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Sammendrag 

Innledning 

Kommunedelplan for avløp skal være kommunens redskap for styring av investeringer og 
drift innenfor avløpssektoren. Planen omfatter alle kommunale og private avløpsanlegg, 
samt spredt bebyggelse. Denne planen er en revisjon av hovedplan avløp fra juni 1997. 
 
Fra 1. januar 2007 er den nye avløpsdelen i forurensingsforskriften det overordnede og 
styrende regelverk for avløp i Norge. De senere årene er det gjennomført en del endringer 
med hensyn til hvem som er forurensingsmyndighet. Kommunene er nå forurensnings-
myndighet for utslipp av avløp inntil 10.000 pe til sjø eller inntil 2000 pe for ferskvann- og 
elvemunningsresipient. Den nye avløpsforskriften medfører omfattende tiltak for Alta 
kommune med bygging av kloakkrenseanlegg og tilhørende avskjærings- og 
samlesystemer. 
 
Målsetting 

De overordnede målene som skal ligge som en forankring i kommunedelplan for avløp er 
hentet fra kommuneplanens samfunnsdel ”Alta vil”: 

� Balansere behovene for bruk og vern av arealer, nat urressurser og biologisk 
mangfold. Dette gjelder både på land, samt i sjø og  vassdrag.  

� Sikre at befolkningen har tilgang på rent vann og r en luft. 

� Sikre tilfredsstillende avløps- og avfallshåndterin g i hele kommunen. 
 

Det er en grunnleggende forutsetning at avløpsanleggene i Alta kommune skal gi en sikker 
avløpshåndtering og en god miljøtilstand i resipientene med et økonomisk effektivt 
avløpssystem. For å oppnå dette er det satt opp følgende overordnede og styrende 
målsetninger som har direkte relevans til avløpssektoren: 

� Alle kommunale avløpsanlegg skal tilfredsstille kra v fra myndighetene. 

� Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og 
sjenerende forhold i de sjøområder og vassdrag som benyttes som resipient for 
avløpsvannet. 

� Fjære- og strandsonen i Alta kommune skal være hygi enisk tilfredsstillende for 
rekreasjon, turgåing og friluftsliv (ref. grensever dier for vannkvalitet i miljø-
kvalitetsnorm).  

 
For å oppfylle de overordnede målsetningene er det definert målgrupper som hver for seg 
krever ulike typer undersøkelser og tiltak: 

• Miljømål 
• Resipient, utslipp, overvann 
• Transportsystem 
• Effektiv forvaltning 

 
Status 

Per mars 2007 går alle utslipp fra Alta by urenset ut i Altafjorden. Det samme gjelder mange 
av tettstedene hvor det er etablert kommunale avløp, foruten ca 4 hvor det er etablert 
slamavskillere. Det er også mange tettsteder i kommunen med kun separate utslipp. Også 
langs Altaelva og Tverrelva er det i stor grad separate utslipp, noe som blant annet bidrar til 
den dårlige vannkvaliteten som særlig Tverrelva har. Her er potensialet for oppryding i 
avløpsforholdene og forbedring av miljøet stort. 
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I 2005 ble det gjennomført resipientundersøkelse for sjøområdene ved de kommunale 
hovedavløpene fra Alta by. Tilsvarende undersøkelse ble utført i 1995 og 1985. De viktigste 
konklusjonene fra resipientundersøkelsene er: 

• Forurensingsbelastningen generelt i Altafjorden er liten og ikke forverret fra de 
tidligere undersøkelsene. Belastningen nærmest utslippene er betydelig, men 
fortynningen er god.  

• Det er to ulike resipienter som ikke påvirker hverandre for utslippene i Bukta og 
Bossekop. 

• Bukta ligger per definisjon periodevis innenfor elvemunningen, dette på grunn av store 
ferskvannsmengder fra Altaelva i flomperiodene. Grensen går ut mot dybdekote 50. 

• Altafjorden er en god resipient med stort vannvolum, god vannsirkulasjon og stort 
fortynningspotensiale for utslipp. Ut fra biofaglig perspektiv er det irrelevant om en 
benytter primærrensing (50 % fjerning av suspendert stoff - SS) eller enklere rensing 
(20 % fjerning av SS). 

 
Utfordringer 

Drift, vedlikehold og fornyelse vil bli et viktig arbeidsområde fremover på grunn av forfallet i 
ledningsnettet. I dette arbeidet bør det tas i bruk EDB-baserte systemer for å øke 
sikkerheten i de beslutningene som tas (driftskontrollanlegg, geografiske informasjon - og 
analysesystemer, systematisk vedlikehold). Alta by har de største utfordringene og 
oppgavene innenfor avløpssektoren, og hovedutfordringene er knyttet til: 

• Samle utslippene og bygge renseanlegg som tilfredsstiller forskriften.  

• Redusere fremmedvannet i avløpssystemet og bygge avlastende overvannssystem. 

• Rehabilitere og sanere ledningsnettet, samt utvikle ledningsnett for nyutbygging. 

• Bygge ut driftskontrollanlegget. 
 
De foreslåtte tiltakene på ledningsnettet er vist på tiltakskartene. 
 
Prioriteringer 

Det er gjennomført en prosess med vurdering av miljømål for de ulike tettsteder i Alta 
kommune som har uslipp til sjø og elv. Valg og prioritering av tiltak bygger i stor grad på 
vurderingene i denne prosessen. Kost-/nyttevurdering i forhold til renseeffekt ansees ikke 
som hensiktsmessig. Hovedfokuset har mer dreid seg om å gjøre en subjektiv kvalitativ 
vurdering av tiltakenes effekt i forhold til de definerte målsetninger og miljømål som er satt. 
Det settes derfor opp følgende kriterier for prioritering av tiltak: 

• De store utslippene i Alta by prioriteres før en del av de mindre anleggene. 
Renseanleggene bør bygges før avskjæringssystemene. 

• Det vurderes som viktigere å gjøre tiltak på utslippet i Bukta foran utslippene i Alta 
vest fordi Bukta ligger i konfliktsonen med elvemunningen. 

• Vannkvaliteten i Tverrelva utbedres, og tiltak i Tverrelvdalen prioriteres derfor. 

• Siden Storvannet skal etableres som drikkevannskilde prioriteres tiltakene ved 
Storvannet i Talvik.  

• Tiltakene i Rafsbotn prioriteres siden renseanlegget per i dag har mangelfull kapasitet, 
i tillegg til at det er skisserte omfatende utbygging av fritidsboliger. 

• Tiltak, spesielt i forhold til sanering, må koordineres med tiltak i hovedplan vann. 

• Tiltak på overvannssystemet må koordineres med andre tiltak. 
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Tiltaksplan 

I den foreslåtte tiltaksplanen er de største og tyngste anleggene for Alta by prioritert bygd 
innen 2010 slik at de tyngste investeringene kommer i første periode. I de neste periodene 
faller det årlige investeringsbehovet noe.  
 
Tiltaksplan etter tiltaksområde (i mill 2006 kr eks. avgift): 

Tiltaksområde 2007-2010 2011-2018 SUM 

Adm. tiltak, planer, SD, DK mm 3,1 1,2 4,3 

Diverse saneringstiltak avløpsanlegg 13,4 24,0 37,4 

Tiltak overvannssystemer 1,5 3,5 5,0 

Samle-, rense- og utslipps tiltak Alta by 35,6 0,0 35,6 

Tilknytning av nye boligfelt i Alta by 1,6 3,2 4,8 
Nye tiltak Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta  
og  Simanes 4,7 46,3 51,0 

Reserve, uforutsett 0,0 8,0 8,0 

Sum 59,9 86,2 146,1 

Pr. år 15,0 10,8 12,2 
 
 

For saneringstiltak på avløpsanlegg og for overvannstiltak er 25 % av kostnadene lagt inn 
på driftsbudsjettet da Alta kommune gjør en del arbeider i egenregi.  

Utover tiltakene som er prioritert 12-årsperioden forventes det å være behov for samling av 
separate utslipp i noen områder (Nerskogen, Aronnes med flere). Totalt omfang anslås til 4 
km trasé som i sum utgjør ca 13 million kroner. Videre er det identifisert en del tiltak i en del 
av tettstedene som ikke er prioritert. Disse utgjør 16,7 million kroner. Til sammen utgjør 
uprioriterte tiltak ca 30 million kroner. Disse er holdt utenom tiltaksplanen. 

Videre er omtrent halvparten av tiltakene for nye avløpsanlegg i distriktene er satt opp i ei 
uprioritert liste. Disse utgjør 9 million kroner. Til sammen er uprioriterte tiltak på ca 22 
million kroner holdt utenom tiltaksplanen. 

I tiltaksplanen ligger det for 12-årsperioden inne utskifting av totalt 12,3 km avløpsledninger 
og tiltak på ca 3,2 km overvannsledninger. 

 
Gebyrgrunnlag 

Investeringsnivået i planperioden er høyere enn de historiske investeringene og resulterer i 
at kapitalkostnadene øker mer enn forventet lønns- og prisvekst. Dette medfører at 
gebyrnivået øker i forhold til dette.  
 
Prognosene forutsetter blant annet at de kalkulatoriske rentene for kapitalkostnadene vil 
være 5,0 % og at investeringsnivået utvikles trinnvis med 14,6 millioner kroner årlig i 2011 til 
2014 og 13,2 mill. årlig i 2015 til 2018 i de aktuelle års kroneverdi.   
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Gebyrgrunnlag med fremskrivning av gebyrer ut planperioden: 

 Enhet 2007 2008 2009 2010 2014 2018 

Investeringsramme mill kr 5  17 19 23 14,6 p.a. 13,2 p.a. 

Kapital-, lease- og adm. kostnader mill kr 6,0 6,5 7,9 9,6 14,7 18,4 

Driftskostnader mill kr 5,8 6,0 6,2 6,4 7,3 8,3 

Sum kostnader mill kr 11,8 12,5 14,1 16,0 22,0 26,7 

Sum inntekter mill kr 11,7 12,3 13,5 15,2 22,5 26,9 

Resultat mill kr -0,1 -0,2 -0,5 -0,8 0,5 0,2 

Selvkostfond vann mill kr 3,1 3,0 2,6 1,9 0,0 0,7 

Gebyrstørrelser        

Abonnementsgebyr kr 1 099 1 154 1 269 1 422 2 081 2 435 

Abonnementsgebyr endring % 0 5 10 12 10 p.a. 4 p.a. 

Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Tilknytningsgebyr endring % 0 0 0 0 0 0. 

Kubikkpris kr/m3 5,05 5,30 5,83 6,53 9,56 11,19 

Kubikkpris endring % 0 5 10 12 10 p.a. 4 p.a. 
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Innledning 

Kommunedelplan for avløp skal være kommunens redskap for styring av investeringer og 
drift innenfor avløpssektoren. Planen skal gi grunnlag for prioritering av tiltak, samt danne 
grunnlag for fastsettelsen av kloakkavgiften. Kommuneplanen er det overordnede 
plandokument for kommunedelplan for avløp. 
 
Kommunedelplan for avløp skal omfatte alle kommunale og private avløpsanlegg, samt 
spredt bebyggelse. Denne planen er en revisjon av eksisterende plan datert juni 1997 
utarbeidet av Finnmark Teknikk AS.  
 
Siden forrige hovedplan for avløp ble utarbeidet er en del endringer med hensyn på 
overordnede statlige målsetninger og lovendringer knyttet til hvem som har 
forurensingsmyndighet og til hvilke rensekrav som gjelder. Disse endringene ligger inne i 
den nye avløpsdelen i forurensningsforskriften som gjelder for fullt fra 1. januar 2007. I 
planarbeidet er denne lagt til grunn i vurderingen av nødvendige tiltak.  
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1 RAMMEBETINGELSER 

1.1 Planprosess 

Ulike planfaser er ikke standardisert i det norske VA-miljøet. Forut for prosjekteringsfasen er 
det vanlig å gjennomføre ulike planfaser.  
 
"Normale" plannivåer er: 

• Kommuneplaner, alle samfunnsområder 

• Kommunedelplan, fagrettet 

• Rammeplan, saneringsplan, soneplan, skisseplan, dvs. fagrettede planer som er noe 
mer detaljerte enn kommunedelplanen, men hvor fremdeles alternative muligheter 
drøftes og hvor det ikke tas endelig stilling til materialvalg, høyder, mv. Disse planene 
ender ut i anbefaling om valg av løsning. 

• Den anbefalte løsningene blir deretter behandlet i et skisseprosjekt og/eller forprosjekt 
for å få oversikt over de endelige kostnadene og den tekniske løsningen, og ulike 
detaljer bestemmes. 

• Løsningen i forprosjektet blir deretter detaljprosjektert. 
 
Denne planprosessen kan synes omstendelig, og det bør utvises skjønn i hvor mange 
planfaser som skal praktiseres for ulike anlegg. En god regel er her at jo større og 
komplekst anlegget er jo flere faser bør anlegget gjennom. En av årsakene til overskridelser 
i budsjetterte anleggskostnader for større prosjekter kan være å finne i at i mange tilfeller 
starter detaljprosjekteringen på grunnlag av idéutkast, konkurranseforslag eller prinsipielle 
vedtak.  
 
På figur 1 er planprosessen vist skjematisk. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Skjematisk fremstilling av planprosessen 
 

Kommuneplaner 

Faglige hovedplaner: 
Hovedplan vann & avløp 

• Saneringsplaner 

• Driftsplaner 

• Rammeplaner 

Prinsipielle grep og føringer 
Budsjetteringskostnader 
 

Kommuneutvikling, 
rammebetingelser 

Analyserer mer detaljert enn 
hovedplanen. Peker på hvilke 
løsninger som bør velges og 
hva som må undersøkes. 

Forprosjekt 

Valgte løsninger underkastes 
teknisk/økonomiske 
optimaliseringsvurderinger 

Detaljprosjektering Grunnlag for prissetting og 
utførelse 
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Kommunedelplan avløp skal i henhold til plan og bygningsloven rulleres minst en gang hver 
valgperiode. Planen og målene i planen kan også revideres i takt med ny teknologi, økede 
kunnskaper, nye forskrifter og endrede holdninger i samfunnet dersom nødvendig.  
 

1.2 Rammebetingelser 

I det videre er det beskrevet hvilke rammebetingelser som gjelder og som er relatert til 
avløpssektoren. Det finnes en rekke rammebetingelser som styrer omfanget av- og type 
tiltak på avløpssystemet.  
 
For kommunedelplanarbeidet er avløpsdelen av forurensningsforskriften og målsettinger 
som er formulert for avløpssektoren samt kommuneplanen de viktigste rammebetingelsene. 
 

1.3 Lover og forskrifter 

Kommunene er pålagt ansvar som forurensingsmyndighet for utslipp av sanitært 
avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp til mindre 
enn 50 pe, samt utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp 
mindre enn 2.000 pe til ferskvann eller elvemunning samt mindre utslipp på mindre enn 
10.000 pe til sjø. Videre er kommunen ansvarlig for å føre tilsyn med at bestemmelsene og 
vedtak i avløpsforskriften følges. 
 
Følgende styrende lover og forskrifter ligger som rammebetingelser for utformingen av 
kommunedelplan for avløp: 

• Forurensningsloven . Forurensningsloven av 13. mars 1981 trådte i kraft 1. oktober 
1983. Den slår fast at ingen har lov til å forurense uten at det er gitt tillatelse til det. Slik 
tillatelse er for enkelte virksomheter og på visse vilkår gitt i lovens § 11 eller i forskjellige 
forskrifter om forurensende virksomhet. 

• EU’s avløpsdirektiv.  Gjennom EØS-avtalen er Norge omfattet av EUs rådsdirektiv av 21. 
mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet). Direktivet gjelder 
oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelse, samt rensing og utslipp 
av spillvann fra visse industrisektorer. Det settes både spesifikke rensekrav og tidsfrister 
for utslipp til avløpsvann som går til ferskvannsforekomster, elvemunninger og 
kystfarvann. 

• Avløpsdelen av forurensningsforskriften.  Deler av denne ble gjort gjeldende fra 1. 
januar 2006 og hele forskriften er gjeldende fra 1. januar 2007. Denne avløser forskift om 
utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

 

1.4 Kommunale rammebetingelser og resipientundersøk elser 

I arbeidene med kommunedelplan for avløp med saneringsdel er følgende 
planer/dokumenter benyttet som grunnlag: 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015 ”Alta vil”. Planen ble vedtatt 23.03.2004 
• Kommuneplanens arealdel. 
• Kommuneplanens handlingsdel, plan som rulleres årlig med 4-års tiltakshorisont.  
• Kommunedelplan for Alta by (arealplan) 
• Hovedplan avløp med saneringsdel, datert 04.06.1997. Finnmark Teknikk AS. 
• Slamplan for Alta kommune, datert 23.02.2005. Paulsen RI as. 
• Hovedplan vann 2005-2016, datert 12/4-2005. Interconsult. 
• Saneringsplan avløp, 1996. Grøner Tromsø AS. 
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• Resipientundersøkelser i tilknytning til kommunedelplan for avløp: 

� Resipientundersøkelse, Fase 2: Undersøkelser av fjæresone, bløtbunndyr, 
miljøgifter og sedimenter”. 2005. Akvaplan-niva. 

� Resipientundersøkelse, Fase 1: Resipientvurdering Altafjorden, 2005. Akvaplan-
niva. 

� Resipientundersøkelse Tverrelva og Storelva, 1998. Fylkesmannen i Finnmark. 
� Resipientundersøkelser i Altafjorden, 1994 - 1995. Akvaplan-niva. 
� Resipientundersøkelser i Altafjorden, 1985. Universitetet i Troms. 

 
 

1.5 Forurensningsmyndighet 

De senere årene er det gjennomført en del endringer med hensyn til hvem som er 
forurensingsmyndighet. I april 2000 ble ansvaret for utslipp mellom 7 og 1000 PE overført 
fra Fylkesmannen til kommunene, slik at kommunene ble forurensingsmyndighet for utslipp 
av avløp inntil 1000 PE. Etter 1. januar 2006 er kommunene også forurensningsmyndighet 
for utslipp inntil 10.000 pe eller inntil 2000 pe for ferskvannsresipient. For avløpsanlegg som 
mottar avløpsvann tilsvarende over 10.000 personenheter (PE) vil fortsatt Fylkesmannen 
være godkjenningsmyndighet.  
 
 

1.6 Avløpsbelastning og regelverk 

1.6.1 Avløpsbelastning, pe 

Fra 1.1.2006 innføres en ny Norsk standard for fastsetting av avløpsbelastning, prNS 9426 
”Bestemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i utslippstillatelse for avløpsvann”. Denne 
rydder opp i ulike begrep og ulik praksis som har vært de siste årene med hensyn til 
bestemmelse av pe og avløpsbelastning. 
 
Avløpsbelastningen fra en tettbebyggelse beregnes i pe (personekvivalent), og benyttes for 
å bestemme størrelsen på tettbebyggelsen og størrelse på avløpsanlegg. Med pe forstås 
den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et kjemisk oksygenforbruk over 
fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn (tilsvarer 70 g BOF7/dgn). Dette er en 
definisjon benyttet i EUs avløpsdirektiv som nå er implementert i Norge. Pe-belastningen 
beregnes ut fra hvor mange personer som er bosatt i et avløpsområde i tillegg til et 
beregnet pe-tall for arbeidsplasser, hotellsenger etc. i området. Det er alternativt mulig å 
beregne pe-belastningen via måling og analyse av avløpsutslippet fra et avløpsområde. 
Størrelsen på tettbebyggelsen er avgjørende for hvilke rensekrav, analysekrav og 
rapporteringskrav som vil gjelde for avløpsanleggene tilknyttet tettbebyggelsen. 
 

1.6.2 Ny avløpsforskrift 

Fra 1. januar 2007 er den nye avløpsdelen i forurensingsforskriften det overordnede og 
styrende regelverk for avløp i Norge. Forskriften er forankret i EU’s avløpsdirektiv.  
 
Det første høringsutkastet til forskriften kom i 2003, og forskriften har gått gjennom flere 
runder før endelig utgave nå er på plass. Forskriften slår sammen fem eksisterende 
forskrifter, og skal forenkle og effektivisere avløpsregelverket slik at det blir mer helhetlig og 
minst mulig ressurskrevende for forurenser, myndighetsutøver og andre aktører innen 
avløpssektoren. 
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Kystfarvann og elvemunninger på strekningen fra Lindesnes til Grense Jakobselv er definert 
som mindre følsomt område, og har mer beskjedne rensekrav enn området fra 
svenskegrensen til Lindesnes som er definert som følsomt område. I den nye forskriften er 
det krav til rensing av alle avløpsutslipp, i motsetning til tidligere hvor det var mulighet for 
unntak ved gode resipienter. 
 
 
De viktigste rensekravene gjeldende for Alta kommune er satt opp i tabellen under: 

 < 50 pe 50 – 10.000 pe 
(50-2.000 pe for ferskvann) 

> 10.000 pe 
(>2.000 pe til ferskvann) 

Myndighet: Kommunen Kommunen Fylkesmannen 

Rensekrav, 
minst: 

• 20 % redusert 
SS-mengde 

• eller maks  
180 mg SS/l 

• 20 % redusert SS-mengde * 

• eller maks 100 mg SS/l * 

• Sil maks 1 mm (eksisterende 
anlegg <1000 pe) 

• Slamavskiller (eksisterende 
anlegg <1000 pe) 

� Sekundærrensing i 
utgangspunktet 

� Evt. Primærrensing: ** 

o SS reduseres min 50 % 
eller maks 60 mg SS/l  

o BOF5 reduseres min 20 
% eller maks 40 mg O2/l 

� Elvemunning: krever 
sekundærrensing og 
fosforfjerning, min. 90 % 

Utslippspkt: Utslipp min 2 m 
under LVS 

Vurdering; det som skaper 
minst ulemper 

 

Annet: 

- Alle nye utslipp (>1 pe) må søke om utslippstillatelse. Gamle utslipp blir fortsatt lovlige. 
- MEN: Kommunen kan i forskrift eller i enkeltvedtak (§12-16) bestemme at gamle utslipp er 

ulovlige og pålegge tiltak. 
- Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom nødvendig ut fra forurensningsmessige forhold 

eller brukerinteresser (§12-6). 
*  Alle avløpsanlegg mellom 1.000 – 10.000 pe har disse kravene 
** 

 Dersom grundige undersøkelser kan dokumentere at utslipp ikke har skadevirkning på miljøet 
 
 
For utslipp til ferskvann og vassdrag med størrelse 50 – 2.000 pe er kommunen 
forurensningsmyndighet. For disse utslippene er rensekravet som følger: 

• 90 % reduksjon i fosformengden til resipienter med brukerinteresser og resipienter 
med og uten fare for eutrofiering og 

• 70 % reduksjon av BOF5 til næringsfattige resipienter. 
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2 MÅL FOR KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 

Som grunnlag for kommunedelplan for avløp og tilhørende tiltaksplan er det definert en del 
overordnede og kontrete mål. Målene er formulert gjennom diskusjon med styrings- og 
arbeidsgruppen for kommunedelplan for avløp. I gruppen har representanter for miljø, 
miljørettet helsevern, drift- og utbygging, plan- og utviklingssektoren og drift VA deltatt. 
 
Målene skal i størst mulig grad være målbare (kvantitative) og ønske/beslutning om 
redusert/økt investeringsnivå bør få direkte innvirkning for de ulike målformuleringer. 
 

2.1 Overordnete mål 

I kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015 ”Alta vil” er det definert retningslinjer for miljø 
og bærekraftig utvikling. Disse skal ligge som en overordnet forankring for kommunedelplan 
for avløp. Følgende retningslinjer har relevans til kommunedelplanen avløp (ref. 
retningslinjer punkt 2.1.1 / 2.3.1 / 2.3.2): 

� Balansere behovene for bruk og vern av arealer, nat urressurser og biologisk 
mangfold. Dette gjelder både på land, samt i sjø og  vassdrag.  

� Sikre at befolkningen har tilgang på rent vann og r en luft. 

� Sikre tilfredsstillende avløps- og avfallshåndterin g i hele kommunen. 

 

Det er en grunnleggende forutsetning at avløpsanleggene i Alta kommune skal gi en sikker 
avløpshåndtering og en god miljøtilstand i resipientene med et økonomisk effektivt 
avløpssystem. For å oppnå dette er det satt opp følgende overordnede og styrende 
målsetninger som har direkte relevans til avløpssektoren: 

� Alle kommunale avløpsanlegg skal tilfredsstille kra v fra myndighetene. 

� Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og 
sjenerende forhold i de sjøområder og vassdrag som benyttes som resipient 
for avløpsvannet. 

� Fjære- og strandsonen i Alta kommune skal være hygi enisk tilfredsstillende 
for rekreasjon, turgåing og friluftsliv (ref. grens everdier for vannkvalitet i miljø-
kvalitetsnorm). Tiltak iverksettes der det finnes n ødvendig, basert på 
vurdering av miljømål (bruker- og verneinteresser) for den enkelte lokale 
resipient. 

 

2.2 Målområder 

For å oppfylle de overordnede målsetninger er det praktisk å definere målgrupper som hver 
for seg krever ulike typer undersøkelser og tiltak. Disse er: 

• Miljømål 

• Resipient, utslipp, overvann 

• Transportsystem 

• Effektiv forvaltning 
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2.3 Delmål og kontroll av måloppfyllelse 

Under hvert av målområdene er delmål utformet. For hvert av delmålene er det foreslått 
hvordan måloppnåelse skal måles. 
 

Miljømål 

 Delmål Verifiseringsmetode 
M1 Det skal ikke forekomme utslipp eller overløp fra 

kloakk som medfører konflikt med områder som 
benyttes til friluftsliv og rekreasjon. 

Registrering av klager og kontroll av 
miljøtilstand. 

M2 Vannkvaliteten i områder med friluftsliv og 
fritidsfiske skal tilfredsstille miljøkvalitetsnormen 
for friluftsliv og fritidsfiske. I tillegg skal disse 
resipientene ha rekreasjons- og 
badevannskvalitet: 

- Tverrelva 
- Altaelva 
- Lathari 
- Tollevika (deler av) 
- Sandbukt (ved Nyvoll) 

Overvåkning av vannkvalitet – 
prøvetakingsprogram. 
Krav, bl.a. (rekreasjon og bading gir 
strengest krav): 
<100 tarmbakterier /100 ml (Tiltaksklasse III) 
Fosfor: <11 µg/l ferskvann / <25 µg/l til sjø 

M3 I områder der det er verneinteresser må det 
iverksettes nødvendige tiltak for å bevare 
områdene for framtida. 

Registrering, overvåkning og utvikling. 
Rapportering hvert 4. år. 

M4 Virksomhet skal drives slik at luktplager som er til 
helsemessig ulempe for omgivelsene unngås. 

Forebyggende tenkning og planlegging. 
Registrering av klager og avviksmeldinger. 

 
 
Resipient, utslipp, overvann 

 Delmål Verifiseringsmetode 
R1 Alle kommunale utslipp skal renses i henhold til 

gjeldende krav og forskrift. 
Oppfølging av tiltaksplan. 

R2 For utslipp til Tverrelva, Altaelva samt til 
Altafjorden fra Alta by skal det, i den grad det er 
økonomisk og miljømessig hensiktsmessig, 
etableres avskjærende ledningsanlegg og felles 
renseanlegg. 

Kost- nyttevurdering. 
Dokumentere utvikling og følge opp 
resipienttilstand. 
Oppfølging av tiltaksplan. 

R3 Alle kloakkutslipp i et definert rensedistrikt med 
etablert avløpsanlegg skal kreves tilknyttet. 

Kontroll av tilkobling. 
Utføres innen planperioden. 

R4 Alle separate/private utslipp i spredt bebyggelse 
skal ha godkjente avløpsløsninger.  

Utføres innen planperioden. 

R5 Tilførsel av overvann og annet fremmedvann i 
avløpssystemet skal i størst mulig grad 
reduseres eller fjernes for å optimalisere 
dimensjonering og drift av renseanlegg. 

Følges opp gjennom måleprogram som 
kontrollerer og dokumenterer at overvann er 
separert ut. 

R6 Utslipp av kloakk som medfører forurensing av 
vannkilder som benyttes til drikkevannsformål 
skal ikke forekomme. Normal drift ved 
avløpsanleggene som fører til utslipp av 
kloakkvann til lokale bekker, og 
overvannsledninger tillates ikke. 

Driftskontroll. Registrering av klager og 
avviksmeldinger. 
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Transportsystem 

 Delmål Verifiseringsmetode 
T1 For å sikre en fremtidig tilstrekkelig og 

funksjonsdyktig stand på transportsystemet 
skal saneringsplanen revideres.  

Etablere system for oppfølging og 
etterprøving av tilstand og at tiltak er utført. 
Saneringsplan rulleres hvert 4. år sammen 
med saneringsplan vann. 

T2 Avløpsanlegg i områder som saneres skal der 
det er hensiktsmessig etableres som 
separatsystem. 

Etablere et system for etterprøving og kontroll 
av utførelse av saneringsprosjekter. 

T3 Ved sanering av kommunalt VA-anlegg skal det 
tilrettelegges for en samordnet utskifting av 
privat nett i samme område. 

Koordinering mot private og kontroll av at 
tiltak følges opp. 

T4 Ved feil skal pumpestasjoner repareres så raskt 
som mulig, og driftstans mer enn 48 timer skal 
unngås. 

Gjennom driftskontroll og registrering 
dokumentere driftssituasjon. 

T5 Nødoverløp skal ikke være i drift mer enn 1 uke 
per år. 

Ha oversikt over alle nødoverløp og deres 
status, inkl loggføring av drift. 

 
 
Effektiv forvaltning 

 Delmål Verifiseringsmetode 
F1 Avløpsgebyrene skal gi dekning for 

kommunens utgifter til forvaltning, drift og 
vedlikehold, samt kapitalkostnader for de 
kommunale avløpsanlegg. 

Oppfølging av tiltaksplan og samordning mot 
gebyrutvikling. 

F2 Kommunedelplan for avløp skal koordineres 
med den øvrige kommunale planleggingen og 
revideres i takt med kommuneplanverket. 

Oversiktsplanene for avløpssektoren rulleres 
hvert 4. år. Koordinering av ulike planer. 

F3 VA-virksomheten i kommunen skal til en hver 
tid være tilpasset de aktuelle 
arbeidsoppgavene som skal løses, og 
kompetanse skal sikres gjennom opplæring og 
rekruttering. 

Jevnlig vurdering av ressursbruk og 
kompetansenivå. 

F4 GIS-system som virker som veiledning og 
effektivt verktøy i planlegging av nybygg, drift 
og sanering. Ledningskartverket skal være 
ajourført og integreres i den daglige drift. 

Kontroll at ledningskartet er ajourført hvert år. 
Måle at det benyttes i hht. intensjon. 

F5 Alle kommunale renseanlegg og 
pumpestasjoner skal være tilknyttet sentral 
driftsovervåkning (SD-anlegget). 

Grunnlag for å dokumentere status. 

F6 Lover og forskrifter som gjelder HMS-systemet 
skal være etterlevd og oppfylt. Internkontroll og 
interne kvalitetssystemer skal være aktiv og 
koordinert. 

Dokumentasjon i internkontrollsystem. 
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3 STATUS OG UTFORDRINGER 

3.1 Resipientundersøkelser 

I forbindelse med kommunedelplanarbeidet ble Akvaplan-niva engasjert til å gjøre 
resipientundersøkelse i sjøområdet rundt de kommunale hovedavløpene fra Alta by. 
Formålet er blant annet å avklare ulike forhold ved avløpssituasjonen i Alta i forhold til 
spesifikke krav og problemstillinger i den nye avløpsforskriften. De viktigste forholdene 
kommunen ønsker å få avklart er: 

1. Om utslippene fra Alta by går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre, 
eller om sjøområdene utenfor Alta by er en resipient. 

2. Hvor grensen går for Altaelvas elvemunning og om noen av de kommunale 
utslippene ligger innenfor denne. 

3. Om utslippene i Alta har hatt skadevirkninger siden tidligere resipientundersøkelser i 
1985 og 1995. 

 
Disse forholdene er avgjørende i forhold til hvilke rensekrav som stilles for utslippene. 
Avløpsdirektivet stiller krav til sekundærrensing dersom samlet belastning til en resipient er 
over 10.000 pe til sjø og over 2.000 pe til ferskvann/elvemunning. Disse kravene er mye 
strengere enn er kravene til primærrensing. Utslipp til elvemunning skal i tillegg gjennomgå 
fosforfjerning. Under visse kriterier kan Fylkesmannen likevel fastsette mindre omfattende 
rensing enn sekundærrensing dersom den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan 
vise til at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet. 
 
Resipientundersøkelsen som ble utført i 2005 er delt i to faser. Fase 1 omfatter tilførsler fra 
avløp, vannutskifting og vannkvalitet i resipienten samt utslippsmodellering. Denne fasen 
skal avgjøre om utslippene i Alta går til flere resipienter, samt om utslippene kan 
påvirke/trenge inn i elvemunningen til Altaelva.  
 
Fase 2 skal undersøke fjæresone, bløtbunndyr, miljøgifter og sedimenter. Dette gjøres på 
stasjoner hvor resultatene kan sammenlignes med tidligere resipientundersøkelser (1985 
og 1995). En skal på den måten finne ut om hvordan kloakkutslippene påvirker resipienten 
over tid. 
 
De sammenfattende konklusjonene og vurderingene fra resipientundersøkelsen er: 

� Forurensningssituasjon: Det er ikke registrert kritiske oksygenverdier. Det er dårlig 
vannkvalitet med hensyn til TKB ved utslippspunktene, med det er rask fortynning, 
og verdiene mht næringssalter er akseptable ved utslippene. Det er en betydelig 
organisk belastningen ved utslippspunktene men generelt ikke betydelig i 
strandsonen. Innhold av TOC i sedimentene er lavt, og det er ingen dramatiske 
endringer i artsdiversiteten i bunndyrsamfunnet. 

� Det er to ulike resipienter som ikke påvirker hverandre for utslippene i Bukta og 
Bossekop. Amtmannsnes skiller resipientene. 

� I perioder av året kan utslippet i Bukta, på grunn av den store ferskvannsmengden 
som legger seg over fjorden, defineres som utslipp til elvemunning. I denne perioden 
vil imidlertid forholdene for nedbrytning av TKB være optimal. 

� Hele indre del av Altafjorden er preget av avrenningen fra Altaelva. Altafjorden er 
generelt en god resipient med stort vannvolum, god vannsirkulasjon og 
fortynningspotensiale for utslipp. Ut fra biofaglig perspektiv er det irrelevant om en 
benytter primærrensing (50 % fjerning av SS) eller minimumsfjerning (20 % fjerning 
av SS). 
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Kommentar til fastsettelse av Altaelvas elvemunning 

I SFT’s veileder ”Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann, EUs avløpsdirektiv – TA-
1890/2003” fra august 2003 gis retningslinjer for hvordan resipientundersøkelser skal 
utføres. Denne gir også retningslinjer for hvordan grensen for en elvemunning skal settes. 
Veilederen anbefaler at fastsettelsen av en elvemunnings yttergrense gjøres ut fra 
vurdering av at gjennomsnittet av den vertikale saltholdigheten fra overflate til bunn skal 
være 95 % av sjøvannets saltholdighet på stedet.  
 
Basert på dette konkluderer resipientundersøkelsen for Alta at grensen for elvemunningen 
vil følge dybdekote 50. Det betyr at elvemunningen i perioder med stor vannføring går et 
stykke utenfor marbakken og strekker seg inn i ytre del av Bukta og inn i Rafsbotn. Dagens 
utslipp i Bukta ligger dermed i perioder innenfor elvemunningen. Samtidig er forholdene for 
nedbrytning av TKB i denne perioden optimal. Det blir opp til Fylkesmannen å avgjøre om 
Alta kommune tillates å føre utslipp innenfor denne tidsbegrensede elvemunningen. 
 
 

3.2 Befolkningsutvikling pe-grunnlag 

I kommunens samfunnsdel 2004-2015 ”Alta vil” er det gjort en del vurderinger med hensyn 
til folk og bosetting. Mellom 1980 og 2002 økte befolkningen i Alta kommune med nærmere 
30 %. Mellom 1980-2003 var årlig vekst 1,12 % og i slutten av perioden 1999-2003 var den 
redusert til 1,07 %. Per 31.12.2006 var folketallet 18.090 personer.  
 
Befolkningsveksten i Alta kommune forventes i følge ”Alta vil” å ligge på 1 %. Økningen 
forventes å konsentreres i Alta by og nære distriktsområdene. Lenger ut i distriktene 
forventes ingen økning. Ca 72 % av befolkningen i Alta kommune bor i Alta by, 
Tverrelvdalen, Øvre Alta og Rafsbotn. Framtidig økning på 1 % forventes kun tilknyttet disse 
stedene. Folketallet i Alta i 2020 vil ut fra prognosen gitt i ”Alta vil” bli ca 20.430, noe som 
utgjør en økning på 3.000 personer fra 2004.  
 
I beregningen av avløpsbelastningen (pe-tallet) er det lagt inn framtidig utvikling med 
fremskriving av befolkningsøkningen i henhold til vedtatt forventet økning på 1 %. Vedlegg 3 
viser som en orientering kjente utbyggingsplaner for omtrent samme tidsperiode. I sum 
utgjør disse planene ca 1245 boligenheter. Dette tilsvarer ca 3.100 personer, noe som er i 
tilnærmet samsvar med innlagt prosentvis økning.  
 
De kjente utbyggingsområder i henhold til vedlegg 3 er satt opp med ulike prioriterings-
kategorier basert på forutsetninger gitt i kommuneplanverket: 

- Prioritet 1: Forventet utbygging innen en 4-årsperiode 
- Prioritet 2: Forventet utbygging i løpet av 4-8 år 
- Prioritet 2: Forventet utbygging i løpet av 8-12 år 

 
 

3.3 Beregning av pe-grunnlaget  

Ved beregning av pe-grunnlaget er forskrift prNS 9426 ”Vannundersøkelse, bestemmelse 
av personekvivalenter, pe, for avløpsvann (1. utgave mai 2004)” lagt til grunn. 1 pe er 
definert som den mengde organisk stoff som brytes ned med et biokjemisk oksygenforbruk 
over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn.  
 
Totalt pe-grunnlag beregnes ut fra bosatte, skoler, arbeidsplasser, hotell etc. med gitt andel 
gram BOF5 for de ulike type virksomheter. En fast bosatt tilsvarer 1 person og 60 gram 
BOF5. Forskriften gir mulighet for å trekke andel fra bosatte for deres bidrag som kommer 
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med i arbeidsplasser, elever etc. Dette er en krevende beregning, hvor Alta kommune har 
lagt ned store ressurser for å avklare antall arbeidsplasser, skoleplasser, sengeplasser etc. 
for hvert utslipp. Denne beregningen legges til grunn for arbeidet i kommunedelplanen. 
 
 

3.4 Drift 

3.4.1 SD-anlegg 

Alta kommune har i dag et utbygd driftskontrollanlegg for sentral driftsovervåkning (SD-
anlegg) som i hovedsak er knyttet til vannforsyningen, men mange av avløpspumpe-
stasjonene er tilknyttet dette anlegget. SD-anlegget hjelper kommunens driftsavdeling å 
holde oversikt over status og drift av de ulike anlegg som er tilknyttet. 
 
Alle eksisterende driftspunkter og alle nye anlegg som pumpestasjoner og renseanlegg skal 
tilknyttes systemet. Det er nødvendig å bygge ut og optimalisere SD-anlegget for 
avløpsanleggene slik at ressursene utnyttes best mulig.  
 
For at det endelige anlegg skal gi de forventede driftsfordelene stilles det krav til tag-
nummerering (ID), utforming av utestasjonene, signaloverføring – synkronisering av 
signalene, behandling av data sentralt, brukergrensesnitt mot operatør samt opplæring. 
 

3.4.2 Ledningskartverk 

Ledningskartet og de generelle stedfestede data som er relevante for de kommunale 
avløpsanleggene er hovedgrunnlaget for all planlegging innen avløpsbehandlingen. Ved 
økende digitaliseringsgrad forenkles planprosessene og i særlig grad revisjonsarbeidet blir 
rasjonalisert. Det er også en fordel å kunne benytte driftsdata direkte i GIS-analyser.  
 
Det er viktig at kommunen bruker ressurser på å oppdatere ledningskartverket kontinuerlig, 
og at driftsdata som legges inn er kontrollert og reelle.  
 
 

3.5 Prosess - miljømål for vannforekomstene 

3.5.1 Innledning 

Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning oppfordrer 
kommunene til å fastsette miljømål med tilhørende tiltaksplaner for sine vannforekomster. 
En ønsker med bakgrunn i dette at kommunen skal vurdere nytten ved å opprettholde eller 
forbedre miljøkvaliteten i en vannforekomst.  
 
Veilederne som er utarbeidet legger opp til en arbeidsprosess i tre faser: 

• Fase 1: Kartlegge status og fastsetting av foreløpige miljømål 
• Fase 2: Vurdering av mulige tiltak og kostnader 
• Fase 3: Foreslå videre arbeid med miljømål for vannforekomstene og 

tiltaksprogram for avløpssektoren. 
 
Detaljeringsgraden og omfanget av arbeidet med å gjennomføre en fullstendig 
tiltaksanalyse i henhold til SFT’s veiledere er omfattende. En god del av de vurderingene 
som skal gjennomføres er ikke miljømessige eller tekniske vurderinger og hører med 
bakgrunn i dette ikke naturlig inn under arbeidet med kommunedelplan for avløp.  
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I kommunedelplan for avløp for Alta er miljømål for vannforekomstene tatt inn som en del av 
planarbeidet, både i forhold til fastsetting av mål og i vurderingen av mulige tiltak. Men 
prosessen er forenklet en del. Det er samtidig fokusert på at mål og tiltak som skal oppfylle 
nye krav og forskrifter, og det at kommunedelplanens struktur og måldel skal være 
sammenlignbar med hovedplan for vannforsyning for Alta kommune, som ble utarbeidet i 
2004. 
 
Det er gjort en egen arbeidsprosess i forhold til fase 1, hvor styrings- og arbeidsgruppen 
sammensatt av representanter fra drift og utbygging, miljø, plan og byggesak samt 
miljøretta helsevern har gjennomgått bruker- og verneinteresser for de ulike resipienter og 
hvor miljømål og andre mål er diskutert og satt opp. 
 
Fase to og tre inngår i det generelle planarbeidet.  
 

3.5.2 Kartlegging av status og fastsetting av overo rdnede mål og foreløpige 
miljømål 

Bakgrunn 

Følgende gjennomføres i fase 1: 
 

1. Kartlegge forutsetninger, anbefalte mål og normer/minstekrav, tidligere kommunale 
vedtak. 

2. Gjennomgå foreliggende opplysninger om brukerinteresser og verneinteresser 
(dagens og framtidige). 

3. Gjennomgå foreliggende opplysninger om dagens miljøtilstand, forurensingstil-
førsler, status i forhold til miljøkvalitetsnormer. 

4. Fastsette overordnede mål og foreløpige miljømål. 
 
Normer og minstekrav 

Tabell 1. Områdeinndeling 

Følsomme områder Mindre følsomme områder Normalområder 
1. Kystfarvannet fra 

Svenskegrensen til 
Lindesnes. 

2. Grimstadfjordområdet. 
3. Nedbørfelt som drenerer 

til pkt 1 og 2. 

1. Øvrige kystfarvann og 
elvemunninger fra 
Lindesnes til Grense 
Jakobs elv. 

1. Øvrige ferskvanns-
forekomster. 

 
Med bakgrunn i tabell 1 kan en se at kystfarvannene i Alta kommune er definert under 
betegnelsen ”mindre følsomme områder”, mens ferskvannsforekomstene betegnes som 
”normalområder”. 
 
Bruker og verneinteresser 

Hva skal vi bruke våre vannressurser til i overskuelig framtid og i hvilken tilstand skal vi 
etterlate fjorder, kystfarvann og vassdrag til kommende generasjoner? Dette er spørsmålet 
som forklarer hensikten med å fastslå/finne fram til de ulike bruker- og verneinteresser som 
er knyttet til de enkelte lokale vannforekomstene.  
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Brukerinteressene som omfatter både dagens bruk og mulig framtidig bruk, kan deles inn i 
allmenne og kommersielle interesser. Eksempel på dette er listet opp nedenunder: 
 

Allmenne bruker- og 
verneinteresser 

Kommersielle 
brukerinteresser 

*fritidsfiske *drikkevann 
*bading og rekreasjon *jordvanning 
*turgåing og friluftsliv *råvann industri 

*båtbruk *yrkesfiske 
*naturvern *akvakultur 

 
I kommunedelplan for avløp vil vannkvaliteten i vannforekomstene bli vurdert. Naturkvalitet, 
tilgjengelighet og tilrettelegging for vern som miljøtilstand inngår ikke i kommunedelplan for 
avløp.  
 
Normer for naturkvalitet, tilgjengelighet og tilrettelegging er delt inn i 2 klasser, ”egnet” og 
”mindre egnet”.  
 
Det er utarbeidet normer for vannkvalitet, naturkvalitet, tilgjengelighet og tilrettelegging for 
følgende bruker og verneinteresser: 

• Drikkevann (råvann) 
• Bading og rekreasjon 
• Fritidsfiske 
• Akvakultur i fjorder og kystfarvann 
• Bevaring av biologisk mangfold 

 
I normene angis hvilke egenskaper en parameter bør ha i den aktuelle lokaliteten i forhold til 
naturkvalitet, tilgjengelighet og tilrettelegging. I arbeidet med kommunedelplan for avløp vil 
det i hovedsak kun bli lagt vekt på parametere knyttet til vannkvalitet.  
 
For å fastsette vannkvaliteten må en ha foretatt målinger i vannforekomsten. I Alta 
kommune mangler en del av vannforekomstene målinger som viser vannkvaliteten. De 
vannforekomstene der det er gjennomført resipientundersøkelse er Alta by, Tverrelva og 
Altaelva. Med bakgrunn i dette vil man ved kartlegging av dagens vannkvalitet og 
forurensingstilførsel i de enkelte vannforekomstene basere seg på følgende: 

• Vurdere forurensingstilførselen ut fra antall mennesker i nedbørsfeltet ved å få en 
oversikt over eksisterende kloakkutslipp og utslipp fra spedt bebygde områder. 

• Kartlegge forurensingstilførselen fra annen aktivitet i nedbørsfeltet og eventuelle 
fysiske inngrep. Dette kan være landbruk eller annen aktivitet som har betydning for 
vannkvaliteten. 

• Visuell vurdering av strandsone, vannforekomsten osv. Beskrive med ord tilstanden i 
resipienten. 

• Resipientundersøkelser legges til grunn der man har det.  
 
Fastlegge foreløpige miljømål 

Fastsetting av foreløpige miljømål skal gjennomføres for den enkelte resipient med 
bakgrunn i bruker- og verneinteressene og miljøtilstanden i resipienten. Målene skal 
defineres som en konsekvens av den ønskede tilstanden og bruken i vannforekomsten, 
dvs. miljø og brukertilpassede mål. 
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4 TILSTANDSBESKRIVELSE 

4.1 Generelt 

Alle tettsteder i Alta kommune gis en kort beskrivelse med hensyn til resipient og 
avløpsforhold. Alta kommune står ovenfor store investeringer på avløpssektoren som følge 
av nye krav, og må prioritere tiltak i Alta by og de på de største tettstedene samt i områder 
med sårbare resipienter eller områder dersom spesielle problemstillinger. Andre områder 
forutsettes sett nærmere på i senere revisjoner, når de største utbyggingene er ferdige. 
 
Områder som er nærmere vurdert: Områder som sees på i neste revisjon: 

- Alta by - Tappeluft 
- Øvre Alta - Langfjordbotn   
- Tverrelvdalen - Storsandnes 
- Simanes - Isnestoften 
- Kåfjord - Kvenvik 
- Borani - Korsfjorden 
- Talvik - Komagfjord 
- Rafsbotn - Lille Lerresfjord 
- Leirbotn/Kviby - Evt. andre områder 
- Storekorsnes  
- Nyvoll  

 
 

4.2 Alta by 

Det er bosatt i underkant av 13.000 personer i Alta by og i tillegg en del studenter som ikke 
er registrert som fast bosatte. Byen er spredt over et relativt stort geografisk område med 
flere sentrumspregede områder. Alle kommunale utslipp slippes urenset ut i Altafjorden. 
 
Beskrivelse av avløpsområde 

Vest for Amtmannsneset er det 7 kommunale utslipp. De siste årene er noen av 
utslippsledningene forlenget for å få utslippene lenger ut fra land. Øst for Amtmannsneset er 
det kun to utslipp. Alt avløp øst for Bukta samles og pumpes mot utslippet i Bukta, og 
hindrer dermed utslipp i munningen av Altaelva og i Altaosen. 
 
Tabellen under gir oversikt over eksisterende utslipp: 

Område / utslipp Ant. pe (2006) Ant. pe(2026) 

Utslipp vest for Amtmannsnes   
 - Hjemmeluft 147 198 
 - Apanes 1.694 2.281 
 - Bossekop* 4.788 6.449 
 - Skaialuft 93 125 
 - Tollevika 764 1.029 

Sum resipient, Alta vest 7.486 10.082 
Utslipp øst for Amtmannsnes   
 - Amtmannsnes 364 490 
 - Bukta 6.454 8.692 

Sum resipient, Alta øst 6.818 9.282 
 
*  Utslippene ved Steinsliperiet og Skipsekspedisjonen på hhv. 45 per 50 pe forutsatt avskjært til Bossekop. 
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Beskrivelse av resipientområde 

Indre del av Altafjorden og sjøområdet tilknyttet Alta by er delt inn i flere naturlige 
resipientområder. Amtmannsneset deler sjøområdene i to, med områdene Hjemmeluft, 
Apanes, Bossekop, Skaialuft og Tollevika vest for Amtmannsnes. I dette området faller 
dybden relativt raskt ned mot 20-40 meter. Videre utover vestre del av Altafjorden er dyden 
jevnt rundt 60 meter.  
 
Øst for Amtmannsnes ligger Bukta avgrenset av Amtmannsnes og den vestlige enden av 
rullebanen til Alta lufthavn. Også her faller det brådypt ut fra land, til 40-50 meter dybde ute i 
bukta. Utenfor Bukta er Altafjorden dypere, med dybder på 100-150 meter. 
 
Området øst for bukta er dominert av Altaosen som er Altaelvas munning med tilhørende 
elvedelta. Ytre kant av det vifteformede deltaet strekker seg i en bue på over 5 km mot 
Lathari og utgjør et område på ca. 7 km2. Det meste av dette området er foreslått vernet 
som naturreservat. En mindre del (0,9 km2) som omfatter Naustneset og bukta innenfor er 
definert som prioritert naturområde med svært viktig verdi på grunn av et spesielt biologisk 
mangfold med brakkvass-samfunn. Utenfor deltaet faller dybden raskt mot 30-40 meter. 
 

 
 
Figuren viser Alta og indre del av Altafjord, men markering av prøvetakingsstasjonene for 
resipientundersøkelsen. Delta- og grunntområdene i utløpet av Altaelva og inne i Rafsbotn 
er avmerket.  
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Næringssalter og bakteriologi 

Det er svært høye verdier av termotolerante bakterier ved utslippspunktene, men 
konsentrasjonen avtar imidlertid raskt. Ved Amtmannsneset var konsentrasjonen 3-4 
TBK/100 ml, noe som tilsvarer under halvparten av grenseverdien for tilstandsklasse 1 
meget god. I umiddelbar nærhet av utslippene var gjennomsnittsverdiene henholdsvis 2195 
og 2681 TBK/100 ml ved Bossekop og Bukta, noe som er langt over grenseverdien for 
tilstandsklasse V, meget dårlig.  
 
Når det gjelder konsentrasjoner av næringssalter så er de målte verdiene akseptable. Det 
er enten et relativt lavt utslipp av næringssalter eller så er det et naturlig høyt forbruk i 
vannmassene. 
 
Strømforhold 

Generelt viser strømmålingene i Bossekop relativt svake strømmer, både i de øvre 
vannmassene og i områdene nær bunnen. Hovedsakelig strømmer vannet mot nordøst og 
utover fjorden i retning Amtmannsneset. Også i Bukta er strømhastighetene svake, men 
sterkere enn i Bossekop. Hovedsakelig strømmer vannmassene mot nordøst. De største 
strømhastighetene er det rundt Amtmannsneset. De sterkeste strømmene er generelt i 
nordøstlig retning. 
 
Modellering gjort i PLUMS viser at avløpet fra Bossekop følger nordøst langs land mot 
Amtmannsneset, men siden avstanden er ca 3,4 km og strømhastigheten i snitt er mindre 
enn 2 cm/s er fortynningen stor. I Bukta føres utslippet mot nordøst langs kaiene og ut av 
bukta. Strømmålingene og modelleringen viser at resipientene for Bossekop og Bukta, 
avskilt av Amtmannsneset, kan defineres som to like resipienter som ikke påvirker 
hverandre. 
 
Elvemunning 

Målingene viser at ferskvannet fra elvene legger seg som et 2 meter tykt ”lokk” over 
fjordvannet. Sprangsjiktet mellom elvevann og fjordvann varierte fra noen få cm til 3-4 
meter. Lokket av ferskvann ligger relativt langt ut i fjorden, men innblandingen mellom ferskt 
og salt vann øker jevnt utover fjorden.  
 
Det er i SFT’s veileder TA-1890/2003 ”Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann – 
EUs avløpsdirektiv” satt opp et kriterium til bruk for å bestemme grensen for en 
elvemunning. Dette er basert på saltinnhold: 
 
Man er utenfor elvemunningen dersom gjennomsnittet av det vertikale saltinnholdet fra 
overflate til bunn er 95 % av sjøvannets saltinnhold på stedet. 
 
Konklusjonene fra målingene i resipientundersøkelsen viser at utslippet i Bukta i perioder er 
innenfor elvemunningen (ved flom når ferskvannslaget er tykkest). Grensen for yttergrense 
av elvemunningen basert på dette kriteriet følger dybdekoten for 50 m, som går et stykke fra 
marbakken og strekker seg inn i Bukta og i Rafsbotn. Men grensen til elvemunningen 
varierer altså med vannføringen i Altaelva. Om vinteren når vannføringen er lav trekkes 
grensen inn mot marebakken, men ved større vannstand er utslippet i bukta utenfor. 
 
 
Dagens miljøtilstand  

Miljøulemper i forhold til de kommunale utslippene forventes kun å være av lokal art, noe 
også resipientundersøkelsen bekrefter. Undersøkelsens fase 2, som skal undersøke 
belastningssituasjonen i resipienten samt fjæresone, bløtbunndyr, miljøgifter og sedimenter, 
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vil ikke komme med svar og resultater før våren 2006, etter at kommunedelplan for avløp er 
behandlet og planlagt vedtatt. Imidlertid viser tilsvarende resipientundersøkelser som er 
gjort tidligere at fjæresonen og Altafjorden er ikke ulempelig belastet annet enn i 
nærområdet av de største utslippene. Den største synlige ulempen er fugleansamlinger ved 
utslippen som per i dag ikke har innlagring og mulig hygienisk betenkende vannkvalitet 
knyttet til badeplasser vest for Amtmannsnes. 
 

4.3 Altavassdraget med områdene Øvre Alta til Eiby 

Området omfatter Øvre Alta, Skillemoen og Eiby / Røstmoen, hvor det i hovedsak er spredt 
bebyggelse med til sammen ca. 1012 personer. Avløpsordningen i området er basert på 
private enkeltanlegg med slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. På grunn av høyt 
grunnvannstand og relativt tette masser er forutsetningene for god infiltrasjon i deler av 
området neppe oppfylt.  

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Området ligger dels helt inntil Altaelva. Altavassdraget har en rekke brukerinteresser. De 
viktigste og mest sentrale er laksefiske, rekreasjon/friluftsliv, jord- og skogbruk, 
kraftproduksjon, sand- og grusressurser, resipient for utslipp samt inntekstskilde for turisme 
og reiseliv. 

Dagens miljøtilstand  

Det er foretatt vannkvalitetsundersøkelse av Altaelva, siste i 1998. Undersøkelsen 
konkluderer med at nedre del av Altaelva er lite til moderat forurenset. I området Øvre Alta 
og Forbygningen synes Altaelva å være preget av lokale tilførsler før innblanding i 
hovedvannmassene. 

Øvre Alta 

Rensedistriktet Øvre Alta gjelder området avgrenset av RV93 i vest, Altaelva og gårdene 
Heimdal og Minde i sør. Befolkningen er ca 195 personer (1995). Av større virksomheter 
kan nevnes Øvre Alta skole og 3 campingplasser. Disse utgjør ca 125 pe. Samlet 
belastning er dermed ca 320 pe. 

Øvre Alta er meget attraktivt for boligbygging og av den grunn kan det forventes vesentlig 
økning i avløpsbelastningen i fremtiden. Fremtidig samlet belastning er stipulert til ca 500 
pe. 

I forrige revisjon av hovedplan avløp ble tre ulike alternativer for kommunal avløpsløsning 
utredet. Alternativ 1 med mekanisk/kjemisk renseanlegg med eventuelt etterpolering ble 
anbefalt. 

Eiby 

Eiby består hovedsakelig av spredt bebyggelse med separate enkeltanlegg. Det er neppe 
aktuelt å etablere felles avløpsanlegg for området, men ved evt. fortetting i eksisterende 
boligmasse må dette vurderes på nytt. 

Røstmoen 

Boligfeltet har eget avløpsanlegg med slamavskiller etablert i 1994 med infiltrasjon i stedlige 
masser. Området er regulert for boligbygging (25 tomter) og har utslippstillatelse for 90 pe. 
Grunnforholdene for infiltrasjon er vurdert til gode. 
 

4.4 Tverrelvdalen 

Området omfatter Tverrelvdalen mellom Saga i nord og Mobakken i sørøst. Tettest bebygd 
er området rundt Tverrelvdalen skole og området lenger opp i dalen som omfatter 
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Sønvikmoen, Øvreslåtten og Mobakken. Ellers er det i hovedsak spredt bebyggelse. 
Området utgjør til sammen ca. 820 personer (1995).  

I tilknytning til Tverrelvdalen skole og i tilknytning til Mobakken boligfelt er det etablert 
kommunale avløpsanlegg. For øvrig er det separate avløpsanlegg med slamavskillere og 
infiltrasjon i grunnen. Store deler av områdene har høy grunnvannsstand og mye tette 
masser (leire mm) i grunnen, slik at forutsetningene for infiltrasjon er relativt dårlige. 

Mobakken er regulert for boligbygging (25 tomter) og har egen utslippstillatelse for 200 pe. 
Avløpsanlegget ble etablert i 1988 og består av et biorotoranlegg med etterfølgende 
infiltrasjon i stedlige masser via synkebrønner. Avløpsanlegget har fungert tilfredsstillende, 
men har per i dag liten tilknytning i forhold til dimensjonering og utslippstillatelse. 
Tverrelvdalen skole har egen slamavskiller med utslipp til bekk. Det er ikke kjent hvor stor  
kapasitet slamavskilleren har. 

 
Avløpsbelastningen i Tverrelvdalen er beregnet som følger: 

Mobakken og Sønvismoen/Øvreslåtten  SUM 
Eksisterende tilknyttet Biorotoranlegg 80 pe  
Andre bosatte  205 pe  
Skole 40 pe  
Planlagte  55 pe 380 pe 

Tverrelvdalen v/ Tverrelvdalen skole   
Bosatte  70 pe  
Skole 60 pe  
Planlagte  150 pe 280 pe 

SUM  660 pe 
 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Tverrelva har utløp til Altaelva ute i elvemunningen mot Altafjorden. Alle bebodde områder i 
Tverrelvdalen ligger nært tilknyttet til Tverrelva, og det er knyttet en rekke brukerinteresser 
til elva. De viktigste er sjøørretfiske, friluftsliv, jord- og skogbruk, skiferproduksjon og 
resipient for utslipp. Tverrelva har også mange populære badeplasser. Det er blant annet 
etablert kai og stupebrett. Forurensningskildene er spesielt fra jordbruk og kloakk, men 
også generell avrenning fra skog og fjellområder og overflateavrenning.  

Dagens miljøtilstand  

Det er utført flere resipientundersøkelser i Tverrelva. I rapport 4-1998 fra fylkesmannen er 
resultater fra disse satt sammen. Med hensyn på tarmbakterier var øvre del av elva var lite 
til moderat forurenset. Forurensingen øker gradvis nedover elva, hvor nederste del av elva 
er markert til sterkt forurenset. Med hensyn til tot-P er nederste del markert forurenset, og 
verdiene av fosfor er 2-3 ganger høyere enn bakgrunnsverdiene øverst i vassdraget. Måling 
på kimtall viser at det er en del tilførsler av organisk stoff nedover i elva, spesielt i nederste 
del. Som følge av elvas forurensning har det ifølge kommunen vært flere tilfeller av akutt 
fiskedød i elva. 

 

4.5 Langfjordbotn   

Langfjordbotn omfatter området mellom Bognelva i sør og Storelva i nord, og består i 
hovedsak av spredt bebyggelse med til sammen ca 150 personer.  

Det er anlagt kommunalt avløpssystem med slamavskiller og utslipp i Russelva som skole, 
barnehage og lærerbolig er tilknyttet (ca 17 pe), men de to sistnevnte er trolig tilkoblet 
nedstrøms slamavskilleren. Altafjorden Camping har eget avløpsanlegg med slamavskiller 
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og utslipp i fjæresonen. Langfjordbotn består for øvrig av spredt bebyggelse og etablering 
av felles avløpsanlegg anses ikke som aktuelt.  

Avløpsforholdene synes å være tilfredsstillende i hele området bortsett fra Bognelva som 
har brukerinteresser knyttet til fiske- og frikluftsaktiviteter. Forurensningen fra avløp har 
resultert i en del klager. Bognelva er et vernet vassdrag og forurensningssituasjonen 
forutsettes derfor kartlagt og utbedret (utslipp ut i sjøen). 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Langfjorden er en 30 km lang og smal fjord som munner ut i Altafjorden. Ytterste halvdel av 
fjorden er 100-150 meter dyp. Innerste halvdel er i hovedsak mellom 25-60 meter dyp. Det 
er ingen markante terskler i fjorden. I stor grad er det brådypt fra land. Indre del av 
Langfjordbotn er relativt langgrunt, særlig i området hvor Bognelva munner ut i Langfjorden.   

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i den lange fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.6 Tappeluft 

Tappeluft er et lite tettbygd sted som ligger inne i Langfjorden med et befolkningstall på ca 
30 personer. Det er kun separate avløpsanlegg med slamavskillere. Utslippene fra øvre del 
av bebyggelsen infiltreres i hovedsak i grunnen. I nedre den er utslippene ført til 
strandsonen. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Tappeluft ligger i ei bukt ca. 9 km fra fjordbotn. I området ved Tappeluft er det brådypt fra 
land. Langfjorden forventes å være en god resipient for det relativt beskjedne 
avløpsutslippet.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.7 Storsandnes 

Storsandnes består av spredt bebyggelse med ca. 45 personer. I forbindelse med skolen og 
to lærerboliger er det anlagt kommunalt avløpsanlegg med 3-kamret slamavskiller og 
etterfølgende utslipp i sjøen. Forøvrig er avløpsløsninger basert på separate enkeltanlegg 
med slamavskiller og etterfølgende utslipp i strandsonen. 

Forurensningsbelastningen fra bebyggelsen er liten i forhold til resipientens kapasitet, og 
etablering av felles avløpsanlegg for hele området anses som lite aktuelt. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Storsandnes ligger på sørsiden nesten ytterst i Langfjorden, ca 5 km fra munningen mot 
Altafjorden. I området ved Storsandnes er det brådypt fra land. Langfjorden forventes å 
være en god resipient for det relativt beskjedne avløpsutslippet.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.8 Isnestoften 

Isnestoften ligger på neset hvor Langfjorden munner ut i Altafjorden. Befolkningen utgjør ca 
45 personer. Det er ikke kommunale avløpsanlegg i området. Samtlige boliger har separate 
avløpsanlegg med slamavskillere og etterfølgende utslipp i strandsonen eller grunnen. 
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Alta kommune vurderer å flytte reindriftas sommerboplasser fra Borani til Isnestoften.  

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Isnestoften danner sammen med Langnesholmen en liten nordvendt bukt, men området 
innenfor holmen er langgrunnt fjæreområde. Dybden faller fort ut gjennom bukta. 
Langfjorden/Altafjorden forventes å være en god resipient for det relativt beskjedne 
avløpsutslippet.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.9 Talvik - sjø 

Rensedistrikt Talvik strekker seg rundt Talvikbukta, fra Jansnes i nord til Klokkarnes i sør. 
Befolkningstallet i rensedistriktet per 1995 var 380 personer. I tillegg finnes skole, 2 
barnehager, samfunnshus med svømmebasseng, forretninger og psykiatrisk sykehjem. 
Disse utgjør ca 150 pe. Ca. 80 pe er ikke tilknyttet kommunalt anlegg.  

I Talvik er det i områdene med kommunalt avløp en del abonnenter som står registrert med 
private separatanlegg. Trolig er noen av disse tilkoblet kommunal ledning uten at det er 
registrert. Det er satt et mål om å tilknytte alle boliger i områder med kommunalt felles 
anlegg. 

Ved tilknytning av bebyggelsen i øvre del av Blåberget og den som heller mot Storvannet vil 
total belastning i Talvik utgjøre ca. 600 pe. 

Strekningen mellom Handelsstranda og Klokkarnes har kommunalt avløpsanlegg. Avløpet 
pumpes urenset via felles utslippsanlegg på ca 15 meter dyp i Talvikbukta. Utslippet er lagt 
til øst i bukta slik at strømmene skal ta best mulig tak i utslippet og fjerne det fra 
strandsonen. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Talvik ligger i botnen av bukta som dels skjermas av fra Altafjorden av Jamsneset i nord. 
Bukta er relativ langrunn inne ved land, men dybden øker ut i bukta til ca. 40 meter. 
Eksisterende utslipp er lagt i sørlige del av bukta hvor det er dypere mot land. De naturlige 
strømmene kan føre avløpet med tilbake inn i bukta, men vannutskiftingen forventes å være 
stor nok til å føre avløpet ut i Altafjorden.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til mulige overløp fra pumpestasjonene, og at det urensede 
utslippet ikke er dypt nok til innlagring, noe som kan sjenere bruken av fjæresonen i 
området. 
 

4.10 Talvik - Storvatnet 

Storvatnet ligger på kote 30 like ovenfor Talvik, og er en del av vassdraget i Vassbotndalen. 
Storvatnet skal i henhold til hovedplan for vannforsyning i nær framtid bli drikkevann, og er 
også kilde for råvann i nasjonalt senter for laks og sjørøye.  

I nedslagsfeltet til Storvatnet ligger det noen boliger tilknyttet Talvik tettsted som har 
separate avløpsløsninger. Det er også mange hytter rundt vannet. Det er kjent at flere hytter 
har lagt inn vann (brønner) og har etablert egne avløpsløsninger.  

Som et minimum må det settes krav til nye avløpsanlegg i nedslagsfeltet til Storvannet.  
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4.11 Kåfjord 

Tettstedet Kåfjord er eget rensedistrikt med ca 100 personer. I tillegg finnes skole, kirke, 
bedehus, alders- og sykehjem som utgjør ca 44 pe. Av total belastning på 144 pe har ca. 
110 pe egne renseløsninger. 

Avløpsområdet er delt i 3 soner. Sone 1 rundt Kirkehusbukta utgjør ca 34 pe og har 
kommunalt avløpsanlegg (separatsystem) fra 1990 med slamavskiller og utslipp i 
fjæresonen. Sone 2, som utgjør området fra Strømsnes til bedehuset, har ca 72 pe og i 
hovedsak separate avløpsanlegg med slamavskillere og utslipp i fjæresonen. Sone 3 
omfatter området rundt skolen og alders- og sykehjemmet med ca 38 pe. Disse har egne 
slamavskillere med felles utslipp på ca 1 meter dyp i Kåfjorden. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Indre del av Kåfjord er en terskelfjord, hvor Straumsneset sperrer av det meste av den ca 1 
km brede fjorden. Åpningen er ca 150 meter bred og 3 meter dyp. Innenfor er fjorden ca. 20 
meter dyp. Kåfjord tettsted ligger like innenfor terskelen på vestsiden av fjorden.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området, og mulig til 
en lettere terskelfjordproblematikk med dårlig bunnvann. 
 

4.12 Kåfjordbotn / Borani 

Borani ligger innerst i Kåfjordbotn, og omfatter i tillegg til 4-5 boliger eksisterende 
sommerboplasser for reindrifta. Noen av disse har innlagt vann og kloakk. 

Kåfjordbotn er et av Altas viktigste frilufts- og utfartsområdene, og er en populær plass for 
blant annet fritidsfiske og skoleutflukter. Området øst for brua er regulert til friområde med 
friluftsliv som formål, og det forventes økt aktivitet i dette området i framtiden. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Borani ligger i Kåfjordbotn, og resipienten ligger innenfor terskel nummer tre i Kåfjorden. 
Resipienten er ca. 700x700 meter og 5 meter på det dypeste. Europavei E6 krysser neset 
som danner terskel med en bro.  

Vanntilførselen i Kåfjordbotn er stor. I tillegg til to elver som har utløp i resipienten tilføres 2-
5 m3/s vann fra Mattiselva via tunnel gjennom det lokale kraftverket. Med bakgrunn i naturlig 
tidevannsutskifting, ferskvannstilførsel og at resipienten er grunn antas vannutskiftingen å 
være god, og at det beskjedne utslippet forventes å ha liten betydning. 

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.13 Simanes 

Simanes ligger på odden mellom Kåfjorden og Kvenvika. Befolkningstallet på det 
forholdsvis tettbygde området er 55 personer. Av større virksomheter kan nevnes Volden 
Fiskeoppdrett og et lakseslakteri. Oppdrettsanlegget har to lokaliteter, en nordvest for neset 
og en på østsiden av neset. Lakseslakteriet har eget utslippsanlegg med rensing. Boligene 
har kun private avløpsanlegg med slamavskillere og etterfølgende infiltrasjonsanlegg eller 
utslipp til sjøen. 

Simanes er i kommunens arealdel definert som byggeområde, og det er planlagt utarbeidet 
en reguleringsplan for området. Etablering av kommunalt VA-anlegg er derfor en framtidig 
prioritet. 
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Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Simanes ligger ut mot Kåfjordbotn, som forventes å være en god resipient for det relativt 
beskjedne avløpsutslippet.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området, samt 
kvalitet på inntaksvann for lakseslakteriet (sjøvann benyttes i avblødningen). Utslipp av 
kloakk må forhindres i å gi negative konsekvenser for inntak av sjøvann. 
 

4.14 Kvenvik 

Kvenvik ligger innerst i Altafjorden, vest for Alta. Rensedistriktet omfatter området fra vestre 
Kvenvik til Kvenvikelva. Befolkningen i distriktet utgjør ca. 65 personer. Det er ikke anlagt 
kommunale avløpsanlegg i området. Dagens avløpsløsning er kun basert på separate 
avløpsanlegg med slamavskillere. Østre Kvenvik på østsiden av Kvenvikelva har relativt 
spredt bebyggelse med separate avløpsanlegg, og omfattes ikke av utbyggingsplaner.  

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Kvenviksbotn er en sidearm av Kåfjord, hvor de nærmeste 150 meterne til land er 
langgrunn. Resipienten forventes å være en rimelig god resipient for det relativt beskjedne 
avløpsutslippet.  

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i den langgrunne fjæresonen og bruk av dette 
området. 
 

4.15 Rafsbotn 

Rafsbotn ligger helt innerst og øst i Altafjorden. Rensedistriktet utgjør ca 350 personer. Av 
annen virksomhet er det skole, barnehage, forretninger etc. som i tillegg utgjør ca. 110 pe. 
Ca 53 av disse har egne renseløsninger. Det foreligger planer om utbygging av 200 
fritidsboliger (høystandard hytter) som skal tilknyttes det kommunale avløpsanlegget i 
Rafsbotn. Som i Talvik er det også i Rafsbotn en del boliger i områder med kommunale 
avløpsanlegg som ikke er registrert tilknyttet. Nordre del ved Furumoen og rundt Nordelva 
er ikke tilknyttet felles avløpsanlegg.  

Det kommunale avløpsanlegget, bygd som separatsystem, er tilkoblet en 3-kamret 
plasstøpt slamavskiller bygd i 1980. Denne er 48 m3. Ved tømming 4 ganger i året har den 
en kapasitet på 300 pe. Utslippet er ca. 20 m nedenfor elveosen til Nordelva ved høyvann, 
med utslippsdybde i nivå med middelvann.  
 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Rafsbotn utgjør indre og østlige del av Altafjorden. Området fra Rafsneset til Russeluft 
utgjør en strandsone og delta som er ekstremt langgrunn. Det er på det meste ca. 1300 
meter ut til laveste lavvann og ytterligere 400 meter til marekanten. Fjæresonen som består 
av et enormt område av leire er lite egnet til rekreasjon.  

På grunn av ferskvannsmengdene fra Altaelva og noen mindre elver fryser store deler av 
Rafsbotn til om vinteren. Utenfor marekanten drives det isfiske på vinterstid og notfiske 
(Laksenot/kilenot) om sommeren.  

Som følge av den storstilte utbyggingen av fritidsboliger (også ment for utleie) forventes det 
en økt tilrettelegging og bruk av friområdene i Rafsbotn, også sjønære områder. 
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Dagens miljøtilstand  

Fjæresonen som utgjør et stort tørt deltaområde på fjære sjø betraktes som en dårlig 
resipient for utslippet, men på grunn av at selve deltaet ikke er egnet til bading og 
rekreasjon på grunn av leire ansees det som et mindre problem. Bruk av fjæresonen i 
flomålet og områdene innenfor forventes å øke som følge av planlagt fritidsbebyggelse. Av 
denne grunn bør det vurderes å få utslippet lengre ut slik at det ikke påvirker dette området. 
 

4.16 Leirbotn/Kviby 

I dette distriktet bor det ca. 180 personer i mer eller mindre spredt bebyggelse, i tillegg til 
skole. Leirbotn oppvekstsenter (8 pe) har eget avløpsanlegg med slamavskiller og utslipp i 
Krokelvosen. Avløpsrørene av 4” betongrør er i dårlig forfatning.  

Landgudnes boligfelt ble etablert i 1988 med kommunalt avløpsanlegg med slamavskiller 
dimensjonert for 35 pe. Anlegget har utslipp til Leirbotn i Altafjorden. Utvidelse av 
avløpsanlegget anses ikke som aktuelt. 

For øvrig er avløpsløsningene basert på separate enkeltanlegg med slamavskillere og i 
hovedsak infiltrasjon i grunnen. Infiltrasjonsforholdene kan imidlertid være ugunstige pga. 
relativt høy grunnvannstand. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Leirbotn er en dyp sidearm på østsiden av Altafjorden, hvor Kviby ligger innerst i Leirbotn. 
De indre deler rundt Kobbeneset, og utløpene av elvene Lakselva og Krokelva på hver side 
av Kobbeneset, er langgrunne strandområder. 

Krokelvkjosen ble fra 20.12.1991 vernet som naturreservat. Lakselva er et varig vernet 
vassdrag. Vestre del av elvemunningen og munningsområdet er i reguleringsplan avsatt til 
natur og friluftsområde. 

Inn mot Kviby sør for Lakselva er det dypere. Elvekjosene er ikke egnet som resipienter, og 
avløp bør føres ut i området utenfor kaien. For øvrig forventes Leirbotnbassenget å være 
rimelig god resipient for det relativt beskjedne avløpsutslippet.  

Dagens miljøtilstand  

Utslippet fra skolen til naturreservatet er uheldig og bør fjernes. Evt. problemstillinger med 
utslipp sør for Lakselva er knyttet til fiske- og fritidsaktivitet ved elvekjosen.  
 

4.17 Storekorsnes 

Rensedistriktet omfatter bebyggelsen i området mellom Storhammeren i nordøst, båthavna i 
vest og skolen i sørøst og utgjør ca 48 personer. Av større virksomheter kan nevnes skole 
(nedlag), kapell, forrentning og skipsekspedisjon som til sammen utgjør ca 8 pe.  

Det er etablert kommunalt avløpsanlegg hvor foreløpig ca 20 pe er tilknyttet. Anlegget har 
en slamavskiller bygd i 1992 som er dimensjonert for 80 pe, med utslipp i sjøen under 
laveste lavvann. Mellom kapellet og båthavna ble det lagt ned avskjærende ledning i 1992.  

Resterende avløpsanlegg er private enkeltanlegg med slamavskillere og etterfølgende 
utslipp i strandsonen eller i stedlige masser. Grunnforholdene for infiltrasjon kan imidlertid 
være lite gunstige pga. relativt høy grunnvannstand. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Storekorsnes ligger i ei nordvest-vendt bukt som er åpen ut mot Altafjorden. Bukta er relativt 
langgrunn, men sjødybden faller fort utenfor marebakken. Resipienten forventes å være 
god resipient for det beskjedne avløpsutslippet. En del enkelthus har utslipp mot 
strandområdet. 
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Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.18 Nyvoll 

Nyvoll ligger på sørsiden av Korsfjorden, og rensedistriktet omfatter bebyggelsen med ca 90 
personer. Av større virksomheter kan nevnes grendehus og butikk som til sammen utgjør ca 
5 pe.  

I tilknytning til den nedlagte skolen (grendehus) og lærerboligen ble det på slutten av 70-
tallet etablert kommunalt avløpsanlegg med 3-kamret slamavskiller og utslipp i fjæra i 
Sandbukta.  

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Nyvoll ligger nordvendt et stykke inne i Korsfjorden, som munner ut mot vest i Altafjorden. 
Sandbuktnes skiller den nære resipienten i to bukter, med den grunne Sandbukta på 
østsiden av neset. Det er registrert en del klager på avløpsforholdene og 
forurensningstilførselen til Sandbukta. Klagene er rettet mot bruken av Sandbukt som 
resipient, fordi det er knyttet brukerinteresser i form av bade- og friluftsaktivitet til bukta.  

Utenfor marebakken faller dybden fort. Korsfjorden som resipient forventes å være god for 
det beskjedne avløpsutslippet. 

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området, særlig i 
Sandbukta. 
 

4.19 Korsfjord 

I Korsfjorden rensedistrikt er det bosatt ca. 75 personer. Av større virksomhet kan nevnes 
skole, barnehage, handel og slipp som til sammen utgjør ca 40 pe. Korsfjord Skole har 
kommunalt avløpsanlegg (ca. 18 pe) med 3-kamret slamavskiller og utslipp i fjæresonen. 
Det er trolig også 3 boliger tilknyttet dette anlegget. Anlegget er etablert i slutten av 70-tallet 
eller på begynnelsen av 80-tallet. 

Solbakken boligfelt med 7-8 tomter har kommunalt avløpsanlegg etablert i 1988. 
Avløpsløsningen med ca 35 pe går urenset ut i sjøen på ca 2 meter dybde og ca 15 meter 
fra strandlinjen. Foreløpig har det ikke vært byggeaktivitet i Solbakken boligfelt. 

For øvrig er avløpsløsninger basert på separate enkeltanlegg med slamavskillere og 
etterfølgende utslipp i strandsonen eller infiltrasjon i grunnen. Det er ikke registrert klager 
vedrørende avløpsforholdene. 

Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Korsfjord ligger rett nord av Nyvoll, noe mer skjermet bak Eidsnes, nord i Korsfjorden.  
Resipienten forventes å være god resipient for det beskjedne avløpsutslippet. 

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i fjæresonen og bruk av dette området. 
 

4.20 Komagfjord 

Befolkningen i Komagfjord tettsted utgjør ca. 30 personer i tillegg til et kapell. Dagens 
avløpsløsning er private anlegg med slamavskillere og etterfølgende utslipp i strandsonen 
eller i stedlige masser. Infiltrasjonsforholdene kan imidlertid ved enkelte utslipp være 
ugunstige pga. relativt høy grunnvannstand. 
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Beskrivelse av resipient- og avløpsområde 

Komagfjord tettsted ligger i botn av Komagfjorden som er en vestvendt fjord med munning 
ut i Altafjorden. Fjordbotnen er relativt langgrunn. Det er ca. 150-200 meter ut til 
marebakken. Resipienten forventes å være god resipient for de beskjedne 
avløpsutslippene. 

Dagens miljøtilstand  

Evt. problemstillinger er knyttet til utslipp i den relativt langgrunne fjæresonen og bruk av 
dette området. 
 

4.21 Lille Lerrsefjord 

Rensedistriktet gjelder den tetteste bebyggelsen innerst i Lille Lerresfjord, som utgjør ca. 65 
personer i tillegg til skolen som utgjør ca 5 pe. Området på østsiden av Lille Lerresfjordelva 
har kommunalt avløpsanlegg med 3-kamret slamavskiller (22 m3) dimensjonert for 105 pe 
og utslipp på 2 meter dyp. Anlegget er bygd i 1985 og er anlagt som separatsystem.  

Det er tidligere registrert en del innlekking av fremmedvann i kummer. Området har relativt 
høy grunnvannstand og innlekkingen varierer men grunnvannstanden. 

På nordsiden av Lille Lerresfjordelva er avløpsløsningen basert på separate enkeltanlegg 
med slamavskillere og etterfølgende utslipp i strandsonen eller infiltrasjon i grunnen. 
Grunnforholdene for infiltrasjon kan imidlertid være lite gunstige pga. relativt høy 
grunnvannstand. Finnmark Stamfiskstasjon i Lille Lerresfjord har eget utslippsanlegg. 
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5 VURDERING AV TILTAK OG KOSTNADER 

5.1 Generelle problemstillinger 

5.1.1 Generelt om rensing og utslipp 

Krav til rensing av avløpet stilles først og fremst gjennom forskrift og regler. Men også andre 
forhold påvirker valg av rensemetode, som resipientforholdene med fortynningsmuligheter, 
utskifting av vannmassene, selvrensingsevne og forholdet til brukerinteresser knyttet til 
vannforekomsten. Mengden kloakk en vannforekomst /resipient kan tilføres uten at det 
oppstår uønskede effekter er avhengig om resipienten er ”god” eller ”dårlig”. Med uønskede 
effekter mener en nedslamming, bakteriell forurensing og forsøpling av fjæresonen.  

Rensekravene for utslipp av kloakk har variert over tid. Tidligere ble det lagt vekt på at 
metode for rensing av avløpsvannet burde velges ut fra lokale forhold. Det vil si at det til en 
god sjøresipient kunne aksepteres urenset utslipp. I den nye forskriften tillattes ikke 
urensede utslipp.  

Rensekravene avhenger av størrelsen på utslippet, om det er i følsomt område 
(Svenskegrensen - Lindesnes), normalt område (ferskvann), mindre følsomt område 
(Lindesnes - Grense Jakobselv) og om evt. resipienten er elvemunning eller ferskvann.  

En rekke mikroorganismer som bakterier og virus finnes i kloakk. Den vanligste 
overføringen av sykdomsfremkallende tarmbakterier skjer ved bading i sjøvann. Imidlertid 
overlever ikke disse bakteriene lenge i sjøvann, men det er derfor viktig at utslippene for 
kloakk blir etablert slik at de ikke utgjør noen risiko i de områdene der folk bader.  

Utslippsdyp og -sted må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra blant annet det rensede 
utslippets størrelse, resipientforhold og brukerinteresser. Behovet for dyputslipp som ikke 
når overflaten er størst dersom brukerinteresser er involvert eller dersom rensing kun er 
mekanisk.  

Utslippstillatelser for eksisterende renseanlegg under 1000 pe (sil med lysåpning på maks 1 
mm eller slamavskiller) gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 
1.1.2006 er fortsatt gjeldende. Dersom eksisterende renseanlegg tilknyttes vesentlig antall 
nye abonnenter eller dersom dette endres vesentlig må det etterkomme rensekravene i den 
nye forskriften. 
 

5.1.2 Aktuelle rensemetoder i Alta 

Avløpsutbyggingene i Alta omfatter i utgangspunktet 3 hovedtyper av resipienter. Disse er 
utslipp til sjø med utslippstørrelse 50-10.000 pe, utslipp til elevmunning for utslipp større 
enn 2000 pe samt utslipp i ferskvann med utslippstørrelse 50-2000 pe.  

Kravet til utslipp i sjø (50-10.000 pe) er 20 % reduksjon av SS eller maksimalt utslipp på 
100 mg SS/l. Aktuelle renseløsninger er sil eller slamavskiller. Kravet vil normalt være mulig 
å oppnå uten bruk av finsil, dvs. at siler med lysåpning i underkant av 1 mm vil normalt 
være aktuell for normalt avløpsvann. For de minste utslippene fra ca 1000 pe og nedover vil 
slamavskillerløsninger alltid være det rimeligste både i investeringskostnader og 
driftskostnader. For større utslipp slik kan slamavskiller også være aktuell, men dette 
forutsetter at det er separatsystem med lite innlekking og at slamavskilleren utformes 
spesielt med hensyn til slamtømming. For utslipp større enn 1000 pe bør forprosjektstudier 
med sammenligning med silanlegg legges til grunn for evt. valg av slamavskillerløsninger.  

For utslipp over 10.000 pe er kravet primærrensing. Dvs. at BOF5 reduseres min 20 % eller 
til maksverdi 40 mg O2/l og at SS reduseres med min. 50 % eller til maksverdi 60 mg SS/l. 
Kravet kan oppnås med bygging av finsiler eller konvensjonelle avløpsrenseanlegg. Finsiler 
er den rimeligste løsningen spesielt, dersom innslaget av separatsystem er betydelig i 
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avløpsområdet. I områder med mye fellessystem vil finsiler fortsatt være rimeligst, men her 
vil renseeffekten normalt ligge betydelig nærmere kravene til utslippsmyndighetene. Ved 
særlig ugunstig avløpsvann kan det være vanskelig å oppfylle utslippskravet. Den valgte 
prosedyre fra myndighetene for dokumentasjon av renseeffekt vil i disse situasjonene føre 
til problemer i forhold til dokumentasjon av at rensekravet oppfylles. Dette er først og fremst 
knyttet til den betydelige usikkerheten som er representert ved uttak av prøver på innløp 
kombinert med analysesikkerhet. Dette vil gi en stor variasjon og spredning i resultater, og 
gjøre det vanskelig å unngå at 3 av 24 prøver bryter utslippskravet. 

Det kan være aktuelt å bygge renseanlegg for utslipp under 10.000 pe som er forberedt og 
tilpasset for framtidig utvidelse når utslippet overstiger 10.000 pe. Denne kan enklest gjøres 
ved at det settes av areal for enkel utvidelse av silrommet for det nødvendige antall siler 
som det vil være behov for ved utbygging til et finsilanlegg.   

Utslipp til elvemunning som er større enn 2000 pe krever 20 % reduksjon i BOF5 (eller > 40 
mg O2/l) og 50 % reduksjon i SS (eller maks 60 mg SS/l) og 90 % reduksjon i fosfor. Kravet 
til fjerning av fosfor vil styre valg av renseprosess, dvs. det vil være en eller annen type 
kjemisk renseanlegg som må velges. Et konvensjonelt kjemisk anlegg vil bestå av 
forbehandling, evt forsedimentering og felling. Alternative løsninger kan være bruk av en 
finsil som eneste forbehandlingstrinn før kjemisk felling.  

Utslippene til ferskvann krever 90 % reduksjon i fosfor og 70 % reduksjon i BOF5. 
Konvensjonelle kjemiske anlegg vil normalt oppfylle dette rensekravet. Kombinasjon med et 
biologisk trinn kan også være aktuelt å vurdere. Dersom det foreligger muligheter for 
infiltrasjon bør dette vurderes. Infiltrasjon reduserer i tillegg utslippene av bakterier som er 
svært viktig mht til bruk av disse resipientene. Ved godt egnede forhold vil infiltrasjon kunne 
være hovedrensemetode og ved mindre egnede forhold kan dette være aktuelt som en form 
for etterpolering.   
 

5.1.3 Slamhåndtering 

Kommunen er pålagt i kraft av forurensningsloven å tømme private og kommunale 
slamavskillere, og etterfølgende behandling av slammet for endelig disponering. Det er 
laget en slamplan for Alta kommune (23.02.2005) som ser på eksisterende situasjon og 
kommer med anbefalinger for framtidig løsninger.  

Total mengde råslam som må håndteres er i dag ca 6000 m3 per år Dette utgjør ca 400 m3 
eller 400 tonn avvannet slam. Det er forventet en økning på 450 tonn som følge av nye 
renseanlegg, slik at årlig mengde blir ca 850 tonn per år når framtidige renseanlegg er 
bygd. 

Innsamling og transport av slam fra private og kommunale slamavskillere og renseanlegg er 
satt bort til private kontraktører. Nåværende slamordning innebærer at uavvannet slam 
(råslam) transporteres til avvanningsstasjoner og at ferdig avvannet slam transporteres til 
godkjent mottak. Dermed reduseres transportavstandene i forhold til sentral avvanning. 
Men transport mengden er likevel større enn hvis direkte tilbake til slamskillerne slik at 
kun avvannet slam transporteres til mottak. 

VEFAS har i sine vedtekter at de skal etablere slamhåndtering når de kommunale eierne 
ønsker det. Dette er under planlegging, men slammet transporteres nå til Porsanger.  
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5.1.4 Spredtbygde områder og private avløpsanlegg 

Private avløpsanlegg 

Mange av anleggene er etablert før de nye forskriftene trådte i kraft. Disse kan i prinsipp 
fortsette som før dersom de har utslippstillatelse eller dersom det på tidspunkt for etablering 
ikke måtte innhentes tillatelse jfr. den tids gjeldende regelverk. Kommunen har likevel i 
enkeltvedtak eller gjennom lokal forskrift rett til å bestemme at anleggene med mangler skal 
utbedres, og at det for slike utslipp skal innsendes søknad om utslippstillatelse i henhold til 
forurensningsloven. 
 
Løsninger i spredtbygde områder 

For de områdene som ikke er vurdert løst med felles avløpsanlegg, bør eksisterende private 
avløpsanlegg utbedres. Også for disse utslippene vil den nye forskriften være gjeldende.  

Valg av aktuell avløpsløsning for enkelthus er avhengig av resipient og grunnforhold. Ved 
utslipp til sjøresipient kan det normalt tillates 3-kamret slamavskiller. Ved utslipp til 
innlandsvassdrag kreves det normalt 3-kamret slamavskiller med enten påfølgende 
infiltrasjon i stedlige masser, eller sandfilter. Der forholdene tillater det, bør man velge 
infiltrasjon i grunnen. Sandfilteranlegg antas å være mindre aktuelt, dersom kravet om 
fjerning av fosfor blir gjeldende (unntak for fosfor kun til næringsfattig resipient). Utforming 
av anlegg og kostnad pr. husstand vil være avhengig av om eksisterende slamavskiller kan 
benyttes eller ikke. Der infiltrasjon i grunnen ikke kan benyttes, anbefales det utfra 
kostnader benyttet prefabrikkert minirenseanlegg. 

Når det gjelder utslippssted skal disse lokaliseres slik at utslipp til sjø eller ferskvann føres 
til 2 m under laveste vannstand, utslipp til elv kun dersom denne har helårsavrenning eller til 
grunnen dersom det forekommer stedegne løsmasser. 
 
Fritidsbebyggelse 

Avløpssituasjonen i hytteområder bør kartlegges for å få kartlagt hvordan avløpsforholdene 
er i dag samt for å kunne gi pålegg til de som ikke har tilfredsstillende løsninger i henhold til 
retningslinjer for hyttebygging og krav i ny forskrift. 

Dette må spesielt sees på i lys av at det er mange hytter som standardmessig oppgraderes 
med innlegging av vann og klosett med tilhørende utslipp. Det er indikasjoner i Alta på at 
dette gjøres i en del hytter uten at det meldes fra om endringene. Det stilles derfor ekstra 
krav til kommunen i forhold til forebyggende arbeid, informasjonsarbeid og oppfølging av 
situasjonen. 
 
Krav i forhold til hyttebygging: 

• Framføring av vann til hyttene skal kun tillates dersom godkjent avløpsordning kan 
etableres, og kan bare skje etter plan godkjent i bygningsrådet. 

• Hytter med innlagt vann skal ha tillatelse til utslipp av avløpsvann i henhold til 
gjeldende forskrifter. 

• Utedo eller biologisk klosett må benyttes. 
 

5.1.5 Kompetanse / bemanning 

Det er ca. 13 fagarbeiderstillinger på vann og avløp som dekker behovet for ressurser til 
drift- og vedlikehold. Ingeniørressursene på vann og avløp består per 2006 av til sammen 
5,5 ingeniørstillinger til å ivareta både drift og investeringsprosjekter innenfor vann- og 
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avløpsområdet i Alta kommune. Det ligger økt omfang av på driftsiden etter hvert som 
utbyggingen tiltar. 
 
Samtidig som dokumentasjonskravene har økt og de tekniske anleggene er blitt mer 
avanserte og kompliserte, har tilgangen på kvalifiserte fagfolk blitt sterkt redusert. 
Kommunene i Norge i dag, særlig de mindre kommunene, averterer ofte forgjeves etter 
kompetanse på alle nivåer, men tilgangen på sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere 
dekker ikke etterspørselen. Tendensen ser ut til å forsterkes som følge av den kommende 
”eldrebølgen”. En stor andel av menneskene i bransjen avgår med pensjon i løpet av de 
nærmeste 10 år. Påfyllet av yngre er uomtvistelig mye mindre. 
 
Det er derfor spesielt viktig både for å kunne ha en god standard på driften av de 
kommunaltekniske anleggene, og for å beholde fagfolkene i den kommunale 
organisasjonen, at det avsettes midler til å opprettholde og forbedre kompetansen til 
fagfolkene innenfor dette området. Det foreslås med bakgrunn i dette at det avsettes et årlig 
beløp på driftsbudsjettet til kursing, eventuelt hospitering i andre kommuner og 
fagligutvikling av personalet. 
 
 

5.2 Kostnadsberegning 

Kostnadsberegningen er basert på erfaringspriser fra tilsvarende anlegg.  
I kostnadsberegningen er det på basiskostnadene lagt til 20 % for usikkerhet, 8 % for 
tilrigging, 12 % for planlegging og administrasjon og 3 % for kommunale grunnverv. 
 
Også for renseanleggene er det benyttet justerte erfaringspriser, både på investerings- og 
driftskostnadene. Kostnader for slambehandling (avvanning og deponering) er inkludert i 
driftskostnadene. Det er tatt med utvidet standard og fasiliteter for bygg på et av de to store 
renseanleggene. Det er valg å legge disse på silanlegget i Bossekop, men disse kan gjerne 
flyttes til silanlegget i Bukta om ønskelig. 
 
Andre driftskostnader er beregnet etter følgende prosentandel av investeringskostnaden: 

- Ledningsnett 1 % 
- Utslippsledning og overløp 2 % 
- Sjøledninger  3 % 
- Liten pumpestasjon 5 % 
- Stor pumpestasjon 5 % 

 
I kostnadsberegningen for saneringstiltak er det tatt med kostnader for total utskifting av 
ledningsnettet. Om noen anlegg er egnet for rehabilitering må avklares ved revisjonen av 
saneringsplan vann og avløp og evt. i skisseprosjekt. Det er forutsatt at vann skiftes 
samtidig ved sanering av avløp, men i kostnadsoppsettet er det kun tatt med andel (50 %) 
for utskifting av avløp i grøfta. Kostnadsandel for vann forutsettes belastet sitt eget 
budsjettområde. Saneringstiltak for vann er gjennomgått, og andel for avløp er medtatt både 
på kart og i kostnadsoppsettet. 
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5.3 Beskrivelse av kommunedelplantiltak 

5.3.1 Generelle og overordnede tiltak 

o Vannkvalitetsovervåkning av spesielle resipienter knyttet til verne- og 
brukerinteresser, definert i miljømålene. 

o Måleprogram for kontroll av overløp og fremmedvannsituasjon i pumpestasjoner og 
ledningsnett. 

 

5.3.2 Utslippssituasjon Alta by 

Sum utslippsbelastning til resipientene Alta-vest og Alta-øst er per 2006 henholdsvis ca 
7.500 pe og 6.800 pe. Det tar ca 20 år med 1,5 % forventet årlig befolkningsøkning før Alta-
vest når 10.000 pe. Tidsperspektivet i forhold til forventet levetid på siler og mulige nye 
endringer i lovgrunnlaget vurderes som lavere. Alta kommune forholder seg derfor til 
avløpsforskriftens kapittel 13 for utslipp mellom 50 - 10.000 pe som bestemmende for tiltak 
på avløpssystemet i tilknytning til resipientene Alta-vest og Alta-øst. I forhold til 
elvemunningsproblematikken søkes løsning hvor utslipp legges utenfor 
elvemunningsgrensen, eventuelt at det gis dispensasjon fra Fylkesmannen til utslipp 
innenfor denne grensen.  
 
Når en forutsetter at de små utslippene ved Steinsliperiet og Dampskipskaia uansett 
alternativ utslipps- og renseløsning avskjæres til Bossekop er det til sammen 7 hovedutslipp 
fra Alta by.  

Det er i planarbeidet gjort en ulike drøftinger og vurderinger av strategier i forhold til rense- 
og utslippsløsninger for ulike rensekrav: 

- Alle utslipp til sjø i Alta må ha rensing med fjerning av minimum 20 % SS. Det er 
beregnet å ta ca 20 år før Alta-vest når 10.000 pe. Innenfor de neste 12 år som er 
tidsperspektivet for denne planen er det uaktuelt med bedre rensing. I 
kostnadsberegningene er det imidlertid lagt inn kostnader for å sette av arealer for 
utvidelse til primærrensing i silanleggene. 

- Alternativet er samling til et felles utslipp for Alta by. Kravet er da i utgangspunktet 
sekundærrensing, men på grunn av resipientens gode tilstand åpnes det for å søke 
om primærrensing. På grunn av høye kostnader og ubetydelig miljøgevinst er 
løsningen uaktuell. 

- For å sammenligne kostnader er det vurdert løsning hvor det er lagt inn 
primærrensing (minimum 50 % SS) på alle silanleggene. Slamavskillerne forutsettes 
å tilfredsstille primærrensekravet.  

 
 
Konklusjonen er at Alta by har to resipienter og at sum utslippsbelastning til hver resipient 
er under 10.000 pe for de nærmeste 20 år. Dermed kommer alle utslippene inn under 
kravet om minimum fjerning av 20 % SS for utslipp mellom 50-10.000 pe i henhold kapittel 
13 i avløpsforskriften.  
 
Hvor mange utslipp som er fornuftig å samle og hvor mange renseanlegg det er 
hensiktsmessig å bygge er blant annet avhengig kostnadene for de ulike 
utslippsalternativer. Også en del andre forhold er avgjørende for valg av løsning.  
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Alternativ 1: Lokale utslipp 

I dette alternativet er det foreslått å bygge renseanlegg på hvert av de 7 hovedutslippene. 
Følgende utslippsløsninger er da naturlig: 

Utslipp Type RA Pe  
(2006) 

Pe 
(2026) 

• Hjemmeluft Slamavskiller 150 pe 150 pe 

• Apanes Silanlegg 1.700 pe 2.300 pe 

• Bossekop Silanlegg  4.800 pe 6.500 pe 

• Skaialuft Slamavskiller 100 pe 150 pe 

• Tollevika Slamavskiller  800 pe 1.050 pe 

• Amtmannsnes Slamavskiller  370 pe 500 pe 

• Bukta Silanlegg 6.500 pe 8.700 pe 

 

 
Alternativ 2: Delvis samling 

I dette alternativet er det foreslått å samle en del av utslippene til to eller tre renseanlegg. 
Følgende utslippsløsninger for tre renseanlegg er da naturlig: 

Utslipp Type RA Pe  
(2006) 

Pe 
(2026) 

• Hjemmeluft 

• Apanes 
Overføres til Apanes  

�
 

Silanlegg 
 

1.900 pe 
 

2.500 pe 

• Bossekop 

• Skaialuft 
• Tollevika 

Silanlegg  
Overføres til Bossekop �  
Overføres til Skaialuft  �  

5.700 pe 7.500 pe 

• Amtmannsnes 
• Bukta 

Silanlegg 
Overføres til Amtm.nes �  

6.900 pe 9.200 pe 

 

Alternativt er det også vurdert å overføre Apanes til Bossekop slik at det kun blir et utslipp i 
Alta-vest. 

Utslipp Type RA Pe  
(2006) 

Pe 
(2026) 

• Hjemmeluft 
• Apanes 

• Bossekop 
• Skaialuft 

• Tollevika 

Overføres til Apanes 
�
 

Overføres til Bossekop 
�
 

Silanlegg  
Overføres til Bossekop �  
Overføres til Skaialuft  �  

 
 

7.500 pe 

 
 

10.100 pe 

• Amtmannsnes 

• Bukta 

Silanlegg 
Overføres til Amtm.nes  �  

6.800 pe 9.300 pe 
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Beskrivelse av overføringer/avskjæringer 

Hjemmeluft – Apanes 

Det er vurdert to muligheter for overføring av avløp fra Hjemmeluft til Apanes. Den ene er 
pumping (QP ca. 5 l/s) på 1400 m lang sjøledning og den andre er pumping 720 m langs 
eksisterende avløpstraséer over høyden til Apanes avløpssone. Kostnadsberegningene 
viser at alternativet med sjøledning er det rimeligste alternativet. Dette er trolig også en 
fordel i forhold til evt. konflikter med helleristninger. 
 
Apanes – Bossekop 

I alternativ med et utslipp i Alta-vest kan det samlede utslippet på Apanes (QP ca. 25 l/s) 
pumpes til Bossekop i en 1380 m sjøledning. En annen mulighet er å legge pumpeledning 
(100 m) på land og selvfall (350 m) mot Bossekop. Utslippet ved Steinsliperiet i Bossekopp 
(ca. 70 pe) forutsettes avskjært og ført til Bossekopp med selvfall. Dette kan løses med å 
legge ca. 250 m selvfallsledninger. Overføringen fra Apanes må tilknyttes denne traséen. 
Alternativet med overføring over land er over en million kroner rimeligere enn sjøledning og 
forutsettes derfor valgt som løsning. 
 
Tollevika og Skaialuft – Bossekop 

Fra øst anbefales utslippene i Tollevika og Skaialuft pumpet på felles pumpeledning over 
Nielsenberget til selvfall mot Bossekop. Pumpeledningen fra Tollevika til Skaialuft legges i 
sjø (ca 830 m). Et alternativ for å unngå en pumpestasjon i Tollevika er dykkertledning 
mellom Tollevika og Skaialuft, men dette anbefales ikke på grunn av 
selvrensingsproblematikk. Et flatt parti på ca 100 meter øverst i Bossekopveien må saneres 
for å øke dimensjonen på avløpsledningen. Utslippet ved Skipsekspedisjonen / Nielsenkaia 
anbefales avskjært mot Bossekop med ca 170 m selvfallsledning. 
 
Alta by øst 

Utslipp inne i elvemunningen med krav utvidet rensing (fosforfjerning og sekundærrensing) 
vurderes som uaktuell løsning. Aktuelle alternativ er: 

A. To RA, utslipp på Amtmannsnes og utslipp i Bukta med kort utslippsledning (3-500 
m) og utslippspunkt ’innenfor’ elvemunningen.  

B. To RA, utslipp på Amtmannsnes og utslipp i Bukta med lang utslippsledning (1300 
m og dybde 50 meter) og utslippspunkt utenfor elvemunningen. 

C. Et RA, overføring av Bukta til felles renseanlegg på Amtmannsnes.  
 
Alternativ A kan være en aktuell løsning. Grunnlaget for det er at Fylkesmannen gir åpning 
for utslipp innenfor den definerte elvemunningen (ytre grense i flomperioden) på kote ÷50 
dersom det kan dokumenteres at utslipp inne i Bukta ikke påvirker elvemunningen under 
normalsituasjon i 90-95 % av året. Det vil med andre ord si at det er akseptabelt at 
Altaelva’s flomperiode forskyver den tekniske grensen for elvemunning utenfor 
utslippspunktet i 5-10 % av året. I normalsituasjon er grensen innenfor utslippet. 
Tidsperiode og grense for elvemunningen må i så fall avklares nærmere med målinger. 
 
Alternativ B skisserer løsning med pumping av utslippet på en 1300 meter lang ledning 
utenfor elvemunningen. Løsningen er ikke optimal da det er vanskelig å få til en god løsning 
med pumping på et så langt utslipp og uten motfall. Sammenlignet med alternativ en koster 
denne løsningen ca. 3,5 millioner kroner mer i pumpestasjon og utslippsledning. 
 
Alternativ C beskriver en løsning med å overføre utslippet i Bukta til felles utslipp utenfor 
Amtmannsneset, og på den måten lokalisere utslippet godt utenfor grensen til 
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elvemunningen. Det må i dette alternativet bygges pumpestasjon dimensjonert for ca. 60 l/s 
og ca 1730 meter sjølending fra Bukta til Amtmannsnes. Løsningen forutsetter at trasé for 
pumpeledning og utslipp tilpasses i samarbeid med havnemyndighetene. 
 
Et renseanlegg i Bukta vil tidvis gå i overløp og medføre utslipp innenfor elvemunningen. 
Eksisterende utslippsledning omgjøres til overløp. Dette kan aksepteres, da overløp normalt 
er i drift bare noen få prosent av året, og siden det ikke er konflikter med vernede områder 
eller andre betydelige brukerinteresser tilknyttet utslippet.  
 

5.3.3 Kostnader og valg av løsning for Alta by 

I tabellen under er kostnadene for de ulike utslipps- og renseløsningene satt opp for 
minimumsrensing (20 % SS). Det er lagt inn reservekapasitet på renseanleggene for et 20-
års perspektiv og det er satt av ekstra arealer i silanleggene for eventuelt utvidet rensing. 
  

Alternativ 
Investering  

(mill kr) 
Drift 
(kr) 

Årskostnad  
(kr) 

Alternativ 1, lokale utslipp 35,2 1 750 000 4 180 000 

Alternativ 2a, delvis samling, 3 RA 38,9 1 480 000 4 360 000 

Alternativ 2b, delvis samling, 2 RA 39,1 1 390 000 4 260 000 

Alternativ 3, ett felles renseanlegg 51,1 2 210 000 5 750 000 
 
Tabellen viser at løsningen med lokale utslipp gir rimeligste investeringskostnader. Ved 
sammenligning av årskostnad er denne fordelen nesten spist opp på grunn av høyere 
driftskostnader sammenlignet med delvis samling til 2 eller 3 renseanlegg. Alternativ 1 
kommer fortsatt rimeligst ut, men kostnadsdifferansene er små og innenfor de 
usikkerhetsmarginer man må regne med. Alternativ 3 vurderes som uaktuell på grunn av 
markant høyere kostnader sammenlignet med alternativ 1 og 2. Dette skyldes omfattende 
overføringssystemer og renseanlegg med primærrensekrav (finsil). 
 
I tillegg til kostnader er det ved valg av løsning også viktig å vektlegge en del andre forhold 
og hensyn: 

- Arealbruk og båndlegging av strandsoner. Bygging av mange renseanlegg gir økt 
grad av båndlegging av arealer i tilknytning til strandsonen, både for bygg og 
atkomst/parkering. Dette er ofte arealer med stor allmenn verdi. 

- Lukt- og estetikkproblemer. Renseanlegg for kloakk reduserer også bruksverdien av 
arealene i nærheten av anleggene, både på grunn av tidsvise luktproblemer 
(hovedsakelig ved silgodstømming) og i kraft av å være et kloakkanlegg. Ulempen 
gjelder både for beboere i nærheten og for allmenn bruk av strandsonen. 

- Vannkvalitet i fjæresonen i forhold til rekreasjon og bading (jfr. miljømål). Samling av 
utslippene vil gi reduserte ulemper, særlig i fjæresonene som er mest populære 
(områdene ved Hjemmeluft, Tollevika og Skaialuft). 

- Mange renseanlegg gir økt mengde driftsoppgaver og generelt økt HMS-belastning. 
Arbeidsmiljømessig vil det være gunstigere meg få renseanlegg. 

 

Alle disse forholdene taler til fordel for en viss samling av utslippene. Disse forholdene tatt i 
betraktning, i tillegg til at kostnadsforskjellene er så pass marginale at de ikke har 
avgjørende betydning, bør alternativ to velges. I tiltaksplanen legges til grunn samling til et 
renseanlegg for hver av resipientene. Om det eventuelt er mer hensiktsmessig å fordele det 
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på flere uslipp/renseanlegg bør vurderes nærmere på skisse-/ forprosjektnivå. Da har en 
også eventuelt avklart hvordan grensen for elvemunningen varierer i flom- og 
normalsituasjon i Bukta.  
 
Kostnadsoversikt for anbefalte tiltak i Alta by (jfr. alternativ 2b): 
 

    
Investering 

(1000 kr) 
Drift 

(1000 kr) 
Årskost 
(1000 kr) 

Generelle tiltak Avskjæring Strandveien 750 10 50 

  Avskjæring Malmveien 450 5 30 

Hjemmeluft Overføring til Apanes - sjø: 2 300 70 220 

Apanes Overføring til Bossekop - land 2 850 100 300 

Bossekop Pumpestasjon 1 420 80 200 

  Renseanlegg hele Alta-vest (Alternativ 2b) 10 100 400 1 210 

Tollevika - Skaialuft Overføring Tollevika - Skaialuft (Alternativ 2) 2 090 60 200 

  Overføring Skaialuft - Bossekop (Alternativ 2) 2 270 60 210 

Bukta og Amtm.nes Pumping bukta til Amtmannsnes 5 850 160 530 

  Samlet renseanlegg Amtmannsnes 9 600 390 1 160 

  Utslippsanlegg Amtmannsnes 1 450 50 150 

SUM   39 130 1385 4 260 
 
 

5.3.4 Tiltak Øvre Alta 

I øvre Alta foreslås det bygd ut et internt avløpssystem med pumpestasjoner for samling av 
avløp fra den tetteste bebyggelsen. Avløpet føres til området ved campingplassene. Videre 
ble det i den forrige hovedplan skissert følgende 3 alternative løsninger for Øvre Alta: 

1. Etablering av høygradig renseanlegg 

2. Naturbasert jordrenseanlegg (infiltrasjonsanlegg) på vestsider av RV93 

3. Overføring til Thomasbakken og Alta-vest rensedistrikt 
 
 
Alternativ 1: Høygradig renseanlegg 

Et konvensjonelt kjemisk anlegg vil oppfylle rensekravet, men det kan være aktuelt å 
vurdere kombinasjon med et biologisk trinn. Dersom det foreligger muligheter for infiltrasjon 
(evt. synkebrønner) bør dette vurderes. Infiltrasjon reduserer i tillegg utslippene av bakterier 
som er svært viktig mht til bruk av disse resipientene.  
 
Alternativ 2: Naturbasert jordrenseanlegg 

Løsmasseavsetningene på vestsiden av RV93 vurderes her som rensemedium. 
Jordrenseanlegg er teknisk enkle og krever normalt ikke ettersyn utover slamtømming og 
driftstilsyn av støtbelaster. Avløpsvannet blir infiltrert i jord samtidig som 
forurensningsstoffer brytes ned mikrobielt og bindes til jordpartikler. Renseeffekten kan 
sammenlignes med høygradig konvensjonell rensing.  
 
Slamavskilleren og støtbelasteren plasseres ved infiltrasjonsanlegget. For bestemmelse av 
løsmassenes egnethet for infiltrasjon samt infiltrasjonsevne bør det utføres detaljert 
grunnundersøkelse. Ut fra dette kan nødvendig anleggsstørrelse bestemmes.  
 
Alternativ 3: Overføring til Thomasbakken og Alta-vest rensedistrikt 
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Som alternativ til å rense avløpet på stedet kan avløpet pumpes mot Alta by. For å kunne 
koble til eksisterende avløpsanlegg på Thomasbakken må det bygges ca 2,6 km 
overføringsledninger og to pumpestasjoner. Traséen legges langs veien.  
 
Valg av løsning 

Sammensatt kostnadstall (ekskl. avgifter): 

 Investering 
(1000 kr) 

Drift 
(1000 kr) 

Årskostnad 
(1000 kr) 

Avskjæringssystem, samling av avløp 6.900   

Alternativ 1 - høygradig rensing 5.900 300 750 

Alternativ 2 - naturbasert jordrenseanlegg 6.500 330 810 
Alternativ 3 - overføring til Alta by rensedistrikt 7.500 110 550 

 
Alternativ 1 har lavest investeringskostnad. Driftskostnadene ved alternativ 1 og 2 er 
imidlertid 3 ganger høyere enn alternativ 3. Derfor er årskostnadene ved alternativ 3 klart 
lavere enn de andre alternativene. En miljøfordel ved alternativ 2 og 3 er at en unngår 
utslipp til Altaelva. Det må tas med i vurderingen at overføring til Alta by gir et tilleggsbidrag 
på ca. 3-500 pe til resipienten for Alta-vest, avhangig av hvor mye det bygges nye boliger i 
Øvre Alta. Selv om det går klart frem av årskostnaden hvilket alternativ som er økonomisk 
gunstigst, bør endelig valg av løsning må evt. drøftes i videre prosjektarbeider 
(skisseprosjekt). I tiltaksplanen er kostnadene for alternativ 3 lagt inn. Den totale 
investeringskostnaden ved alternativ 3 blir 14,4 million kroner. 
 

5.3.5 Tiltak Tverrelvdalen 

Tverrelvdalen har to tettbebygde områder, området ved Tverrelvdalen skole og som 
inkluderer Mobakken og Sønvismoen/Øvreslåtten lenger opp i dalen. På grunn av 
resipienttilstanden i Tverrelva er det et mål å rydde opp i avløpssituasjonen langs elva for å 
bedre tilstanden. Det er derfor naturlig å etablere kommunalt avløpsanlegg og samle mest 
mulig av bebyggelsen i felles anlegg med rensing av utslipp i henhold til forskriftskrav, dvs. 
fullrensing. 
 
Det er vurdert om de nevnte områdene skal samles hver for seg med to renseanlegg eller 
om alt skal samles til ett. Det er to viktige forhold som taler for å samle alt i et renseanlegg 
ved Tverrelvdalen skole. Det ene er at eksisterende biorotoranlegg på Mobakken ikke har 
kapasitet for alt avløpet i det øvre området. Renseanlegget er dimensjonert for maksimalt 
200 pe (tilknyttet ca 80 pe pr. 2005) og belastningen i området utgjør til sammen ca. 350-
400 pe. Det andre er at utslippene i henhold til miljømålene for Tverrelva ønskes lokalisert 
lengst mulig ned i vassdraget. 
 
Det foreslås derfor en løsning med samling av avløp i Mobakken og 
Sønvismoen/Øvreslåtten og overføring via to pumpestasjoner mot Tverrelvdalen skole. 
Også nede ved Tverrelvdalen skole foreslås avløp fra tettbebyggelsen som ikke er koblet 
inn på eksisterende fellesanlegg samlet. Avløpsanleggene dimensjoners og forberedes for 
tilknytning av de planlagte feltutbyggingene Falsen SØ og Falsen NV med til sammen 60 
boliger. 
 
Sammensatt kostnadstall (ekskl. avgifter): 

 Investering 
(1000 kr) 
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Samling og rensing v/ Tverrelvdalen skole 7.800 
Overføring fra Øvreslåtten 6.050 
Samling avløp Øvreslåtten / Sønvismoen 7.750 
SUM 21.600 

5.3.6 Tiltak Talvik 

Storvatnet skal i henhold til hovedplan for vannforsyning bli kilde for drikkevann, i tillegg til 
at det er kilde for råvann til nasjonalt senter for laks og sjørøye. Kloakkutslipp i resipienten 
ønskes derfor minimert. Bebyggelsen i nordenden av vannet foreslås avskjært og overført til 
renseanlegget i Talvik. Dette utgjør ca 15 boliger. Alternativet kan være et felles høygradig 
renseanlegg. Dette er ikke utredet, da det meste av ledningsanlegg i begge tilfeller må 
bygges, og løsningen vil derfor bli dyrere.  
 
Ved eksisterende utslipp bygges renseanlegg (slamavskiller), og utslippet forlenges til 
dypere vann og mulighet for innlagring.  
 
Boligene i områder med kommunale avløpsanlegg som ikke er tilknyttet skal på sikt 
tilknyttes offentlig nett. Dette i hovedsak for å unngå lokale forurensninger til bekker og 
lignende. 
 
Sammensatt kostnadstall (ekskl. avgifter): 

 Investering 
(1000 kr) 

Tilknytning bebyggelse Storvannet 3.900 
Renseanlegg Talvik 850 
SUM 4.750 

 

5.3.7 Tiltak Kåfjord 

Som i forrige hovedplan foreslås samling av avløp fra bebyggelsen mellom Strømsnes og 
bedehuset til felles slamavskiller og utslipp. Dette er kostnadsberegnet til 2,75 million kroner 
ekskl. avgifter. 
 

5.3.8 Tiltak Kåfjordbotn/Borani 

Det er fortsatt aktuelt å etablere et felles avløpsanlegg med slamavskiller og pumpestasjon 
for pumping ut til under laveste lavvann. Prioriteringen av tiltaket tilpasses utviklingen av 
aktivitet i området. Avløpsanlegget er kostnadsberegnet til 2,0 million kroner ekskl. avgifter. 
 

5.3.9 Tiltak Simanes 

I kommuneplanens arealdel er Simanes definert som utbyggingsområde. For å ivareta 
avløp fra eksisterende og planlagt bebyggelse bør det etableres felles avløpsanlegg for 
oppsamling og rensing av avløp. Renseanlegg og utslipp bør lokaliseres slik at konflikter og 
ulemper med interessene til oppdrettsanlegget minimaliseres. 
 
Det bør bygges en slamavskiller for i tillegg til eksisterende befolkning (ca 55 pe) ivaretar en 
økning på 50-100 pe. De beskrevne tiltak er som i forrige hovedplan, og er 
kostnadsberegnet til 3,3 million kroner ekskl. avgifter.  
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5.3.10 Tiltak Rafsbotn 

Bebyggelsen langs riksvegen nord til Nordelva, som utgjør 10-12 boliger, foreslås avskjært 
og tilkoblet det kommunale avløpsnettet. 
 
Eksisterende slamavskiller bygd i 1979, dimensjonert for 290 pe med 4 tømminger per år, 
er i dag for liten da belastningen i rensedistriktet er ca. 360 pe. Med planlagt utbygging på 
200 fritidsboliger og tilkobling av en del eksisterende boliger er det nødvendig å bygge nytt 
renseanlegg. Ny slamavskiller må dimensjoneres for 900-1000 pe for å ivareta framtidige 
utbygginger.  
 
Utbygging av fritids-/ferieboliger forventes å gi økt bruk av friområdene, også de sjønære 
områdene. Det er derfor uheldig at eksisterende avløp slippes ut i Nordelva oppe i 
gresskanten av flomålet i det store strand-/leirområdet. Som et minimum bør utslippet 
forlenges ca 300 m slik at avløpet spres lenger ut på leira, og ikke i fjæresonen som er et 
tilgjengelig område. Alternativet er å føre utslippet til -2 meter under laveste lavvann slik 
som forskriften sier. Det medfører at utslippet må pumpes ca 1400 meter ut til marebakken. 
 
Sammensatt kostnadstall (ekskl. avgifter): 

 Investering 
(1000 kr) 

Drift 
(1000 kr) 

Årskostnad 
(1000 kr) 

Avskjæringssystem ved Nordelva 1.800   
Avskjæringssystem ved Sørelva 2.950   
Renseanlegg 1.550   

Alternativ 1 -forlengelse eksist. utslipp 600   10 35 
Alternativ 2 -nytt utslipp til LLV 4.300 110 270 

 
Forlengelse av eksisterende utslipp koster ca. 0,6 mill kroner. Alternativ løsning med utslipp 
til -2 m koster ca. 4,3 mill kroner. Miljøgevinsten av å føre utslippet så langt ut forventes å 
være liten i forhold til merkostnadene. Totalkostnad for alternativ 1 er ca. 6,9 mill kroner.  
 
Alta kommune må vurdere nærmere om eksisterende slamavskiller kan inngå som en del 
av framtidig renseanlegg. 
 

5.3.11 Tiltak Leirbotn/Kviby 

Eksisterende avløpsanlegg fra Leirbotn oppvekstsenter foreslås på grunn av tilstanden 
sanert. Tiltakene beskrevet i forrige hovedplan avløp foreslås opprettholdt. Dette betyr at 
det legges avløpsledninger fram til bebyggelsen i området mellom Krokelva og Lakselva, 
med felles renseanlegg (ca 60-70 pe) og utslipp utenfor Kviby, og dermed utenfor de 
vernede vassdragene og vekk fra naturreservatet. Avløpsanleggene er kostnadsberegnet til 
6,1 million kroner ekskl. avgifter. 
 

5.3.12 Tiltak Storekorsnes 

Bebyggelsen med ca. 8-10 boliger på vestsiden av bukta foreslås som i forrige hovedplan å 
avskjæres og tilknyttet eksisterende slamavskiller som har tilstrekkelig kapasitet. Videre 
foreslås utslippet forlengt til utenfor moloen, ca 200 meter fra land. Avløpsanleggene er 
kostnadsberegnet til 1,9 million kroner ekskl. avgifter. 
 



 Regionkontor Tromsø 
REV.  :  07.03.2007 

ALTA KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP  
SIDE   :  46 av 57  

 
 

P:\502250 -  Hovedplan avløp Alta\Word\Hovedplandokument februar-07.doc  

5.3.13 Tiltak Nyvoll 

Det er aktuelt å bygge felles avløpsanlegg for bebyggelsen på Nyvoll, og samle det i et 
felles renseanlegg (slamavskiller på ca. 90 pe) og utslipp. Det er beskrevet tilsvarende 
anlegg som i forrige hovedplan. Avløpsanleggene er kostnadsberegnet til 3,9 million kroner 
ekskl. avgifter. 
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6 SANERING AVLØP 

6.1 Generelt 

En saneringsplan har følgende hovedmål: 

• Dokumentere tilstanden på ledningsnettet og vurdere tiltaks- og antatt 
utskiftningsbehov. 

• Strategi for utvelgelse av ledninger og utstyr som skal skiftes ut. 
• Prioritere tiltak og utarbeide tiltaksplan. 

 
Utarbeidelse av en saneringsplan omfatter normalt en registreringsfase og en tiltaksfase. I 
1996 ble det utarbeidet egen saneringsplan avløp for Alta kommune. I 
kommunedelplanarbeidet gjøres en forenklet vurdering av saneringsbehovet, basert på 
tidligere registreringer og lokal kjennskap fra kommunens driftspersonale. Det er gjort en 
gjennomgang med kommunens driftspersonale og planavdeling for å få frem ledningsstrekk 
som på grunn av ulike problemer bør saneres. Samtidig ble det gjort noen overordnede 
vurderinger av hvilke områder og strekninger som på sikt bør saneres og følges opp. I 
tillegg er tiltaksplanen i gjeldende saneringsplan gjennomgått. De tiltakene som ikke er 
utført per dags dato er satt opp i en ny tiltaksliste. 
 
Det fremkommer imidlertid et behov for revidering av saneringsplanen for å få en ny og 
grundigere gjennomgang av saneringsbehovet enn hva det er lagt opp til gjennom 
kommunedelplanarbeidet. En ny saneringsplan bør gjelde både vann og avløp, siden vann- 
og avløpsledninger ofte ligger i samme grøft. Derfor er det fornuftig at saneringstiltak for 
disse koordineres.  
 
For å få et godt grunnlag for en revisjon av saneringsplanen er det foreslått filming av en del 
avløpsledninger av ulik type og alder, med spesiell vekt på det eldste ledningsnettet. Dette 
skal i saneringsplanarbeidet gi et bedre grunnlag for tilstandsvurdering av avløpsnettet og 
tiltaksplan enn hva som foreligger per i dag. 
 

6.2 Avløpssystemet i Alta 

Det meste av avløpsnettet i Alta by er relativt nytt sammenlignet med en del andre byer i 
Norge. Det aller meste er lagt etter siste verdenskrig. I områdene Bossekop er det i den 
eldste bebyggelsen en del gamle ledninger lagt mellom 1948 og 1962. I området Sentrum 
er de eldste ledningene fra 60-tallet. Det er i hovedsak betongrør og noe spredte 
strekninger med glaserte leirrør. På Elvebakken er det lagt en del leirrør på begynnelsen av 
50-tallet.  
 
Totalt er det 173 kilometer avløpsledninger i Alta by, fordelt på 47 km overvann og 126 km 
avløp (felles- og separatsystem). Fordeling på ulike materialer er som følger: 

- 44 % Betongrør 
- 49 % PVC 
- 3,5 % PE (i hovedsak pumpeledninger) 
- 0,5 % PP-rør 
- 2 % glasserte leirrør 
- 1 % Støpejern 

  
Foreslått sanering fram til år 2017 utgjør ca 9 % av samlet ledningsnett. 
 
Alta by har relativt godt utbygd separatsystem, det er kun de eldste bydelene som har 
fellessystem. I nedre del av Bossekop avløpssone, i Tollevika, på Elvebakken, på nedre del 
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av Kronstad og på Aronnes er det fellessystem. Forøvrig av avløpssystemet bygd som 
separatsystem.  
 
Det er 35 avløpspumpestasjoner i Alta by, hvor de aller fleste stasjonene er lokalisert øst for 
Bukta og i Aronnesområdet. Hovedårsaken til det høye antall pumpestasjoner er at nedre 
del av Altaelva med elvemunningen ikke er egnet for kloakkutslipp og derfor ført til utslippet 
i Bukta, og at terrenget her er flatt og småkuperte. I tillegg er det 5 pumpestasjoner i 
Rafsbotn og Talvik. I møte med Alta kommune ble status for alle pumpestasjonene 
gjennomgått. I vedlegg 2c er det satt opp en oversikt over alle pumpestasjonene med status 
for disse og forslag til tiltak. 
 
Som et grunnlag for vurdering av saneringstiltak og strategi er det i slutten av kapitlet tatt 
med en del om generelle kunnskaper om avløpsrør samt vurderinger og drøftelser av ulike 
problemstillinger som er aktuelle i forbindelse med sanering. 
 

6.3 Saneringsstrategi 

Prioriterte tiltak i kommunedelplanen er samling av kommunale utslipp og bygging av 
renseanlegg i Alta by. Det er derfor naturlig at saneringstiltak i første omgang rettes mot å 
redusere avløpsmengder og utbedre ledningsnettet i de soner hvor nye avskjærende 
ledningsanlegg og renseanlegg skal bygges. Dette vil være viktigst for områdene som via 
selvfallssystem er tilknyttet de store utslippene i Bossekop og i Bukta. Disse områdene 
prioriteres derfor først.  
 
Generelt foreslås følgende saneringsstrategi: 

• Utbedre delstrekninger og registrerte strakstiltak (brudd, større innlekkinger, skader) 
• Utbedre pumpestasjoner og redusere antall stasjoner der det er mulig (Aronnes) 
• Skifte/rehabilitere alle delstrekninger av eldre betong som er helt nødvendig ut fra 

driftshensyn og større innlekkinger. 
• Filme det meste av eldre betong samt en del PVC og PEH fra 70-tallet. 
• Skifte/rehabilitere alle leirrør. 
• Skifte alt av eldre betong og leirrør der det legges nye vannledninger. 
• Omlegging eller utskiftning av ledninger der vurdering av sårbarhet tilsier det. 

 
De foreslåtte saneringstiltakene er delt i tre prioriteringsklasser etter hvor kritiske de i 
gjennomgangen med Alta kommune er vurdert å være. 
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6.4 Tiltak revidert saneringsplan 

I saneringsplanen er følgende tiltak beskrevet: 

- Sanering av konkrete ledningsstrekk, totalt 8300 meter Prioritet 1: 
Prioritet 2: 
Prioritet 3: 

7,2 mill 
6,3 mill 
9,9 mill 

- I tillegg er det lagt inn utskifting av 4000 meter som følge 
av nye tiltak etter at filming av avløpsledningene og en 
revisjon av saneringsplan vann og avløp er gjennomført.  

 
 
Prioritet 1,2&3 

 
 

13,5 mill 

- Saneringstiltak Aronnes, samling PS Prioritet 1 2,85 mill 

- Filming av ca 7 km gamle avløpsledninger Prioritet 1 1,0 mill 

- Separering felleskummer vann/avløp Prioritet 2&3 3,0 mill 

- Rehabilitering pumpestasjoner Prioritet 1,2&3 3,3 mill 

- Sum saneringstiltak  46,7 mill  
 
 
For saneringstiltak på avløpsanlegg og for overvannstiltak er 25 % av kostnadene lagt inn 
på driftsbudsjettet da Alta kommune gjør en del arbeider i egenregi.  

Alta kommune ønsker å rydde opp i avløpssystemet i området Aronnes, som har mange 
avløpspumpestasjoner. En del av pumpestasjonene skal slås sammen. Det er igangsatt et 
eget avløpssoneplanprosjekt for å avklare nødvendige tiltak på Aronnes. Tiltakene er 
kostnadsberegnet til kr. 2,85 million kroner. 
 
Totalt ligger det i tiltaksplanens 12-årsperiode inne utskifting av 12,3 km avløpsledninger 
samt 3,2 km nye overvannsledninger. 
 
 

6.5 Generelt om rørmaterialer i kommunalt avløpsnet t 

De eldste avløpsledninger som er i bruk i norske kommuner er lagt i siste halvdel av 1800-
tallet. Glasserte leirrør var det dominerende materialet fram til ca 1910, da betongrør over-
tok. Betongrør var så og si enerådende materiale for avløpsledninger fram til slutten på 
1960-årene. De siste 30 årene har PVC tatt en stadig større markedsandel for rør med små 
og middels store diametre. For større diametre er betong fremdeles det viktigste materialet. 
 
Leirrør 

Leirrørene har vært kjent for god kjemisk bestandighet. Rørene brytes ikke ned på grunn av 
sulfidholdig, surt eller bløtt vann. På den annen side er materialet mer sprøtt enn betong, og 
det er en klar overhyppighet av bruddskader på leirrør sammenlignet med betongrør. 
 
Betongrør 

Gjennomgang av 1705 km TV-inspiserte avløpsledninger i 12 norske kommuner viste at 6,5 
% av anleggene ble definert som problemanlegg (Sægrov 1992). I forhold til ledninger lagt i 
70-åra var skadefrekvensen: 

• mindre enn en tredjedel for ledninger fra 1980 
• ganger større for ledninger lagt i 1960-årene 
• 9 ganger større for ledninger fra periodene 1945-59  
• 13 ganger større for ledninger lagt før 1944 
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Ledninger med diametre i området 300 - 450 mm har oftere rørfeil enn mindre diametre. 
Dette har sammenheng med at styrken er dimensjonert med en lavere sikkerhetsfaktor. 
Utvendig belastning er hovedårsak til 60 prosent av rørskadene. Det synes som om 
ledninger i fjellgrøft og i myrområder er mest utsatt for skader.  
 
Betongrørene ble lenge fremstilt med en forholdsvis primitiv teknologi etter dagens 
målestokk. Teknisk kompetanse hos produsenten varierte, og produksjonskontrollen var 
tilfeldig. De første kravene til styrke på rørene ble laget i 1912, basert på tyske erfaringer. 
Disse kravene var tilnærmet uforandret til 1966. Kravene var tilfredsstillende ut i fra rørlegg-
ingspraksis før krigen (relativt grunne, smale grøfter, håndgravde). Etter krigen, med bruk 
av anleggsmaskiner, og dypere og beredere grøfter, økte belastningen, mens kravene til 
styrke var relativt uforandret. I tillegg til rask og til dels uforsiktig legging, har dette medført 
mange skader på ledninger lagt de første 20 årene etter krigen.  
 
Vesentlig skjerping av styrkekravene, en ny generasjon produksjonsutstyr og bedre kontroll-
muligheter (TV-inspeksjon) har gitt en betydelig forbedring i kvalitet siste 35 år. I tillegg har 
bransjen gjennomgått en betydelig strukturendring, ved at produksjonen er samlet på 
relativt få større enheter. Bransjen har også styrket kompetanse og kontrollopplegg 
vesentlig.  
 
Likevel forekommer skader på relativt nye betongledninger. Undersøkelser har dokumentert 
at årsakene er feil ved utførelsen, så som feil ved fundamentering av rørene eller 
komprimering. Selv ved et så solid materiale som betong, er det nødvendig å vise hensyn 
og gå forsiktig fram ved legging. 
 
PVC-ledninger 

PVC har vært i bruk i norske avløpsanlegg siden midten på 1960-tallet. Stort sett har det 
vært meget gode erfaringer med dette materialet. De større skader som har vært, skyldes 
feil ved skjøteutformingen eller brudd. Bruddene har sprø karakter, dvs at de oppstår ved 
dannelse av mikroriss som vokser raskere og raskere. Materialets bruddseighet er en viktig 
størrelse med tanke på riss og brudd. De PVC-typer som det arbeides med i dag, har en 
gunstigere bruddseighet enn tidligere materialer, slik at nye rør skal være mindre utsatt for 
sprøbrudd enn tidligere “generasjoner”.  
 
PVC avløpsrør vil være utsatt for en viss deformasjon pga ytre belastning. Tillatt maksimal 
deformasjon er 8 prosent. Utilfredsstillende anleggsutførelse med dårlig komprimering eller 
uheldig materialvalg rundt rørene kan imidlertid medføre større deformasjon enn tillatt. 
Deformasjonen vil øke de første årene etter anleggsutførelse, men vil i de fleste tilfeller 
stabiliseres etter noen få år. 
 
I enkelte tilfeller har plastrør blitt liggende med motfall pga setninger i grunnen eller ujevn 
komprimering. Undersøkelser i en norsk kommune kan tyde på at dette problemet er noe 
større for plastrør enn for betongrør, kanskje pga plastrørs lavere vekt. Disse resultatene 
understreker betydningen av en meget nøyaktig utførelse av ledninger med PVC. 
 
PE-ledninger 

PE har i liten grad vært brukt til vanlige avløpsledninger, men i større grad ved pumpe- og 
utslippsledninger. PE-rørene er mykere enn PVC, og vil få større deformasjon pga utvendig 
jordlast og trafikklast. Kravet til maks deformasjon er 9 prosent.  
 
Undersøkelser av rør innsendt fra flere kommuner tyder på at de eldste PE-rørene (før 
1973) i noen tilfeller ikke har de foreskrevne materialegenskaper (Christensen 1994). Dette 
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bekreftes ved at det har vært en del skader på sjøledninger (trykkledninger) av PE 
produsert før 1974. Disse skadene har blant annet blitt ført tilbake til forhold ved 
produksjonen (Initiering av sprekker pga oksidasjon av røroverflate - Johansen 1981). 
 
 

6.6 DRØFTELSE AV ULIKE PRINSIPIELLE PROBLEMSTILLING ER  

6.6.1 Separatsystem eller fellessystem 

Innledning 

Nye områder bygges ut som separatsystem. Spørsmålet er derfor om områder med 
fellessystem som saneres skal bygges om til separatsystem. 
 
Det meste av avløpssystemet i Alta bygd før rundt 1970 er fellessystem. Dvs. at taknedløp 
og drens fra boliger, samt gatesluker og evt. mindre flombekker, kan være tilknyttet på felles 
ledning med spillvann. I de fleste nye felt bygd ut etter 1970 er det etablert separatsystem, 
dvs. separat spillvannsledning og overvannsledning. 
 
Fram til nå har alt avløp i Alta gått urenset i sjøen. Problemstillingen med separasjon av 
overvann og spillvann har derfor vært av mindre betydning. Nå står Alta kommune foran en 
omfattende bygging av avskjæringssystemer og renseanlegg. 
 
Beholde fellessystem eller separere? 

I saneringssammenheng er det flere faktorer som spiller inn i forhold til om gamle 
fellessystem bør separeres eller ikke, og når tid separering er fornuftig: 

• Taknedløp og drens fra boliger, i hvilket omfang disse er tilkoblet avløpet. 
• Tilstand på- og nødvendig omfang på utbedring av private stikkledninger. 
• Tilstand kommunale vann og avløpsledninger  
• Omfang av tilknyttede sluker og flombekker - mengde fremmedvann i avløpet. 
• Forurensningsgrad i overløp. Det er kystklima i Alta og lavere andel høye nedbørs-

intensiteter enn f. eks Østlandet. Det bidrar til å redusere mengde avløp avlastet i 
overløp. 

• Antall pumpestasjoner i avskjæringssystemet – energikostnader. 
• Resipientforhold ved overløp. Generelt er resipienten i våre kystområder og i Alta 

god, men lokale forhold kan være ugunstige og må vurderes (Altaelva, Tverrelva). 
 
Generelt kan separering være hensiktsmessig der nytten er betydelig innen akseptable 
kostnadsrammer, både i forhold til investeringer og i forhold til drift og energikostnader for 
pumping/rensing. Den nye forskriften stiller strengere krav til forurensning fra overløp. Der 
avskjæringssystemene har til dels mange pumpestasjoner og hvor avløpet pumpes flere 
ganger før behandling i renseanlegget vil dette være et viktig argument i favør av 
separering. I og med at kommunen kan pålegges å begrense forurensning som følge av 
regnvannsoverløp, bør separering særlig vurderes dersom overløp kan være problematiske. 
 
Sentrale argumenter i disfavør av separering: 

• I bymessige områder med mange gater og sluker kan drensvann ved regnskyll ha et 
høyt innhold av forurenset vei-/asfaltstøv, etc. Det vil være en fordel at slikt vann 
tilføres renseanlegg og føres til dyputslipp. I tilfeller hvor utbygd avskjæringssystem 
og renseanlegg har god kapasitet er det få argumenter for å gjennomføre 
omfattende separering. 

• Et normalt dimensjonert fellessystem vil avlaste i området 5-10 % av 
avløpsmengden i overløp. Ved liten etterkontroll av tilkoblinger er det ikke uvanlig 
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med omkring 5 % feilkoblinger. Disse forholdene gjør at det ofte er minimal forskjell i 
forurensingsvirkning mellom separatsystem og fellessystem. 

 
Hovedutfordringen ved separering er å få separert stikkledningene fra den enkelte bygning. 
Det vesentlige av bygningene i områdene med fellessystem har svært mangelfull oversikt 
over hvilke ledninger som eksisterer og hvor disse går.  Skal separeringen være effektiv må 
kommunen tvinge gjennom separering hos den enkelte huseier. Dette er krevende både 
tidsmessig og mht til hvilke lovhjemler som foreligger. I praksis har det ofte vist seg 
vanskelig å få til.  
 
Anbefaling 

Vår anbefaling er derfor å beholde fellessystemet som en hovedregel. Større 
overvannstilførsler separeres ut for eksempel bekker ledet inn på fellesledninger. Ytterligere 
separering bør vurderes der nytten i forhold til avlasting av overløp er åpenbar, og der det 
er mulig å få en effektiv separering med hensyn til en høy andel separering av private 
ledninger/stikkledninger.  
 

6.6.2 Utbedring av private ledninger - overvannspro blematikk  

Ved separering av kommunalt avløp vil overvann fra sluker/veidrens og evt. bekker fjernes 
fra spillvannsnettet, men effekten blir ikke fullgod før de private anleggene utbedres.  
 
Ofte kan taknedløp og husdrens i eldre boligområder være koblet sammen med spillvannet. 
I mange tilfeller kan lokal overvannsdisponering være en løsning, f.eks ved at vannet ledes 
til plen, bekk eller til grunn uten at det oppstår problemer. Problemet er også ofte at 
stikkledninger er i samme forfatning som det offentlige nettet. For at separering av 
hovednettet skal være effektivt må tilsvarende sanering gjøres på stikkledningene, også 
med separering av taknedløp/husdrens.  
 
Hjemmelsgrunnlag for å pålegge sanering av private stikkledninger 

Jfr. forurensningsloven § 22 kan forurensningsmyndigheten ved omlegging eller utbedring 
av avløpsledninger kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller 
utbedring (kommunen er forurensningsmyndighet for stikkledninger, jfr. rundskriv T-5/98 fra 
Miljøverndepartementet). Med omlegging tenkes på de tilfeller der kommunen legger om 
ledningssystemet fra fellessystem til separatsystem, eller der det skjer en fullstendig 
utskifting av ledningsnettet. Tiltak på stikkledninger kan også kreves uten at kommunen 
foretar tilsvarende omlegging når særlige grunner tilsier det (eks. lekkasjer). En interessant 
problemstilling er om et kommunalt krav til reduksjon av fremmedvann/drens for å redusere 
overløpsutslipp kan regnes som særlig grunn. Det vil i så fall være et godt argument for å 
kreve sanering på private anlegg dersom avskjæringssystemet har mye overløpsutslipp. 
 
Erfaring viser at utskifting av private stikkledninger teknisk sett blir mer tilfredsstillende 
dersom kommunen selv utfører arbeidet samtidig som saneringsarbeider på egne 
ledninger, og at arbeidet blir mest effektivt og kostnadene lavest på denne måten. Det kan 
imidlertid være at den private part ønsker å gjennomføre arbeidene selv. En løsning som 
har vært praktisert i en del kommuner er at kommunen i forbindelse med det øvrige 
anleggsarbeidet tilbyr å legge stikkledning til en fast pris, evt. med et maksbeløp slik at de 
med lange stikk ikke blir urimelig belastet. 
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6.6.3 Kummer.  Felleskummer vann-avløp  

Hovedproblemene ved felles vann- og avløpskummer er knyttet til hygiene når det skal 
utføres reparasjoner på vannledning/vannarmatur. Sannsynligheten for å få bakterier inn i 
vannledningen er betydelig og en omfattende desinfisering av ledningsnettet må 
gjennomføres dersom en skal være sikret et hygienisk betryggende ledningsnett. Av 
hygieniske årsaker er det derfor ikke akseptabelt å ha kloakk i samme kum som 
vannarmatur. Det vil alltid være en risiko for at bakterier kan komme i kontakt med 
drikkevannet. Avløpssystemet kan gå tett eller av andre årsaker gi oppstuing i 
ledningsnettet og kummene. Videre kan gamle vannledninger ha risiko for innsug ved 
undertrykk. Tilsvarende vil lekkasjer på vannarmatur i disse felleskummene fører til en 
direkte tilførsel av fremmedvann til avløpssystemet. 
 
Felles vann- og avløpskummer er ikke en faglig akseptabel løsning. Det bør være et mål for 
Alta kommune å fjerne alle felleskummer for vann og avløp, og erstatte disse med separate 
vann og spillvannskummer. I Alta er det 604 felleskummer for vann og avløp hvor det er 
montert vannarmatur. Disse forutsettes på sikt sanert. 
 

6.6.4 Sanering Vs rehabilitering 

Innledning 

Tidligere var kun en rehabiliteringsmetode i bruk, graving av grøft og bytting av hele 
ledningen. Nå er andre rehabiliteringsmetoder mer og mer aktuelle. Spesielt aktuelle er ”NO 
DIG”-metoder, rehabilitering med minst mulig graving. I Norge begynner metodene etter 
hvert å få fotfeste, spesielt i de større byene. Fordelene med dette er mange, særlig i 
tettbebygde områder. Ønsket om å få mest mulig for investeringen i tillegg til å unngå 
mange av ulempene som grøftegraving i bysentrum medfører er ofte hovedgrunnene.  
 
Når er det aktuelt å rehabilitere?  

Mange forhold må vurderes når det skal bestemmes om en eller flere ledninger skal graves 
opp og skiftes eller om rehabilitering er rett metode. Alle metodene har ulike fordeler og 
ulemper, styrker og begrensninger.  
 
Mange faktorer spiller inn i vurderingen om man skal rehabilitere eller legge nytt. I hovedsak 
dreier det seg om økonomi. En del faktorer er vanskelig å regne om i penger, og 
samfunnskostnadene blir derfor et sentralt begrep. Noen faktorer det må tas hensyn til er: 

- Samfunnskostnader, som i hovedsak er ulemper for trafikk, transport, miljø, 
omgivelser til arbeidere, handel, industri og beboere omkring anleggsområdet.  

- Direkte kostnader og ressursbruk (tilgang på entreprenører lokalt). 
- Tilstand på eksisterende ledningsnett, må flere ledninger skiftes? Er alle ledninger 

dårlig er det ofte dyrere å rehabilitere. 
- Antall stikkledninger og evt. bend. 
- Funksjonskrav og ledningsdyp. Er det behov for dimensjonsøkning eller skal for 

eksempel fellessystem separeres. 
 
På generelt grunnlag listes opp en del fordeler med rehabilitering: 

- Kortere anleggstid, færre uforutsette kostnader 
- Ofte lavere investeringskostnader 
- Setningsproblemer unngås 
- Mindre forurensing, støy, støv og trafikkulemper 
- Mindre forstyrrelser for private og næringsdrivende. 
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Rehabiliteringsmetoder 

Dersom rehabilitering er aktuelt er det mange forhold som må vurderes for å avklare hvilken 
metode som er best egnet med de gitte forutsetningene. Forhold som påvirker valget og må 
vurderes er blant annet kapasitet/diameter, materialstyrke, produktlevetid, system- 
fleksibilitet, antall bend og stikk, kostnad, etc. 
 
Under følger en kort omtale av de mest aktuelle metodene for avløp: 
 
Strømpe.  Slange av flettet glassfiber trekkes inn i eksisterende rør og mettes med epoxy 
eller polyester. Herdes med varmt vann eller UV. Anboring på stikk kan skje uten 
oppgraving. Strømpen er tilpasningsdyktig og tåler bend, knekkpunkt og andre hinder. Gir 
liten tverrsnittsreduksjon. 
 

Korte rør . 0,5 – 2 m korte rør skyves inn i eksisterende rør fra eksisterende kum. 
Stikkledninger må graves opp. Enkel metode som ikke må utføres av spesialist.. Kan ikke 
brukes ved store vinkelendringer. Gir relativt stor reduksjon i tverrsnittet.  
  

Lange rør.  Helsveiste PE-rør trekkes inn i eksisterende rør. Må ha noe mindre dimensjon 
og gir en kapasitetsreduksjon. Krever stor innføringsgrop og rette strekninger. Alle 
tilknytninger må graves opp. Krever innføringsgrop. 
 

Utblokking.  Det gamle røret knuses / blokkes ut for å gi plass til et tilsvarende rør eller 
større. Et helsveist PE-rør festet til en Utblokker med slaghammer trekkes gjennom 
eksisterende rør. Største fordel er muligheten for kapasitetsøkning på en ledning. Kan være 
skadelig for evt. andre rør i samme grøft. Krever innføringsgrop. 
 
Strategi rehabilitering 

Dersom alle ledninger (vann, spillvann og evt. overvann) må skiftes vil rehabilitering i de 
fleste tilfeller være dyrest og dermed mindre aktuelt. Spesielt problemstillingen knyttet til 
tilkobling av stikkledninger og utskiftning av stikkledninger fører ofte til at total utskiftning er 
den beste løsningen. Dersom kun en ledning må forbedres vil rehabilitering være spesielt 
gunstig og lønnsomt dersom ledningen ligger i bygate eller dersom antall stikk blir lavt.  
 
Som strategi anbefaler vi kommunen å kjøre følgende holdning: Der det er praktisk mulig, 
økonomisk lønnsomt eller konsekvensene forøvrig kan reduseres betydelig skal 
rehabilitering velges framfor utskifting. 
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7 TILTAKSPLAN 

7.1 Prioritering av tiltak 

Når forskjellige tiltak skal sees mot hverandre er det flere ulike faktorer som må tas hensyn 
til i prioriteringen mellom disse. Kommunedelplantiltakene gjelder i hovedsak samling av 
avløp og bygging av renseanlegg for å tilfredsstille ny forskrift med krav til rensing. I tillegg 
kommer diverse saneringstiltak. Et viktig prioriteringskriterium bør være at de områdene 
med sårbare resipienter og pressede verne-/brukerinteresser bør prioriteres høyt, likeså bør 
de store utslippene prioriteres foran de mindre. 
 
Det er ikke laget en kost-/nytteberegning av lønnsomhet hvert ulikt tiltak har i forhold til den 
renseeffekten av tiltakene, da dette ikke ansees som særlig hensiktsmessig. Prioriteringen 
vil heller ha en subjektiv kvalitativ vurdering av tiltakenes effekt i forhold til de definerte 
målsetninger og miljømål. 
 
Det settes derfor opp følgende kriterier for prioritering av tiltak: 

o De store utslippene i Alta by prioriteres før en del av de mindre anleggene. 
Renseanleggene bygges før avskjæringssystemene. Siden miljøgevinsten forventes 
å være størst ved rensing av de store utslippene, som også er de dom berører flest 
innbyggere, er det naturlig å bygge disse først.  

o Det vurderes som viktigere å gjøre tiltak på utslippet i Bukta foran utslippene i Alta 
vest fordi utslippet ligger i konfliktsonen med elvemunning. 

o Tiltakene i Rafsbotn prioriteres siden renseanlegget per i dag har mangelfull 
kapasitet, i tillegg til at det er skisserte omfatende utbygging av fritidsboliger. 

o Siden Storvannet skal etableres som drikkevannskilde prioriteres tiltakene ved 
Storvannet i Talvik. 

o Vannkvaliteten i Tverrelva prioriteres utbedret. Tiltak i Tverrelvdalen prioriteres 
derfor. 

o I Øvre Alta forventes økt boligbygging, og etablering av felles avløpssystem 
prioriteres mot slutten av planperioden. Tiltaket vil også ha en miljøgevinst i forhold 
til vannkvaliteten i Altaelva.  

o Tiltak, spesielt i forhold til sanering, må koordineres med tiltak i hovedplan vann. 

o Tiltak på overvannssystemet må koordineres med andre tiltak. 
 
Mange av avløpstiltakene som er identifisert i distriktsområdene og en del uspesifiserte 
tiltak er ikke prioritert i tiltaksplanen. I hovedsak kommer gjennomføring av disse etter 
tiltaksplanens 12-årsperiode. Ved neste rullering av hovedplanen er det naturlig å vurdere 
nærmere hvordan en del av disse tiltakene skal prioriteres.  
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7.2 Tiltaksplan 

Tiltaksplanen vil årlig bli lagt frem for hovedutvalg for drift og utbygging til behandling. Dette 
skal skje ved inngangen til hvert år hvor hovedutvalget gjør den detaljerte prioriteringen for 
kommende år. Tiltaksplanens kortsiktige del er derfor av orienterende karakter i forhold til 
tiltak. 
 
Tiltaksplanen i 12 år fordelt med fordeling av kostnader ulike tiltaksområder (i mill 2006 kr 
eks. avgift): 

Tiltaksområde 2007-2010 2011-2018 SUM 

Planer, undersøkelser, driftskontrollanlegg 3,1 1,2 4,3 

Saneringstiltak avløpsanlegg 13,4 24,0 37,4 

Overvannssystemer 1,5 5,2 6,7 

Samle-, rense- og utslipps tiltak Alta by 35,6 0,0 35,6 

Tilknytning av nye boligfelt i Alta by 1,6 3,2 4,8 
Nye tiltak Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta  
og  Simanes 4,7 46,3 51,0 

Reserve, uforutsett 0,0 8,0 8,0 

Sum 59,9 86,2 146,1 

Pr. år 15,0 10,8 12,2 
 
 

Komplett tiltaksplanen er vist i tabell i vedlegg 1.  
 
I tiltaksplanen er det også lagt inn 1200 meter avløp- og overvannledninger samt to 
pumpestasjoner for tilknytning av nye boligområder i Alta by. 
 
For sanering av ledningsanlegg og overvannstiltak er 25 % av kostnadene tatt ut av 
investeringsbudsjettet da Alta kommune gjør en del arbeider i egenregi over driftsbudsjettet.  
 
Utover tiltakene som er prioritert 12-årsperioden forventes det å være behov for samling av 
separate utslipp i noen områder (Nerskogen, Aronnes med flere). Totalt omfang anslås til 4 
km trasé som i sum utgjør ca 13 million kroner. Videre er det identifisert en del tiltak i en del 
av tettstedene som ikke er prioritert. Disse utgjør 16,7 million kroner. Til sammen utgjør 
uprioriterte tiltak ca 30 million kroner. Disse er holdt utenom tiltaksplanen. 
 
 

7.3 Avgiftsberegning  

Generelt 

Det er foretatt beregninger av framtidig avgiftsgrunnlag som følge av de skisserte 
tiltaksplanene. Utviklingen i avgiftsgrunnlaget for kloakkavgiften er avhengig av de 
investeringer som er fastsatt i tiltaksplanen. 
 
Det er forutsatt at avløpssektoren skal være en økonomisk selvstendig sektor. Det vil si at 
inntektene fra kloakkavgiften skal dekke utgifter til drift og kapitalkostnader. Dette kreves i 
de lover som gjelder for drift av avløpssektoren. På denne måten vil kloakkavgiften 
gjenspeile de kostnader som er knyttet til drift av avløpsanleggene. Nye investeringer vil 
øke avgiftsgrunnlaget og dermed gi en økning av avgiften til abonnentene. 
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Forutsetninger 

Kapitalkostnadene er beregnet med bakgrunn i veileder H-2140 utgitt av kommunal- og 
regionaldepartementet, januar 2003. Avskrivning av investeringsprosjektene er i henhold til 
KOSTRA med serielån med 10, 20, og 40 års avskrivningstid avhengig av type investering. 
Kapitalkostnadene er beregnet med utgangspunkt i en rentesats på 5 %. 
 
Det er i avgiftsberegningen ikke tatt høyde for mulige tilskudd. Det kan være muligheter for 
tilskudd fra Fylkeskommunen på enkelte prosjekter, men på grunn av usikkerhet er det ikke 
tatt med i kostnadsberegningen. Eventuelle tilskudd vil medføre lavere investerings-
kostnader og gi en lavere økning i avgiftene.  
 
Framtidig beregnet avgiftsøkning 

Årsgebyret for avløp i Alta kommune var i 2005 på kr. 1.826,- for en standardbolig. Til 
sammenligning er gjennomsnitt for Norge er kr. 2.436,-. Gjennomsnitt for henholdsvis 
Troms og Finnmark er kr. 2.015,- og kr. 1.391,-. Alle prisene er ekskl. avgift. 
 
Gebyret i Alta er høyere enn gjennomsnitt i Finnmark, men godt under gjennomsnitt for 
Troms og Norge som helhet spesielt. Med de utfordringene som ligger framover på 
avløpssektoren i Alta kommune må innbyggerne tåle en økning i gebyret. 
  
Forutsatt gjennomføring av skisserte tiltak blir årsgebyret i 2018 kr. 4.046,- (2018-kroner). 
 
Gebyrgrunnlag 

Gebyrgrunnlag med fremskrivning av gebyrer ut planperioden: 

 Enhet 2007 2008 2009 2010 2014 2018 

Investeringsramme mill kr 5  17 19 23 14,6 p.a. 13,2 p.a. 

Kapital-, lease- og adm. kostnader mill kr 6,0 6,5 7,9 9,6 14,7 18,4 

Driftskostnader mill kr 5,8 6,0 6,2 6,4 7,3 8,3 

Sum kostnader mill kr 11,8 12,5 14,1 16,0 22,0 26,7 

Sum inntekter mill kr 11,7 12,3 13,5 15,2 22,5 26,9 

Resultat mill kr -0,1 -0,2 -0,5 -0,8 0,5 0,2 

Selvkostfond vann mill kr 3,1 3,0 2,6 1,9 0,0 0,7 

Gebyrstørrelser        

Abonnementsgebyr kr 1 099 1 154 1 269 1 422 2 081 2 435 

Abonnementsgebyr endring % 0 5 10 12 10 p.a. 4 p.a. 

Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Tilknytningsgebyr endring % 0 0 0 0 0 0. 

Kubikkpris kr/m3 5,05 5,30 5,83 6,53 9,56 11,19 

Kubikkpris endring % 0 5 10 12 10 p.a. 4 p.a. 

 
Investeringsnivået i planperioden er høyere enn de historiske investeringene og resulterer i 
at kapitalkostnadene øker mer enn forventet lønns- og prisvekst. Dette medfører at 
gebyrnivået øker i forhold til dette.  
 
Prognosene forutsetter blant annet at de kalkulatoriske rentene for kapitalkostnadene vil 
være 5,0 % og at investeringsnivået utvikles trinnvis med 14,6 millioner kroner årlig i 2011 til 
2014 og 13,2 mill. årlig i 2015 til 2018 i de aktuelle års kroneverdi.   
 
Se for øvrig avgiftsgrunnlaget i vedlegg 2. 
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VEDLEGG 1  
 

Tiltaksplan kommunedelplan for avløp 



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 1

TILTAKSPLAN AVLØP - INVESTERINGER
(oppgitt i 2006 kr - i 1000 kr) Sum 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Revisjon saneringsplan & hovedplan avløp 1 150 450 350 350
Utredninger/resipientundersøkelser 500 250 250
SD-anlegg / overvåkningsanlegg driftskontroll 2 650 1 000 1 650
Sanering: Utskifting ledningsnett avløp (75% andel) 27 700 2 300 2 600 2 200 2 000 1 700 2 900 1 900 1 500 2 000 3 100 2 800 2 700
Sanering: Filming av avløpsnett 1 050 500 550
Sanering: Rehabilitering av pumpestasjoner 3 350 250 1 200 600 600 700
Sanering: Aronnes - samling av pumpestasjoner mm 2 850 950 1900
Sanering: Kumutskifting 2 400 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 200
Overvannstiltak (nye OV-traseer + separering) 75% andel 6 700 600 900 1 700 900 600 700 700 600
Alta by - øst, overføring til Amtmannsnes 5 900 5 900
Alta by - øst, utslipp og renseanlegg Amtmannsnes* 9 500 3 000 6 500
Alta by - vest, renseanlegg Bossekop* 10 000 4 000 6 000
Alta by - vest, overføring fra Tollevik/Skaialuft 4 400 4 400
Alta by - vest, avskjæring av Strandvn/Malmvn 1 200 1 200
Alta by - vest, overføring fra Hjemmeluft/Apanes 4 600 4 600
Tilknytning av nye boligfelt i Alta by 4 800 800 800 800 800 800 800
Rafsbotn, samling avløp, ny RA og forlengelse utslipp 6 900 1 600 2 200 3 100
Talvik, bygging renseanlegg 850 850
Talvik, samle avløp v/Storvannet & overføre mot RA 3 900 3 900
Tverrelvdalen, nedre del. Samling avløp + RA 7 800 6 000 1 800
Tverrelvdalen, øvre del. Samle avløp + overføring 13 800 6 600 7 200
Øvre Alta, samling avløp og overføring 14 400 7 000 3 400 4 000
Simanes, samling avløp og renseanlegg 3 300 3 300
Reserve / usikker (diverse ukjente tiltak) 8 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM (2006 kroner) 147 700 5 000 16 450 17 900 20 500 12 950 12 450 12 100 11 650 10 200 9 800 9 500 9 200
* avsatte midler bevilget før 2007 på til sammen 3 mill er trukket fra



 

 

 

 

VEDLEGG 2 
 

Avgiftsberegning 



Vedlegg 2

Avløp - Gebyrgrunnlag - Budsjett 2007-2018
Grunnlag Enhet 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018
Tallunderlag Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Abonnementsgebyrer ordinære enheter stk 4 988 5 023 5 058 5 094 5 129 5 165 5 201 5 238 5 274 5 311 5 348 5 386
Abonnementsgebyrer hybler stk 601 606 610 614 618 623 627 631 636 640 645 649
Tilknytningsgebyrer stk 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Vannforbruk 1000m3 457 461 464 467 470 474 477 480 484 487 491 494
Areal for stipulert forbruk 1000m2 492 495 499 502 506 509 513 516 520 524 527 531
Investeringsramme kr 5 000 17 000 19 000 23 000 14 600 14 600 14 600 14 600 13 200 13 200 13 200 13 200
Forbruksvekst % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønnsvekst % 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Prisvekst % 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Vektet lønns- og prisvekst 3,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Kalkylerente % 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Gebyrstørrelser
Abonnementsgebyr kr 1 099 1 154 1 269 1 422 1 564 1 720 1 892 2 081 2 165 2 251 2 341 2 435
Abonnementsgebyr årlig økning % 0,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Tilknytningsgebyr årlig økning % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kubikkpris kr/m3 5,05 5,30 5,83 6,53 7,19 7,90 8,69 9,56 9,95 10,34 10,76 11,19
Kubikkpris årlig økning % 0,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Stipuleringsfaktor m3/m2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Kostnader
Kapitalkostnader - avskrivning kr 2 165 2 319 2 901 3 609 4 419 4 797 5 325 5 837 6 370 6 834 7 263 7 729
Kapitalkostnader - renter kr 2 074 2 260 3 000 3 805 4 777 5 293 5 788 6 255 6 693 7 035 7 359 7 659
Leasing kr 354 499 509 657 670 770 785 801 817 833 850 867
Kalkulatorisk administrative kostnader kr 1 373 1 428 1 485 1 544 1 606 1 670 1 737 1 806 1 879 1 954 2 032 2 113
Faste kostnader sum kr 5 965 6 506 7 894 9 614 11 472 12 529 13 635 14 699 15 759 16 656 17 504 18 368
Faste kostnader økning % 20,1 9,1 21,3 21,8 19,3 9,2 8,8 7,8 7,2 5,7 5,1 4,9
Drift lønn kr 2 817 2 930 3 047 3 169 3 296 3 428 3 565 3 707 3 856 4 010 4 170 4 337
Andre driftsutgifter kr 2 985 3 066 3 148 3 233 3 321 3 410 3 503 3 597 3 694 3 794 3 896 4 002
Variable kostnader sum kr 5 802 5 996 6 196 6 403 6 617 6 838 7 067 7 305 7 550 7 804 8 067 8 339
Variable kostnader økning % 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Kosnader totalt kr 11 767 12 502 14 090 16 017 18 088 19 367 20 702 22 004 23 309 24 460 25 571 26 706
Kostnader totalt økning % 11,2 6,2 12,7 13,7 12,9 7,1 6,9 6,3 5,9 4,9 4,5 4,4
Inntekter
Abonnementsgebyr ordinær + hybler kr 5 647 5 971 6 614 7 460 8 263 9 153 10 139 11 231 11 762 12 318 12 900 13 510
Tilknytningsgebyrer kr 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Faste inntekter sum kr 6 187 6 511 7 154 8 000 8 803 9 693 10 679 11 771 12 302 12 858 13 440 14 050
Faste inntekter økning % 0,6 5,2 9,9 11,8 10,0 10,1 10,2 10,2 4,5 4,5 4,5 4,5
Forbruksgebyr stipulert kr 2 980 3 151 3 491 3 937 4 361 4 831 5 351 5 927 6 207 6 501 6 808 7 130
Forbruksgebyr målt kr 2 310 2 443 2 706 3 052 3 380 3 744 4 148 4 594 4 812 5 039 5 277 5 527
Andre inntekter kr 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Variable inntekter sum kr 5 491 5 794 6 397 7 189 7 941 8 775 9 699 10 722 11 219 11 740 12 286 12 857
Variable inntekter økning % 0,7 5,5 10,4 12,4 10,5 10,5 10,5 10,5 4,6 4,6 4,6 4,7
Inntekter totalt kr 11 678 12 305 13 551 15 188 16 744 18 468 20 377 22 492 23 521 24 598 25 726 26 907
Inntektsøkning % 0,7 5,4 10,1 12,1 10,2 10,3 10,3 10,4 4,6 4,6 4,6 4,6

Resultat kr -89 -197 -539 -829 -1 344 -899 -325 488 212 138 155 201
Renter selvkostfond kr 148 153 151 132 97 35 -9 -25 -2 9 16 24
Selvkostfond avløp kr 3 069 3 026 2 638 1 942 695 -170 -504 -40 170 317 488 713



 

 

 

 

VEDLEGG 3 
 

Kostnadsberegninger:  

- 3 a: Sammenstilling kostnader for ulike alternati ver 

- 3 b: Kostnadsberegning kommunedelplantiltak 



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 a

Sammenstilling kostnader, hovedalternativer

Rensing 20% SS
Alternativ Inv. Drift Årskost
Alternativ 1, lokale utslipp 35 205 750 1 745 035 4 183 542
Alternativ 2a, delvis samling, 3 RA 38 886 250 1 478 825 4 363 343
Alternativ 2b, delvis samling, 2 RA 39 136 250 1 387 575 4 260 854
Alternativ 3, ett felles renseanlegg 51 120 000 2 208 170 5 752 384

Primærrensing 50% SS
Alternativ Inv. Drift Årskost
Alternativ 1, lokale utslipp 40 045 750 2 019 035 4 845 916
Alternativ 2a, delvis samling, 3 RA 49 286 250 2 167 225 5 886 266
Alternativ 2b, delvis samling, 2 RA 48 696 250 2 032 975 5 673 373
Alternativ 3, ett felles renseanlegg 51 120 000 2 208 170 5 752 384

Sammenstilling kostnader, Øvre Alta:

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Inv. Drift Årskost Inv. drift Årskost Inv. drift Årskost

Samleledninger 6 889 500 158 895 609 822 6 889 500 158 895 609 822 6 889 500 158 895 609 822
Alternativ 1, fullrensing 5 892 500 294 515 747 741
Alternativ 2, jordfilternalegg 6 519 000 329 860 814 216
Alternativ 3, overføring ned til tilkobling mot Alta by 7 549 500 106 395 546 366
SUM 12 782 000 453 410 1 357 564 13 408 500 488 755 1 424 039 14 439 000 265 290 1 156 188

Sammenstilling kostnader, Rafsbotn:

Alternativ 1 Alternativ 2
Inv. Drift Årskost Inv. drift Årskost

Samleledninger mot Nordelva 1 789 500 17 895 122 184 1 789 500 17 895 122 184
Samleledninger mot Sørelva 2 946 000 59 460 236 395 2 946 000 59 460 236 395
Renseanlegg 1 555 000 175 500 290 393 1 555 000 175 500 290 393
Alternativ 1, forlengelse utslipp 300 m 585 000 11 700 45 793
Alternativ 2, Forlengelse utslipp til LLV, 1300 m 4 333 500 111 855 380 877
SUM 6 875 500 264 555 694 764 10 624 000 364 710 1 029 848

Sammensatt
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 1 av 10

KOSTNADSBEREGNING
ALTA BY

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

Hjemmeluft anslag, kr

Alternativ 1: Utslipp/rensing Hjemmeluft

AA5 Renseanlegg Slamavskiller, ca 200 pe 1 650 000 109 000 37 881

AA1 Pumpestasjon Hjemmeluft liten PS, ca 5 l/s 1 500 000 500 000 750 000 37 500 43 709

AA6 Forlengelse utslippsledning ca 100 m 100 950 95 000 142 500 1 542 500 2 850 8 305

149 350 89 894

Alternativ 2: Overføring til Apanes - sjø:

AA1 Pumpestasjon Hjemmeluft liten PS, ca 5 l/s 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

AA2 Pumpeledning i sjø ca. 110 mm, ca 1400 m 1400 650 910 000 1 365 000 27 300 79 550

AA3 Landsoner 50 2 400 120 000 180 000 2 295 000 1 800 10 490

Alternativ 2: Overføring Apanes - land: 66 600 150 222

AA1 Pumpestasjon Hjemmeluft liten PS, ca 5 l/s 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

AA4 Pumpeledning landtrase Ø110, Følge eksist.avløpstrasé 780 1 800 1 404 000 2 106 000 2 856 000 21 060 122 734

Apanes 58 560 182 916

Alternativ 1: Utslipp/rensing Apanes

AB7 Renseanlegg: 2300 pe, antatt silanlegg 1 4 500 000 230 000 361 092

Forlengelse utslippsledning ca 150 m 150 1 150 172 500 258 750 4 758 750 5 175 15 079

Alternativ 2b: Overføring til Bossekop - sjø 235 175 376 171

AB1 Pumpestasjon Apanes Middels PS, ca 25 l/s, inkl. virveloverløp 1 950 000 950 000 1 425 000 71 250 114 346

AB2 Pumpeledning i sjø ca. Ø225 mm 1380 1 100 1 518 000 2 277 000 45 540 132 699

AB3 Landføringer 50 3 000 150 000 225 000 3 927 000 2 250 13 113

Alternativ 2b: Overføring til Bossekop - land 119 040 260 158

AB1 Pumpestasjon Apanes 1 950 000 950 000 1 425 000 85 500 114 346

AB4 Pumpeledning i land 100 m PL + 350 m selvfall 100 1 800 180 000 270 000 2 700 15 735

AB5 Selvfallsledning land mot Bossekop 350 2 200 770 000 1 155 000 2 850 000 11 550 67 311

Alternativ 2a: Renseanlegg Apanes (inkl. Hjemmeluft) 99 750 197 392

AB6 Renseanlegg, kun Apanes 2500 pe, antatt silanlegg 1 4 800 000 4 800 000 245 000 385 164

Avskjæring Strandveien
AS1 Avskjæring, i terreng Ø160, selvfall 170 1 800 306 000 459 000 4 590 26 750

AS2 Avskjæring, i vei Ø160, selvfall 70 2 800 196 000 294 000 753 000 2 940 17 134

7 530 43 883

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 2 av 10

Avskjæring Malmveien
AM1 Avskjæring, i terreng Ø160, selvfall 120 1 800 216 000 324 000 3 240 18 882

AM2 Avskjæring, i vei Ø160, selvfall 30 2 800 84 000 126 000 450 000 1 260 7 343

4 500 26 225

Tollevika - Skaialuft
Alternativ 1: Utslipp/rensing Tollevik

AT10 Renseanlegg Tollevik Slamavskiller 1050 pe 1 1 300 000 200 000 104 315

AT2 Adkomst Slamavskiller Vei 40 m inkl parkering 40 4 000 160 000 240 000 7 200 19 258

AT11 Forlengelse utslippsledning 150 1 150 172 500 258 750 5 175 20 763

AT14 Overløp 180 1 300 234 000 351 000 7 020 28 165

Alternativ 1: Utslipp/rensing Skaialuft 2 149 750 219 395 172 502

AT12 Renseanlegg Skaialuft Slamavskiller 150 pe 1 400 000 32 000 32 097

AT8 Adkomst slamavskiller Vei 80 m inkl parkering 80 4 000 320 000 480 000 14 400 38 516

AT13 Forlengelse utslippsledning 150 1 150 172 500 258 750 5 175 20 763

AT15 Overløp 40 1 300 52 000 78 000 1 560 6 259

Alternativ 2: Overføring Tollevik-Skaialuft 1 216 750 53 135 97 635

AT1 PS Tollevika Liten PS, ca 8 l/s 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

AT2 Adkomst PS Tollevika Vei 40 m inkl parkering 40 4 000 160 000 240 000 7 200 13 987

AT3 Pumpeledning, landsone Tollevika Pumpeledning ca 830 m i sjø 150 1 300 195 000 292 500 2 925 17 046

AT4 Pumpeledning i sjø 830 650 539 500 809 250 16 185 47 162

Alternativ 2: Overføring Skaialuft-Bossekop 2 091 750 63 810 138 377

AT5 Pumpeledning, terreng Skaialuft 80 1 300 104 000 156 000 1 560 9 091

AT6 Pumpeledning i Skaialuft Pumpeledning i veikanten, ca. 280 m 280 1 300 364 000 546 000 5 460 31 820

AT7 PS Skaialuft Liten PS, ca 5 l/s 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

AT8 Adkomst PS Skaialuft Vei 80 m inkl parkering 80 4 000 320 000 480 000 14 400 27 974

AT9 Sanering Bossekopveien Øke dimensjonen til Ø250, flatt parti 100 2 250 225 000 337 500 2 269 500 3 375 19 669

Alternativ 3: Overføring Skaialuft - Tollevik 62 295 148 736

AT1 PS Skaialuft Liten PS, ca 15 l/s 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

AT2 Adkomst PS Skaialuft Vei 40 m inkl parkering 40 4 000 160 000 240 000 7 200 13 987

AT3 Pumpeledning, landsone Tollevika 150 1 800 270 000 405 000 4 050 23 603

AT4 Pumpeledning i sjø Pumpeledning ca 830 m i sjø 830 800 664 000 996 000 19 920 58 045

Alternativ 3 - pumping Tollevik-Amtm. 2 391 000 68 670 155 816

Pumpestasjon Tollevik Stor PS 1 950 000 1 425 000 85 500 83 046

Pumpeledning Tollevik - Amtmannsnes ca. Ø315, ca 3900 meter 3900 1 300 7 605 000 152 100 443 205

Landsone mm 50 3 000 225 000 2 250 13 113

Utjevninngstank for pumpestasjon 1 250 000 375 000 15 000 21 854

Adkomst PS mm 80 4 000 480 000 14 400 27 974

10 110 000 269 250 589 192

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 3 av 10

Bossekop
AB5 Utslippsledning 300 m 300 3 000 900 000 1 350 000 27 000 78 676

AB6 Pumpestasjon Intern PS inkl virveloverløp 1 950 000 950 000 1 425 000 2 775 000 85 500 114 346

Alternativ 1 - rensing Bossekop

AB9 Renseanlegg, kun Bossekop silanlegg 6500 pe 1 7 200 000 7 200 000 325 000 577 747

Alternativ 2b - RA hele Alta vest 112 500 193 021

AB7 Renseanlegg, hele Alta Vest silanlegg 10.000 pe 1 10 100 000 10 100 000 399 000 810 450

Alternativ 2a - RA unntatt Apanes

AB8 Renseanlegg, Alta vest unntatt Apanes silanlegg 7600 pe 1 7 900 000 7 900 000 345 000 633 916

Alternativ 3 - pumping til Tollevik

Pumpeledning Bossekop-Tollevik ca. Ø315, ca 2020 meter 2020 1 300 3 939 000 78 780 229 558

Landsone mm 50 1 800 135 000 1 350 7 868

Utjevninngstank for pumpestasjon 1 250 000 375 000 15 000 21 854

4 449 000 95 130 259 280

Bukta og Amtmannsnes
Alternativ 1: RA i Bukta

ABu6 Renseanlegg i Bukta, enkel rensing 8700 pe 1 9 000 000 370 000 722 183

Alternativ 1: PS og pumpeutslippsledn.

ABu7 PS i Bukta med virvirveloverløp Stor PS, ca 70 l/s 1 950 000 950 000 1 425 000 71 250 114 346

ABu8 Utlipps- pumpeledning ut av elvemunning ca. Ø315, 1300 m 1300 1 300 1 690 000 2 535 000 50 700 147 735

Alternativ 1: RA Amtmannsnes 3 960 000 121 950 262 081

ABu4 Renseanlegg Amtmannsnes slamavskiller, 500 pe 1 650 000 109 000 52 158

ABu5 Intern PS Amtmannsnes Liten PS 1 500 000 500 000 750 000 1 400 000 37 500 60 182

146 500 112 340

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 4 av 10

Alternativ 2&3: Puming bukta til Amtmannsnes

ABu9 PS i Bukta med virveloverløp Stor PS, ca 70 l/s 1 950 000 950 000 1 425 000 71 250 114 346

ABu10 Pumpeledning i sjø til Amtmannsnes ca. Ø355, 1730 m 1730 1 600 2 768 000 4 152 000 83 040 241 971

ABu11 Pumpeledning, landsoner 60 3 000 180 000 270 000 2 700 15 735

Alternativ 2: Samlet RA Amtmannsnes 5 847 000 156 990 372 052

ABu12 Felles renseanlegg Amtmannsnes Silanlegg, 9200 pe 1 9 600 000 390 000 770 329

Alternativ 2: Utslippsanlegg Amtmannsnes

ABu13 Intern PS Amtmannsnes Liten PS 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

ABu14 Ny utslippsledning ca Ø400, ca 200 m 200 1 900 380 000 570 000 11 400 33 219

ABu15 Overløpsledning ca. Ø400 50 1 800 90 000 135 000 1 455 000 2 700 7 868

Alternativ 3: Samlet RA Amtmannsnes 51 600 101 268

Renseanlegg Bukta, utvidet rensing Silanlegg ca 19000 pe 1 19 950 000 1 197 000 1 600 840

Alternativ 3: Ny utslippsledning Amtmannsnes

ABu3 Ny utslippsledning ca Ø500, ca 200 meter 200 2 000 400 000 600 000 12 000 34 967

Aronnes
AR1 Selvfall fra PS 8-04 mot nyfelles  PS 90 2 200 198 000 297 000 2 970 17 309

AR2 Selvfall fra PS 8-05 mot nyfelles  PS 90 2 200 198 000 297 000 2 970 17 309

AR3 Ny Pumpestasjon Kan bruke en av de gamle 1 200 000 200 000 300 000 37 500 24 073

AR4 Pumpeledning mot PS 8-03 Selvfall til ny PS i samme trasé 160 2 200 352 000 528 000 5 280 30 771

Reserve, diverse 1 1 066 000 10 660 62 125

AR5 Adkomst, etc. 1 80 000 80 000 120 000 3 600 6 993

AR6 Oppgraving, fjerning gamle pumpest. 3 50 000 150 000 225 000 2 833 000 0 13 113

62 980 171 691

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 5 av 10

ØVRE ALTA

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

Samleledninger: anslag, kr

ØA1 Selvfallsledning i vei 130 2 200 286 000 429 000 4 290 25 001

ØA2 Selvfallsledning i vei 80 2 200 176 000 264 000 2 640 15 385

ØA3 Selvfallsledning i vei 120 2 200 264 000 396 000 3 960 23 078

ØA4 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

ØA5 Pumpeledning utenfor vei 200 1 300 260 000 390 000 3 900 22 728

ØA6 Selvfallsledning i vei 160 2 200 352 000 528 000 5 280 30 771

ØA7 Selvfallsledning i vei 220 2 200 484 000 726 000 7 260 42 310

ØA8 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

ØA9 Pumpeledning utenfor vei 470 1 300 611 000 916 500 9 165 53 412

ØA10 Selvfallsledning Fra camping, i vei 300 2 200 660 000 990 000 9 900 57 695

ØA11 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 6 889 500 37 500 60 182

158 895 450 927

Rensing, alternativ 1 - fullrensing:
ØA12 Pumpeledning til RA 130 1 300 169 000 253 500 2 535 14 774

ØA13 Renseanlegg ca 500 pe 1 5 000 000 275 000 401 213

ØA14 Utslippsledning 40 1 150 46 000 69 000 1 380 4 021

ØA15 Utomhusarbeider 1 100 000 100 000 150 000 3 000 8 742

ØA16 Adkomst 70 4 000 280 000 420 000 5 892 500 12 600 24 477

294 515 453 226

Rensing, alternativ 2 - jordfilteranlegg:
ØA17 Pumpeledning 560 1 300 728 000 1 092 000 10 920 63 640

ØA18 Slamavskiller, V=160 m3 1 1 105 000 109 000 88 668

ØA19 Støtbelaster (pumpestasjon) inkl nødstrøm 1 500 000 500 000 750 000 22 500 60 182

ØA20 Jordfilternalegg ca 500 pe 1 2 900 000 174 000 232 704

ØA21 Adkomst 120 4 000 480 000 672 000 6 519 000 13 440 39 163

alternativ 3: Overføring til Alta by rensedistrikt 329 860 484 356

ØA21 Pumpeledning Utenfor vei 550 1 300 715 000 1 072 500 10 725 62 503

ØA22 Selvfallsledning Utenfor vei 510 1 300 663 000 994 500 9 945 57 958

ØA23 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 43 709

Atkomst 15 4 000 60 000 90 000 1 800 5 245

ØA24 Pumpeledning Delvis i vei, bratt terreng 1200 2 200 2 640 000 3 960 000 39 600 230 782

ØA25 Selvfallsledning Utenfor vei 350 1 300 455 000 682 500 7 549 500 6 825 39 775

106 395 439 971

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 6 av 10

TVERRELVDALEN

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

anslag, kr

Samling avløp v/ Tverrelvdalen skole
TV1 Selvfall mot RA fra NV, i veikant 520 1 300 676 000 1 014 000 10 140 59 094

TV2 Selvfall fra RA fra planl. "Falsen NV" Kostnad tas i utbyggingsprosjektet 330 0 0 0 0 0

TV3 Selvfall mot RA fra SØ / skolen 280 1 300 364 000 546 000 5 460 31 820

TV4 Selvfall mot RA Inkl opparbeiding vei 110 2 200 242 000 363 000 3 630 21 155

TV5 Renseanlegg 700 pe 1 5 500 000 450 000 441 334

TV6 Opprusting vei / atkomst 80 1 200 96 000 144 000 1 440 8 392

TV7 Utslippsledning til Tverrelva 130 1 150 149 500 224 250 7 791 250 2 243 13 069

472 913 574 864

Overføring fra Øvreslåtten
TV8 Pumpeledning 460 m selvf. i samme grøft 540 1 300 702 000 1 053 000 30 000 61 367

TV9 Selfall sidestikk 120 1 800 216 000 324 000 3 240 18 882

TV10 Pumpestasjon, PS1 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

TV11 Selvfall fra planl. "Falsen SØ" Kostnad tas i utbyggingsprosjektet 120 0 0 0 0 0

TV12 Selvfall fra PS2 250 1 300 325 000 487 500 4 875 28 411

TV13 Pumpeledning fra PS2 1385 1 300 1 800 500 2 700 750 27 008 157 395

TV14 Pumpestasjon PS2 1 500 000 500 000 750 000 6 065 250 37 500 60 182

140 123 386 418

Samling avløp Øverslåtten og Sønvismoen
TV15 Selfall fra Mobaken til PS2 1420 2 200 3 124 000 4 686 000 46 860 273 091

TV16 Selvfall sidegren Øverslåtten 220 1 300 286 000 429 000 4 290 25 001

TV17 Selvfall sidegren Sønvismoen 170 2 200 374 000 561 000 5 610 32 694

TV18 Selvfall sidegren Sønvismoen 140 2 200 308 000 462 000 4 620 26 925

TV19 Selvfall til PS3 Sønvismoen fra Nygård 320 1 300 416 000 624 000 6 240 36 366

TV20 Pumpestasjon PS3 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

TV21 Pumpeledning fra PS3 (selvfall i samme grøft) 140 1 300 182 000 273 000 7 785 000 2 730 15 910

107 850 470 169

SUM LØSNING 21 641 500 720 885 1 431 451

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 7 av 10

TALVIK

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

anslag, kr

Tilkobling bebyggelse
TA1 Selvfall Blåberget Utført i 2006 560

Tilkobling bebyggelse ved Storvann
TA2 Selvfall, fra øvre del 170 1 800 306 000 459 000 4 590 26 750

TA3 Selvfall, fra sørvest 520 1 800 936 000 1 404 000 14 040 81 823

TA4 Selvfall, fra sørøst 50 1 800 90 000 135 000 1 350 7 868

TA5 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

TA6 Pumpeledning mot Talvik Selvfall i felles trase 430 1 800 774 000 1 161 000 3 909 000 11 610 67 661

Renseanlegg
TA6 Renseanlegg Slamavskiller ca 600 pe 1 650 000 109 000 52 158

Tillegg Utomhusarbeid, grunnarbeid, etc 1 200 000 16 049

850 000
SUM LØSNING 4 759 000 178 090 312 489

KÅFJORD

anslag, kr

KF1 Selvfall mot RA 330 1 300 429 000 643 500 6 435 37 502

KF2 Selvfall mot RA 220 1 300 286 000 429 000 4 290 25 001

KF3 Selvfall mot RA 330 1 300 429 000 643 500 6 435 37 502

KF4 RA Slamavskiller 100 pe 1 300 000 22 000 24 073

KF5 Utslippsledning 200 950 190 000 285 000 5 700 16 609

KF6 Adkomst, utomhus RA og PS 75 4 000 300 000 450 000 2 751 000 13 500 26 225

58 360 166 913

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 8 av 10

BORANI

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

anslag, kr

BO1 Selvfall mot RA 240 1 300 312 000 468 000 4 680 27 274

BO2 Selvfall mot RA 110 1 300 143 000 214 500 2 145 12 501

BO3 Renseanlegg Slamavskiller 50 pe 1 180 000 15 000 14 444

BO4 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

BO5 Utslippsledning 200 950 190 000 285 000 5 700 16 609

BO6 Adkomst, utomhus RA og PS 20 4 000 80 000 120 000 2 017 500 3 600 6 993

68 625 138 003

SIMANES

anslag, kr

SI1 Selvfall mot RA I vei 440 2 200 968 000 1 452 000 14 520 84 620

SI2 Selvfall mot RA I terreng 130 1 800 234 000 351 000 3 510 20 456

SI3 Selvfall, sidegren 105 1 800 189 000 283 500 2 835 16 522

SI4 RA Slamavskiller ca 70 pe 1 220 000 18 000 17 653

SI5 Utslippsledning 150 950 142 500 213 750 4 275 12 457

SI6 Adkomst til slamavskiller 130 4 000 520 000 780 000 3 300 250 23 400 45 457

66 540 197 165

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 9 av 10

RAFSBOTN

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

Samling avløp fra Nordelva anslag, kr

R1 Selvfall til RA fra nord I vei 300 2 200 660 000 990 000 9 900 57 695

R1 Selvfall til RA fra nord Utenfor vei 410 1 300 533 000 799 500 1 789 500 7 995 46 593

17 895 104 289

Nytt renseanlegg
R2 Nytt renseanlegg slamavskiller, ca 600 pe 1 1 105 000 162 000 88 668

R3 Adkomst 75 4 000 300 000 450 000 1 555 000 13 500 26 225

175 500 114 893

Samling avløp fra Sørelva
R8 Selvfall  fra dalen til PS I vei 300 1 800 540 000 810 000 8 100 64 996

R9 Selvfall + pumpeledning opp til kryss 330 1 800 594 000 891 000 8 910 71 496

R9 Pumpeledning til påkobling eksist. Avløp 150 2 200 330 000 495 000 4 950 39 720

R10 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 2 946 000 37 500 60 182

59 460 236 395

Utslippsløsning, alternativ 1 - folengelse:
R3 Forlenge eksisterende utslipp 300 m Graves ned i leira 300 1 300 390 000 585 000 585 000 11 700 34 093

Utslippsløsning, alternativ 2 - nytt utslipp til LL V:
R4 Selvfall fra RA til pumpestasjon 170 1 300 221 000 331 500 3 315 19 319

R5 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

R6 Utslippsledning til kote -2 graves ned 1360 1 300 1 768 000 2 652 000 53 040 154 554

R7 Adkomst PS og RA 100 4 000 400 000 600 000 4 333 500 18 000 34 967

111 855 269 022

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune - Kommunedelplan for avløp Vedlegg 3 b
side 10 av 10

LEIRBOTN

Beskrivelse lengde enhetspris kostnad Prosjektkost SUM Drifts- Annuitet

50 % div påslag kostnad kostnad

anslag, kr

LB1 Selvfall fra skole - RA 520 1 300 676 000 1 014 000 10 140 59 094

LB2 Selvfall fra øst 585 1 300 760 500 1 140 750 11 408 66 481

LB3 Selvfall fra sør 960 1 300 1 248 000 1 872 000 18 720 109 097

LB4 RA Slamavskiller ca 100 pe 1 300 000 22 000 24 073

LB5 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

LB6 Utslippsledning  pumpeledning, på land 400 1 300 520 000 780 000 7 800 45 457

LB7 Utslippsledning I sjø 200 950 190 000 285 000 6 141 750 5 700 16 609

113 268 380 993

STOREKORSNES

anslag, kr

SK1 Selvfall til PS 180 1 300 234 000 351 000 3 510 20 456

SK2 Selvfall til PS 100 1 300 130 000 195 000 1 950 11 364

SK3 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

SK4 Pumpeledning 175 1 300 227 500 341 250 3 413 19 887

SK5 Forlengelse utslippsledning 200 950 190 000 285 000 1 922 250 5 700 16 609

52 073 128 499

NYVOLL

anslag, kr

N1 Selvfall fra vest til PS 420 1 300 546 000 819 000 8 190 47 730

N2 Selvfall fra sør til PS 360 1 300 468 000 702 000 7 020 40 911

N3 Selvfall fra øst til PS Felles grøft med pumpeledning 140 0 0 0 0 0

N4 Pumpestasjon 1 500 000 500 000 750 000 37 500 60 182

N5 Pumpeledning 170 1 300 221 000 331 500 3 315 19 319

N6 Selvfall til RA fra sør 300 1 300 390 000 585 000 5 850 34 093

N7 Renseanlegg slamavskiller, ca 90 pe 1 280 000 21 000 22 468

N8 Utslippsledning 120 950 114 000 171 000 3 420 9 966

N9 Adkomst PS og RA 50 4 000 200 000 300 000 3 938 500 6 000 17 483

92 295 252 152

Kostnader HPA
Kostnadsberegning rev notat.xls



 

 

 

 

VEDLEGG 4 
 

Oversikt saneringstiltak 

- 4 a: Oversikt sanering avløp, kostnad og priorite ring 

- 4 b: Oversikt sanering overvann, kostnad og prior itering 

- 4 c: Oversikt filming avløpsledninger 

- 4 d: Oversikt avløpspumpestasjoner, kostnad og pr ioritering 



Alta kommune
Kommunedelplan for avløp

Vedlegg 4 a
Side 1 av 2

OVERSIKT - FORSLAG TIL SANERINGSTILTAK AVLØP

Lengde Kostnad

Område Gatenavn Tiltak Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3 Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3

BOSSEKOP Vannvn. / Kirkevn. Ø200 btg 1980 Sanere 95 249 375
v/ Altavn. Ø150 LER 1949 Sanere 100 262 500
Breverudsvingen-BUL-hallen Ø225 btg 1960 Sanere + vannledning (pri-1) 150 393 750
Ved Bekkefaret Ø225 btg 1960 Sanere + vannledning (pri-1) 55 144 375

SENTRUM v/ Myrbakken Ø300 / Ø400 btg 1968 Sanere 330 866 250
Kirkebakken / Marienlund Ø400 btg 1969 Sanere 380 1 282 500
v/ Nye Alta sentrum Ø300 btg 1968 Sanere + vannledning (pri-1) 660 1 732 500
Midtbakken, 50 % andel avløp Sanere 770 1 299 375
Breidablikk, 50 % andel avløp Ø200 btg 1968 Sanere 240 405 000
Tollvikvn. Ø300 / Ø450 btg 1968 / 1994 Separere 135 455 625
Åsveien Ø230 btg 1965 Sanere 250 656 250
Kongleveien Ø230 btg 1963 Sanere + vannledning (pri-3) 130 438 750
Kronglevn. Ø110 PVC 1985 Reline 40 105 000
Gymnasvn. Ø230 / Ø300 btg 1966 Sanere 300 787 500
Holstlia Ø300 btg 1967 Sanere 350 918 750
Komasvingen Ø300 LER 1956 Sanere 400 1 350 000
Fjellveien Ø230 btg 1962 Sanere 152 399 000
Komasvingen,50% andel avløp Sanere 260 438 750

ELVEBAKKEN Øvreveien Ø Ø160 PVC 1970 Sanere 140 472 500
Øvreveien V Ø200 btg / Ø300 LER 1970 Sanere 870 2 936 250
Altav. tom. General Dahlsv. Ø200 / Ø300 LER 1952 Sanere 600 2 025 000
Nordahl Griegsv. N Ø230 LER 1952 Sanere 110 371 250
General Dahlsv. N Ø230 LER 1952 Sanere 85 223 125
Rishaugmoen vest Ø225 LER 1955 Sanere 155 406 875
Rishaugmoen øst Ø230 LER 1952 Sanere 400 1 350 000
Skipper Wirkulasv. Ø200 LER 1965 Sanere 145 380 625
Ringvn. Ø200 btg 1952 Sanere 160 540 000
v/ Alta bru Ø160 PP 1955 Sanere 200 675 000
Kilnotveien - Amtmannsnes Ø160 PVC 1987 Sanere + vannledning (pri-3) 115 301 875

San. AF
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune
Kommunedelplan for avløp

Vedlegg 4 a
Side 2 av 2

OVERSIKT - FORSLAG TIL SANERINGSTILTAK AVLØP

Lengde Kostnad

Område Gatenavn Tiltak Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3 Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3

KRONSTAD Kronstadbakken Ø230 btg 1980 Sanere 265 894 375
Krekevn. 50 % andel avløp Ny SP + OV-ledning 175 295 313
Aronnesveien Sanere + vannledning (pri-3) 100 337 500

Sum sanering 7 224 000 6 259 688 9 911 250

FILMING 3 477 3 477 521 550 521 550

Sanering avløpsledninger, reserve 1 300 1300 1400 4 387 500 4 387 500 4 725 000

Separering felleskummer, andel avløp 1 500 000 1 500 000

Rehabilitering PS 3 340 000

Saneringstiltak Aronnes, samling PS 2 850 000

SUM 3 772 3 735 4 810 14 983 050 16 008 738 16 136 250

SUM ALLE KOSTNADER 12 317 47 128 038

San. AF
Kostnadsberegning rev notat.xls



Alta kommune
Kommunedelplan for avløp

Vedlegg 4 b
Side 1 av 1

OVERSIKT - FORSLAG TIL SANERINGSTILTAK OVERVANN

Lengde Kostnad

Område Gatenavn Tiltak Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3 Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3
BOSSEKOP Kautokainovn. / Bekkefaret OV-omkobling 200 525 000
SENTRUM Midtbakken, 50 % andel overvann Ny OV-ledning + sanere 770 1 299 375

Breidablikk, 50 % andel overvann OV-ledning 240 405 000
Tollvikvn. Ø300 / Ø450 btg 1968/1994 Separere 135 455 625
G/S-vei nedenfor Rådhuset Etablere OV-ledning 275 1 155 000
Skolevn. til rundkjøring E6 Etablere OV-ledning 370 1 554 000
Kinoveien Etablere OV-ledning 200 525 000
Komasvingen,50% andel overvann Etablere OV-ledning 260 438 750

KRONSTAD Skogvn. Ny OV-ledning 135 364 500
Heggevn. OV-problem 100 270 000
Krekevn. 50 % andel overvann Ny SP + OV-ledning 175 295 313
Aronnesveien Sanere + vannledning (pri-3) 100 337 500

Sum sanering 1 870 125 4 303 688 1 451 250

Overvannstiltak, reserve 400 1 350 000

SUM 670 1 590 1 100 1 870 125 4 303 688 2 801 250

SUM ALLE KOSTNADER 3 360 8 975 063

San. OV
Kostnadsberegning rev notat.xls
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Vedlegg 4 c
Side 1

OVERSIKT - FORSLAG TIL FILMING AVLØPSLEDNINGER

Område Gate Dimensjon / rørtype / alder Lengde SUM

BOSSEKOP Altaveien - vest Ø225 btg 1960 / Ø250 btg 1953 440
Altaveien v/Furuåsen Ø150 btg 1953 190
Altaveien - øst Ø230/Ø200 btg 1948 425
v/ Bossekoppvn. / Fogdebk. Ø150 btg 1953 330
Bekkefaret Ø225 btg 1960  350
Alma Halsensvei Ø150 btg 1954 / Ø300 LER 1952 210
Bossekopvn. - vest Ø150/Ø100 btg 1961 220
Bossekoppvn./Morenevn. Ø150/Ø200 btg 1961 245
Bakkevn. - øst Ø225 btg 1963 340
Bakkevn. - vest Ø150 btg 1959 110
Skogforvaltervn. Ø200 btg 1962 220
Idrettsvn. Ø160 PVC 1960 290
Holtenjordet Ø200/Ø160 PVC 1960 190 3 560

SENTRUM Skaialuft Ø200 bet/ Ø160 PVC 1955 315
v/ Kjeldsbergvn. Ø150 LER 1953 90
Midtbakken Ø200/Ø225 bet 1962 770
I nye Alta sentrum Ø300 btg 1962 135
Løkkevn. Ø300 btg 1962 795
Bossekoppvn. - øst Ø230 LER 1971 62
Maskinsvingen Ø200 bet 1963 232
Altaveien Ø300 btg 1963 305
Tolviksvingen Ø230 btg 1964 133
v/ Rådhuset Ø230 btg 1957 220
Yrkesskolen Ø230 btg 1958 40
v/ Holstlia Ø150 PEH 1976 175 3 272

ELVEBAKKEN Rishaugmoen Ø150 btg 1952 72
Øvreveien Ø200 btg 1955 50 122

SUM 6 954

Filmes
Kostnadsberegning rev notat.xls
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Kommunedelplan for avløp

Vedlegg 4 d

OVERSIKT - STATUS AVLØPSPUMPESTASJONENE I ALTA

PS nr. Sted Status Tiltak Prioritet Kostnad
3-01 Thomasbakken Ny, OK
3-02 Thomasbakken Ny, OK
5-01 Tollvika Gammel, mangler overvåkn. Rehabiliteres Pri. 3 450 000
6-02 Åslia Gammel, 1 pumpe, ikke overvåkn. Rehabiliteres + etablere overvåkn. Pri. 2 450 000
6-03 Amtmannsnes Noe eldre, OK
6-04 Amtmannsnes Ny, OK
6-05 Amtmannsnes Noe eldre, OK
7-01 Bukta Noe eldre, OK Rehabiliteres i forb. med ny utslippsløsning
7-02 Bukta Noe eldre, OK
7-03 Bukta Noe eldre, OK
7-04 Bukta Ny, OK
8-01 Sandfallet Hovedstasjon, OK
8-02 Sandfallet OK
8-03 Aronnes Dårlig Samle 8-03+04+05 til én stasjon Pri. 1 saneringtiltak
8-04 Aronnes Noe dårlig Samle 8-03+04+05 til én stasjon Pri. 1 saneringtiltak
8-05 Aronnes OK Samle 8-03+04+05 til én stasjon Pri. 1 saneringtiltak
8-06 Aronnes OK
8-07 Aronnes Dårlig Rehabiliteres Pri. 2 450 000
8-08 Kjosen OK
8-09 Sandfallet OK. Kun 1 hus tilkoblet
9-01 Trekanten
9-02 Øyra OK, er rehabilitert
9-03 Samvirkelaget OK
9-04 Elvebakken Ny, OK
10-01 Kronstad, Altavn. OK
10-02 Kronstad Trang, litt dårlig Rehabiliteres Pri. 3 450 000
10-03 Kronstad, Bjørkevn. OK
10-04 Kronstad, Baddovn. OK
10-05 Kronstad, Gamlevn. OK
10-06 Kronstad, Kaiskuru OK, ingen adkomst Heve toppen av stasjonen pri. 2 350 000
10-07 Kronstad, Kaiskuru 1 pumpe, trang, dyp, ikke overløp
10-08 Kronstad, Kjosvn. Vurderes fjernet
10-09 Kaiskuri 1 pumpe, ingen overvåkn. Rehabiliteres Pri. 3 450 000
10-10 Kronstad, Hammarjordet Ny, OK Overløp Pri. 1 120 000
11-03 Rafsbotn skole Mangler overvåkning Etablere overvåkn. Pri. 1 120 000
11-04 Rafsbotn, Oladalen Fjerne PS, etablere selvfall Pri. 2 500 000
16-04 Talvik - gammel OK
16-05 Talvik - gammel OK
16-06 Talvik - ny OK
SUM 3 340 000

PS
Kostnadsberegning rev notat.xls
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OVERSIKT PLANLAGTE UTBYGGINGSOMRÅDER I ALTA 
 
Henvisning, 
ref. kart 

Område Antall enheter 
Prioritet 

 Pri. 1 Pri. 2 Pri. 3 

Distrikter 
1 Simanes  50  
2 Stokkstad, del 2  7  
3 Kvenvik   7 
17 Kvileskogen 60   
18 Rafsbotn   25 

Aronnes, Kronstad og Tverrdalen 
6 Aronskogen 80   
7 Aronnes v/ barnehage 15   
8 Aronnes v/ hoppbakken  100 2 
9 Sandfallet v/ elvebredden  100 2 
10 Patoiouta  10 ? 
11 Tverrdalen – Falsen NV  30  
12 Tverrdalen – Falsen SØ  30  
13 Fosnakken  70  
14 Saga v/ revefarmen 5   
15 Saga 30   
16 Aspemyra 120   

Bossekop og sentrum 
4 Øvre Alta, 4 delsområder  32  
5 Gammelslotten 40   
19 Gakorimyra   30 
20 Skeddovarre   100 
21 Thomasbakken S   10 
22 Altahøyden   7 
23 Thomasbakken N 65   
24 Monsbakken   8 
25 Apanes Ø   10 
26 Apanes V   10 
27 Skaialuft V 30   
28 Skaialuft Ø  30  
29 Tollevik 60   
30 Kvileskogen 60   

SUM  565 469 211 
 
Prioritet 1: utbygging planlagt 2004 – 2008 
Prioritet 2: utbygging planlagt 2004 – 2008, men usikker. Evt. neste planperiode 
Prioritet 3: Planlagt utbygging etter 2008 
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VEDLEGG 6 
 

Skjemaer tilknyttet miljømålarbeidet 
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Resipient / sted: TALVIK – STORVATNET / STORELVA 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI Fremtidig vannverk (fra 2006) 
Bading  NEI NEI 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur Settefisk * JA 
Verneinteresser NEI NEI 

* Nasjonalt forskningsanlegg for laks og sjørøye 
 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Egnet Egnet 
Bading  Egnet Ikke egnet (pga. drikkevann) 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur Egnet (Storelva) Egnet (Storelva) 
Verneinteresser - - 

 
 
 
Resipient / sted: TALVIK – SJØ (Altafjorden) 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  Lite lite 
Turgåing og friluftsliv JA, nær & attraktiv fjære JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  - - 
Bading  Egnet Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske Egnet Egnet 
Akvakultur Egnet Egnet 
Verneinteresser - - 
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Resipient / sted: KÅFJORD TETTSTED 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  Spredt / lite Spredt / lite 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur (på Simanes) JA, i fjorden v/ Simanes 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  - - 
Bading  Egnet Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur Lite egnet Lite egnet 
Verneinteresser - - 

 
 
 
Resipient / sted: BORANI / KÅFJORDBOTN 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  JA- noe JA- noe 
Turgåing og friluftsliv JA - sterke JA - sterkere 
Fritidsfiske JA - sterke JA - sterkere 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Ikke egnet Ikke egnet 
Bading  Egnet Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske Ikke egnet Ikke egnet 
Akvakultur Ikke egnet Ikke egnet 
Verneinteresser - - 
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Resipient / sted: SIMANES 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  JA, oppdrett/slakteri laks JA 
Bading  NEI NEI 
Turgåing og friluftsliv Lite Økende (utbyggingsområde) 
Fritidsfiske NEI NEI 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur JA JA 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Egnet Egnet 
Bading  Egnet Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske Egnet Egnet 
Akvakultur Egnet Egnet 
Verneinteresser - - 

 
 
 
Resipient / sted: ALTA – VEST FOR AMTMANNSNES (Altafjorden) 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI ?? 
Bading  JA (Latari og Tollevika) JA 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske JA JA 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Egnet (men ikke for nær utslipp) Egnet 
Bading  Egnet (men ikke ved utslipp) Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske Egnet Egnet 
Akvakultur Lite egnet Lite egnet 
Verneinteresser - - 
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Resipient / sted: ALTA – BUKTA 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  NEI NEI 
Turgåing og friluftsliv Lite ?? 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 
 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Lite egnet Lite egnet 
Bading  Lite egnet Lite egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Lite egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur Ikke egnet Ikke egnet 
Verneinteresser - - 

 
 
 
Resipient / sted: RAFSBOTN 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  NEI NEI 
Turgåing og friluftsliv Lite Økende (utbyggingsområde) 
Fritidsfiske JA, notfiske JA 
Yrkesfiske JA, notfiske JA 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 

Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  - - 
Bading  Lite egnet (pga langgrunn leire) Lite egnet (pga langgrunn leire) 
Turgåing og friluftsliv Lite egnet (utslipp i fjæra) Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske Egnet Egnet 
Akvakultur - - 
Verneinteresser - - 
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Resipient / sted: TVERRELVDALEN / TVERRELVA 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  JA - mye JA 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA - omfattende JA 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Ikke egnet Ikke egnet 
Bading  Lite egnet Egnet 
Turgåing og friluftsliv Lite egnet Egnet 
Fritidsfiske Lite egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur Ikke egnet Ikke egnet 
Verneinteresser - - 

 
 
 
Resipient / sted: ALTAVASSDRAGET – NEDRE DEL 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  JA - litt JA 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA - omfattende JA - omfattende 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Ikke egnet Ikke egnet 
Bading  Egnet Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur Ikke egnet Ikke egnet 
Verneinteresser - - 
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Resipient / sted: LEIRBOTN / KVIBY (Krokelvosen / Lakselvmunningen) 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  JA JA 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske NEI NEI 
Akvakultur NEI NEI 
Verneinteresser JA JA 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Egnet Egnet 
Bading  Egnet  Egnet  
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur - - 
Verneinteresser Mindre egnet * Egnet 

* Naturreservat i Krokelvosen og varig vernet vassdrag i Lakselva. Konflikt med kloakkutslipp. 
 
 
 
Resipient / sted: NYVOLL (Korsfjorden) 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  NEI NEI 
Bading  JA, litt JA 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske JA JA 
Akvakultur NEI JA ?? 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Egnet Egnet 
Bading  Egnet (Lite egnet i Sandbukta) Egnet  
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske - - 
Akvakultur - - 
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Verneinteresser - - 

Resipient / sted: STOREKORSNES  (Altafjorden) 

Bruker og verneinteresser 

Bruker og verneinteresser Dagens bruk Ønsket bruk i framtida 

Råvann  JA JA 
Bading  JA JA 
Turgåing og friluftsliv JA JA 
Fritidsfiske JA JA 
Yrkesfiske JA JA 
Akvakultur JA JA 
Verneinteresser NEI NEI 

 

 
Vurdering av egnethet 

Egnethet Dagens tilstand Ønsket tilstand 

Råvann  Egnet Egnet 
Bading  Egnet (usikkert mht. lokale utslipp) Egnet 
Turgåing og friluftsliv Egnet Egnet 
Fritidsfiske Egnet Egnet 
Yrkesfiske Egnet Egnet 
Akvakultur Egnet Egnet 
Verneinteresser - - 

 




