN 

Handlingsplan med budsjett for drifts- og investeringstiltak er satt opp i tabell 6 på neste side. 
Kostnader er oppgitt i 1000 kr, ekskl mva.  
 
Kostnader til investering og drift av vannforsyningen finansieres gjennom vanngebyrer. Det er 
foretatt beregninger for utviklingen av vanngebyrer basert på handlingsplanens driftstiltak og 
invetseringer med de resulterende årskostnader.  
 
Gebyrutviklingen fremgår av tabell 7 på side 35.  
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Status  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 Beskrivelse 
Driftstiltak                                        

Beredskapsplan  Revisjon utføres innen 2 år     100                              

Driftsplan (revisjon)  Revisjoner etter gjennomført utbygging        200                           

Lekkasjesøkingsprogram inkl. målekummer, utstyr etc.        200    200                        

Godkjenning av Mosjøen vannverk        100          

Godkjenning av Elsfjord vannverk        100                              

Godkjenning av Sandvik vannverk           100                           

Godkjenning av Husvika vannverk              100                        

ROS‐analyse; arbeidsplan og gjennomføring for alle vannverk        300                              

Vannettmodell og systemanalyser videreføres  Utføres i tilknytning til ROS‐analyse     300                              

Tilstandsanalyse og saneringsplan for ledningsnettet  Utføres i tilknytning til ROS‐analyse     400 200                           

Sum driftstiltak        1 500 500 300                        

Investeringer                                        

Klausulering av vannkilde  Lokal forskrift. Utføres innen 1 år     2 000                              

Driftskontroll inkl fjernstyring, videreutvikling og opprusting        300 300 300 400 300 300 300 300 300 300  300 

Andåsen VBA og HB (1 .byggetrinn 5000 m³)        20 000 20 000                           

Andåsen VBA (utvidet behandling) og HB (2.byggetrinn 5000 m³)  2. byggetrinn (5000 m³) tas ved behov                                     

Hovedledning til Andås og tilknytning til hovedledn. i boligfelt        18 750 2 250                           

Hovedledning Andås‐tilknytning eksist. hovedledning v/Fv.249  Kostnad avklares nærmere i forprosjektet       1 000                           

Hovedledning Andås‐Marka             5 000 5 000                     

Kleivåsen VBA og HB, ombygging og oppgradering  Nødvendig oppgradering/ombygging avklares        2 000                           

Hovedledning Kleivåsen ‐ Olderskog  Avventes til systemanalyse er utført i 2012           2 000                        

Halsåsen HB og Meåsvegen PST  Nødvendig oppgradering/ombygging     5000                              

Nye ledninger, tilknytning av områder mot Flyplassen vannverk        1 000 2 500                           

Utbedring av trykkreduksjonsanlegg          200 200 200                     

Holand HB med tilhørende ledningsanlegg  Utbygging ved behov ved næringsutbygging                                    

Rehabilitering av vannledninger, forsyningsnettet i Mosjøen       1 550 1 550 1 550 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000  2 000 

Utskifting av vannledninger Granmoen / Holandsvika          2 000 2 000                        

Husvika vannverk       1500                              

Sum investeringer     6 100  50 100 31 800 11 050 7 600 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300  2 300 

Tabell 6: Handlingsplan. Sammenstilling av tiltak i planperioden 
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Vanngebyrer  (tall i kroner, ekskl mva)  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Årlig gebyrendring    5,0 %  10,0 %  10,0 %  10,0 %  0,0 %  0,0 %   ‐5,0 % ‐4,0 %  0,0 %  0,0 %  0,0 % 

                 

Engangsgebyr for tilknytning                 

Minsteavgift for tilknytning til offentlig ledningsnett  15 720  16 500  18 150  19 965  21 962  21 962  21 962  20 863  20 029  20 029  20 029  20 029 

                 

Årsgebyr                 

Abonnementsgebyr (grunnbeløp, fastandel pr boenhet)  960  1008  1 109  1 220  1 342  1 342  1 342  1 275  1 224  1 224  1 224  1 224 

Forbruksgebyr, pris pr m³  5,36  5,60  6,16  6,78  7,45  7,45  7,45  7,08  6,80  6,80  6,80  6,80 

2 139  2 240  2 464  2 710  2 981  2 981  2 981  2 832  2 719  2 719  2 719  2 719 Normalbolig, årsgebyr ved målt forbruk 220 m³ 

Tabell 7: Gebyrutvikling basert på tiltakene i handlingsplanen 
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7. REFERANSER 

 
/1/ Hovedplan vannforsyning, august 1999 (Norconsult) 
/2/ Vefsn kommunes hjemmeside, www.vefsn.kommune.no 
/3/ Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no 
/4/  Veileder til drikkevannsforskriften 
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Vedlegg 1: Sentrale lover og forskrifter 
 
Følgende sentrale lover og forskrifter er gjeldende i forbindelse med vannforsyning: 

 
 LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap. 
 FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle 

næringsmiddellovgivningen. 
 FOR 2001-07-23 nr. 881: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid 

mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap. 
 Forskrift om vannforsyning og drikkevann. (Drikkevannsforskriften). Fastsatt av Sosial- og 

helsedepartementet 4. Desember 2001. 
 Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 
 Rammedirektivet for vann, direktiv 2000/60/EC 
 Plan og bygningsloven av 14. juni 1985 
 Lov om tilsyn med næringsmidler m.v. 19. mai 1933, nr. 3. 
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, sist endret 01.04.02. 
 Lov om vassdrag og grunnvann av 24 nov. 2000 
 Forurensningsloven 13.mars 1981 nr. 6. 
 Forskrifter om: 

− endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 13.07.2000. 
− systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 

6.12.96(internkontrollforskr.). 
− saksbehandling etter forurensingsloven av 11.97.83 (saksbehandlingsforskriften). 
− rammer for vannforvaltningen, FOR 2006-12-15 nr. 1446 
− begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), FOR 2004-06-01-931 
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Vedlegg 2: Oversiktskart kommunale vannverk 
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Vedlegg 3: Oversiktskart Mosjøen 
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