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Sammendrag: 

Gjeldende hovedplan for vannforsyning for Fauske kommune ble ferdigstilt i 1997. Denne planen har i hovedsak 

dannet grunnlag for de kommunale utbyggingstiltakene innenfor vannforsyningssektoren.  

 

Som følge av at tiltakene i hovedplanen fra 1997 i hovedsak er utbygd, besluttet Fauske kommune høsten 2012 å 

utarbeide en ny hovedplan. 

 

De viktigste satsingsområdene for vannforsyningssektoren i Fauske kommune i årene fremover er å sikre 

abonnentene godt vann i krana hjemme ved å legge til rette for spyling og rengjøring av ledningsnettet. Dette 

gjøres med å bygge nye kummer og legge til rette for spyling og pluggkjøring.  

Videre satses det videre på en planmessig utskifting av gamle og dårlige ledninger for å øke 

forsyningssikkerheten og minske lekkasjeandelene. 

 

Det skal også bygges nye høydebasseng sentralt i nærheten av sentrum i Fauske og Valnesfjord for å øke 

sikkerheten knyttet til brannvann og ved ledningsbrudd. 

 

Det legges opp til at ikke godkjente kommunale vannverk skal tilknyttes allerede godkjente vannverk. 

 

Et viktig prinsipp er at vannforsyningen i Fauske kommune skal drives mest mulig kostnadseffektivt. 
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1. HVA ER HOVEDPLAN VANNFORSYNING 

Hovedplan for vannforsyning er kommunens planverktøy som blant annet brukes til og: 

 Formulere overordnede mål og delmål for kommunens vannforsyning 

 Klarlegge dagens status for eksisterende vannforsyning i kommunen 

 Utarbeide en handlingsplan for å nå, eller nærme seg de oppsatte målsetninger innenfor 

planperioden 

Hovedplan vannforsyning utarbeides som en kommunedelplan, men behandles ikke formelt etter 

plan- og bygningsloven.  

Hovedplanen er et viktig redskap for kommunens overordnede styring innen 

vannforsyningssektoren, og skal være et viktig grunnlag for budsjettering og 

økonomiplanarbeid.  

Denne hovedplanen er en revisjon av Hovedplanen fra 1997. Planen er vesentlig forenklet. 

Planen fra 1997 vil fremdeles være et viktig referanseverktøy i forhold til beskrivelse av kilder, 

forsyningsområder og til dels eksisterende forhold for øvrig. 

Hovedplanens tidsperspektiv skal være 50 år, mens Hovedplanens handlingsprogram skal dekke 

3 kommuneplanperioder, dvs. 12 år. 

Hovedplan vannforsyning for Fauske kommune er utarbeidet av Multiconsult AS i nært 

samarbeid med enhet VVA i Fauske kommune. 

2. MÅL OG AMBISJONER 

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Tilstrekkelig og sikker vannforsyning med god kvalitet er 

en av kommunens viktigste oppgaver. Økt konkurranse om vannressursene, økende forurensing, 

stadig økende kostnader og en kontinuerlig utvikling av nye tekniske muligheter er bare noen 

eksempler på forhold som gjør planlegging og drift av vannforsyningen til et stort ansvar. 

Hovedplan vannforsyning er kommunens viktigste verktøy for overordnet planlegging innenfor 

vannforsyningssektoren og er et viktig virkemiddel for å bedre beslutninger, prioritere sterkere 

og gi et bedre utgangspunkt for å budsjettere de tiltak som er nødvendige. 

Hovedplan vannforsyning skal være en integrert del av kommuneplanprosessen og utarbeidelse 

av handlingsprogram, budsjett og årsmelding inngår derfor som en del av planprosessen. 

Hovedplanen bør tilpasses overordnede mål for kommunens utvikling og må derfor tilpasses 

andre kommunale og private interesser. Planen skal være resultatorientert der resultatvurdering 

og måloppnåelse inngår som en naturlig del, blant annet gjennom årsrapportene. Planen skal 

realiseres trinnvis, der kommunen prioriterer de viktigste delene først. 

Som grunnlag for hovedplanen og handlingsprogrammet har Fauske kommune formulert 

konkrete mål for vannforsyningen i kommunen: 

 

1. NOK VANN 

2. GODT VANN 

3. SIKKER VANNFORSYNING 

4. EFFEKTIV VANNFORSYNING 

5. VANN TIL ALLE  
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Hovedmålene er utdypet i følgende delmål: 

2.1 Nok vann/god kapasitet 

All eksisterende bosetting og næringsvirksomhet innenfor forsyningsområdene til de vannverk 

som hovedplanen omfatter skal sikres tilfredsstillende vannforsyning. 

 

Følgende vannverk er godkjenningspliktige: 

 

Kommunale vannverk: 

 Fauske vannverk 

 Valnesfjord vannverk  

 Fridal vannverk 

 Lomi Vannverk 

 Nordvik vannverk 

 Sulitjelma fjellandsby vannverk 

 

Private vannverk: 

 Jakobsbakken vannverk 

 Moen Vannverk 

 Kvitblik vannverk 

 Daja vannverk 

 

Til sammen er det 10 vannverk i Fauske kommune som er godkjenningspliktige etter 

drikkevannsforskriften. I planen fra 1997 var det totalt 14 godkjenningspliktige vannverk. 

 

 Det skal kunne leveres tilstrekkelig slokkevann der kommunen på bakgrunn av sin 

risikovurdering finner dette påkrevet. 

 

 Det skal i denne hovedplanen ikke legges til rette for kommunal utbygging av 

vannforsyning til prosessindustri som krever store vannmengder. 

2.2 Godt vann/kvalitet 

Alle vannverkene skal levere vann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften. 

 Dette gjøres gjennom kildevalg, klausuleringer og vannbehandling 

 

 Det skal sikres at nettvannskvaliteten etter behandling ikke forringes og faller utenom 

kravene 

 

 Materialbruk, planer og rutiner for kontroll, rengjøring og vedlikehold for vannverkene 

inkludert ledningsnettet skal sikre godt vann i nettet 

2.3 Sikkerhet i vannforsyningen 

Alle abonnenter skal i enhver situasjon sikres en tilfredsstillende vannforsyning. 

 Det skal tilstrebes å øke bassengkapasiteten slik at man har opptil ett døgns 

reservekapasitet til bruk ved brudd på hovedledninger eller havari i 

vannbehandlingsanleggene og sikre god forsyning mens det foretas reparasjoner 

 

 Ledningsbrudd skal repareres omgående dersom bruddet berører institusjoner eller 

næringsvirksomhet som er avhengig av vann. Andre ledningsbrudd repareres snarest mulig. 
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Dersom avbruddet varer mer enn 4 timer bør abonnentene ha tilgang på vann fra tankvogn 

eller flaske. 

 

 Sanering av hovedledninger skal prioriteres høyt og skal som minimum sikre at 

leveringssikkerheten opprettholdes på dagens nivå 

 

 Alle kommunale vannverk skal ha planer for håndtering av krisevann. 

2.4 Effektiv vannforsyning/økonomieffektivisering 

 Vannforsyningen skal drives effektivt og rasjonelt, slik at kostnadene for abonnentene blir 

lavest mulig, samtidig som de øvrige målsetningene oppfylles 

 

 Fauske kommune skal drive en aktiv og systematisk kontroll med lekkasjer 

 

 Alle investeringer skal vurderes i et langsiktig perspektiv og derigjennom sørge for at 

anleggenes funksjon og tilstand opprettholdes og at levetid for anleggene ikke forringes 

 

 Drift og forebyggende vedlikehold skal utføres i henhold til utarbeidede driftsplaner og ved 

bruk av tilgjengelige støttesystemer som ledningskartverk og andre forvaltningsverktøy 

 

 Ledningskartverket og den hydrauliske modellen skal gi et best mulig bilde av det totale 

ledningsnettet og skal benyttes aktivt i drift og forvaltning av nettet 

2.5 Vann til alle 

All bosetning og godkjente utbyggingsområder skal sikres tilfredsstillende vannforsyning. 

 Utbygging av vannforsyning til nye områder skal være koordinert med kommuneplanen og 

øvrig arealplanlegging i kommunen 

 

 Ved søknad om kommunal overtakelse av godkjenningspliktige private vannverk, skal 

dette vurderes nærmere 
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3. RAMMEBETINGELSER 

3.1 Drikkevannsforskriften 

Drikkevannsforskriften ble siste gang endret i 2012. Drikkevannsforskriften gjør vannverkseierne 

ansvarlige for å levere et hygienisk sikkert og bruksmessig godt vann i tilstrekkelig mengder med 

høy grad av sikkerhet. Forskriften regulerer blant annen følgende forhold: 

1. Det er forbud mot forurensning av vannforsyningssystemene. Vannverkseier plikter å 

beskytte drikkevannskilder mot forurensning. 

2. Vannforsyningen skal være godkjent av Mattilsynet, som også er tilsynsmyndighet. Dette 

gjøres i hovedsak i form av revisjoner. 

3. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne levere tilstrekkelige 

mengder vann, både under normal drift og ved spesielle situasjoner og kriser. 

4. Vannkvaliteten skal ligge innenfor grenseverdier som er fastsatt for mer enn 50 ulike 

parametere og forskriften angir hvordan vannkvaliteten skal kontrolleres ved jevnlig 

prøvetaking og analyse. Forskriften setter også konkrete krav til vannkvaliteten når vannet 

leveres forbruker. 

5. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for å sikre etterlevelse av 

drikkevannsforskriften 

6. Vannverkseier har opplysningsplikt, der de plikter uoppfordret å gi informasjon til 

forbrukere og andre vannmottakere ved endringer eller helsemessig risiko knyttet til 

vannkvaliteten. 

Drikkevannsforskriften gjelder for alle vannverk, ikke kun de som er godkjenningspliktige. 

Drikkevannsforskriften er hjemlet i Næringsmiddelloven, Kommunehelseloven og loven om 

Helsemessig beredskap. 

3.2 Regelverk for beregning av vann- og avløpsgebyr 

Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter samt forurensningsforskriftens bestemmelser om 

VA-gebyrene har til formål å sikre kommunene en finansieringsordning basert på selvkost slik at 

de kan ivareta oppgavene på en god måte.  

Intensjonen bak denne tanken er at brukere av fast eiendom fullt ut skal dekke alle kostnader med 

kommunale vann- og avløpsanlegg. Regelverket fastsetter at dette skal skje med tilknytningsgebyr 

for alle nye abonnenter samt årsgebyr basert på målt eller stipulert vannforbruk. 

Fauske kommune er i ferd med å etablere en ordning med delt gebyr med et fast og et 

mengdevariabelt ledd basert på areal. 

Forskriften inneholder bestemmelser om at størrelsen på de kommunale VA-gebyrene ikke skal 

overstige kommunens nødvendige kostnader innenfor vann- og avløpssektoren. De gebyrene som 

kreves inn, skal utelukkende gå med til å dekke kostander innen vann- og avløpssektoren. 
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4. SITUASJONSBESKRIVELSE 

Fauske kommune har i siste hovedplanperiode satset på en planmessig utbygging av nye 

vannbehandlingsanlegg, samt sammenslåing av vannverk. 

Fauske kommune har i dag følgende kommunale vannverk: 

 

 Vannverk Antall personer 

som forsynes 

Godkjenningsstatus 

1. Fauske vannverk 6500 Godkjent 

2. Valnesfjord vannverk 1200 Godkjent 

3. Fridal vannverk 300 Godkjent 

4. Lomi vannverk 450 Godkjent 

5. Nordvik vannverk 70 Ikke godkjent 

6. Sulitjelma fjellandsby vannverk 100 Ikke godkjent, godkjennings-

prosess pågår 

 Totalt 8620  

 

I tillegg er følgende private vannverk godkjenningspliktige: 

  

 Vannverk Antall personer 

som forsynes 

Godkjenningsstatus 

1. Jakobsbakken vannverk 200 Godkjent 

2. Kvitblik vannverk 110 Plangodkjent 

3. Moen vannverk 75 Godkjent 

4. Daja vannverk 100 Godkjent 

 Totalt 485  

4.1 Vannkilder og vannbehandling 

 

I det etterfølgende beskrives dagens situasjon for de ulike vannverkene.  

4.1.1 Fauske vannverk 

KILDER 

Fauske vannverk benytter to kilder, Stengvatnet øst for Fauske sentrum og Klungsetkildene vest 

for sentrumsområdet.  

Opprinnelig var det tenkt at Stengvatnet skulle være eneste kilde for Fauske vannverk, men på 

grunn av stadig økende vannforbruk og lekkasjer fra Stengvatn-magasinet gjennom karstdannet 

kanal/sprekkesystem, ble det besluttet at også Klungsetkildene skulle benyttes som 

drikkevannskilde for Fauske vannverk. 
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Stengvatnet 

For Stengvatnet er det beregnet en middelavrenning på ca. 10 mill. m
3
 pr. år. Tidligere er 

lekkasjen fra Stengvatnet beregnet til ca. 100 l/s, som utgjør ca. 3.2 mill. m
3
 pr. år. Stengvatnet 

har en reguleringshøyde på kt. 123 moh. Det er imidlertid etablert en oppsamlingsdam nedenfor 

Stengvatnet, med en pumpestasjon som pumper vannet tilbake til Stengvatnet. Totalt effektivt 

magasinvolum i Stengvatnet er beregnet til ca. 1 mill. m
3
 mens Stengvatnets regulerte kapasitet 

anslås til ca. 80 l/s. 

Klungsetkildene 

Inntak fra Klungsetkildene skjer i en inntaksdam på kt. 96 ved Klungsetelvas utløp fra 

underjordisk kanal (karstfenomen). Den underjordiske kanalen drenerer Benkjevatnet, og fanger 

opp elva fra Erikstadvatnet. Totalt seks vann ligger i nedbørsfeltet som gir avrenning til den 

underjordiske kanalen. Av disse drenerer tre naturlig til kanalen. Avrenning fra de tre øvrige 

samles i Rulengvatnet, der det føres videre over til Benteinnvatnet og videre til inntaket ved hjelp 

av en hevert. 

Beregninger i Hovedplan vannforsyning fra 1997, anslår regulert vannføring fra Klungsetkildene 

til ca. 53 l/s. Det anbefales at man forutsetter at 40 l/s er kildens regulerte kapasitet i dag. 

Totalt har altså de to kildene til Fauske vannverk, en regulert kapasitet på ca. 120 l/s. Det vil si at 

man over året i gjennomsnitt kan ta ut 120 l/s døgnet rundt uten at kildene går tomme. Dette er 

vesentlig mer enn det som tas ut i dag og vil ventelig være tilstrekkelig i overskuelig fremtid. 

FORSYNINGSOMRÅDE 

Fauske tettsted forsynes i dag fra både Stengvatnet og Klungsetkildene. Dette omfatter ca. 6500 

personer, hoteller, helseinstitusjoner, serveringssteder, industribedrifter, forretninger, skoler og 

barnehager og flere andre virksomheter. 

I dag forsynes den vestre delen av Fauske tettsted fra Klungset, mens den østre, sørlige og 

nordlige delen forsynes fra Stengvatnet. Det er ikke noe fysisk skille, da forsyningsområdene for 

Klungset og Stengvatnet reguleres automatisk ut fra trykkforholdene. 

Figuren nedenfor viser plassering av kilder og vannbehandlingsanlegg ved Klungset og 

Stengvatnet. 

 

Figur 1. Fauske vannverk, plassering av kilder og vannbehandlingsanlegg 
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Vannbehandlings-

anlegg 

Inntaksdam 

Klungsetkildene 
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Figur 2. Forsyningsområde for Stengvatnet vannbehandlingsanlegg 

Figur 2 viser hvilket område som forsynes fra Stengvatnet og fra Klungset. De blå strekene viser 

ledningsnettet som får vann fra Stengvatnet. Resten av ledningsnettet forsynes i en 

normalsituasjon fra Klungset vannbehandlingsanlegg. 

 

VANNBEHANDLING 

 

Klungset vannbehandlingsanlegg: 

Byggeår: 2003 

Dimensjonerende kapasitet: ca. 40 l/s 

Hydraulisk kapasitet: 60 l/s 

Vannbehandlingsmetode: Ozonering med etterfølgende biofiltrering, UV-desinfeksjon. De to 

desinfeksjonstrinnene er dimensjonert uavhengig av hverandre 

Antall linjer: 3, kun 2 i drift høsten 2013 

Rentvannsbasseng: 2 stk., for utjevning og for bruk til spyling av biofiltre, kapasitet ca. 128 m
3
. 

Dette er nok til ca. 2 timers forbruk (20 l/s). 

Annet: Tilknyttet sentral driftsovervåking. Har UPS og nødstrømsaggregat for helautomatisk 

drift. 

 

Stengvatnet vannbehandlingsanlegg: 

Byggeår: 2007 

Dimensjonerende kapasitet: ca. 53 l/s 

Hydraulisk kapasitet: 70 l/s 

Vannbehandlingsmetode: Ozonering med etterfølgende biofilterering, UV-desinfeksjon. De to 

desinfeksjonstrinnene er dimensjonert uavhengig av hverandre. 

Antall linjer: 3 

Stengvatnet 

vannbehandlingsanlegg 

Klungset 

vannbehandlingsanlegg 
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Rentvannsbasseng: 2 stk., for utjevning og for spyling av biofiltre, kapasitet ca. 260 m
3
. Dette er 

nok til ca. 2,5 timers forbruk (30 l/s). 

Annet: Tilknyttet sentral driftsovervåking. Har UPS og nødstrømsaggregat for helautomatisk 

drift  

4.1.2 Valnesfjord Vannverk 

KILDE: 

Valnesfjord Vannverk benytter Storvatnet som kilde. Storvatnet har en beregnet midlere 

avrenning på ca. 160 l/s. Midlere forbruk er på ca. 10 l/s. Magasinvolumet er beregnet til ca. 

525.000 m
3
i en normalsituasjon. 

Inntaket skjer i Storvatnet på ca. 8 meters dyp. Det kan ikke påregnes sprangsjikt ut fra 

dybdeforholdene omkring inntaket. Det vil si at kilden ikke kan regnes som en hygienisk 

barriere. Figur 3 nedenfor viser plassering av kilde og vannbehandlingsanlegg, samt en oversikt 

over forsyningsområdet til Valnesfjord vannverk. 

 

Figur 3: Plassering av kilde, inntakskum og vannbehandlingsanlegg, Valnesfjord vannverk 

 

FORSYNINGSOMRÅDE: 

Forsyningsområdet til Valnesfjord Vannverk strekker 

seg fra Venset i sør til Kosmo/Bringsli i nord og 

omfatter ca. 1200 personer, butikker, gårdsbruk, skoler 

og barnehager. Hovedtyngden av forsyningsområdet 

ligger rundt tettstedet Straumsnes. 

 

Figur 4: Oversikt over forsyningsområdet Valnesfjord 

vannverk 
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VANNBEHANDLING 

Valnesfjord vannbehandlingsanlegg: 

Byggeår: 2012 

Dimensjonerende kapasitet: ca. 20 l/s 

Hydraulisk kapasitet: 40 l/s 

Vannbehandlingsmetode: Ozonering med etterfølgende biofiltrering, UV-desinfeksjon. De to 

desinfeksjonstrinnene er dimensjonert uavhengig av hverandre. 

Antall linjer: 2 

Rentvannsbasseng: 2 stk., for utjevning og for spyling av biofiltre, kapasitet ca. 170 m
3
. Dette er 

nok til ca. 4-5 timers forbruk (10 l/s). 

Annet: Tilknyttet sentral driftsovervåking. Har UPS og nødstrømsaggregat for helautomatisk 

drift. Trykkøkningsanlegg pumper rentvann ut på nettet. 

4.1.3 Fridal vannverk 

KILDE: 

Kilde for Fridal vannverk er Austerdalselva. Inntaket skjer i en naturlig kulp som har et nyttbart 

volum på ca. 4.000 m
3
. Minstevannføring er beregnet til ca. 40 l/s, mens maksimalt timeforbruk 

er anslått til ca. 11 l/s. Kilden har altså stor overkapasitet, selv uten noen form for regulering. 

Kilden er klausulert og er godkjent som en hygienisk barriere. 

  

Figur 5: Kilde, vannbehandlingsanlegg og krisevannforsyning Fridal vannverk 

 

FORSYNINGSOMRÅDE: 

Fridal vannverk forsyner Valnesfjord Helsesportsenter, Campingplass og ca. 10 privatboliger i 

Fridalen øverst i Valnesfjord. Valnesfjord Helsesportsenter har ca. 92 pasientplasser og totalt ca. 

100 ansatte. Ved Lundli camping er det ca. 170 oppstillingsplasser for campingvogn. 
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VANNBEHANDLING: 

Som vannbehandling benyttes trykksil og UV-aggregat. Vannbehandlingsanlegget er 

dimensjonert for 28 m
3 
/t. Vannverket er godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. 

4.1.4 Lomi Vannverk 

KILDE: 

Lomi vannverk benytter Lomielva som kilde. Vassdraget er regulert til kraftverksformål og 

inngår som en del av det totale regulerte systemet knyttet til Lomi vannverk. Vannet til 

vannforsyningen tas inn til døgnutjevningsmagasin via inntaksdam i Lomielva på ca. kt. 340. 

Kraftprodusenten AS Salten Kraftsamband, plikter etter avtale å slippe ut inntil 8 mill. m
3
 vann 

pr. år til vannforsyningsformål.  

I dag tas det ut ca. 530.000 m
3
 pr. år til kommunal vannforsyning. Kilden er klausulert og 

godkjent som hygienisk barriere. 

 

Figur 6: Kilde, inntaksdam og vannbehandlingsanlegg Lomi vannverk 

FORSYNINGSOMRÅDE 

Vannverket forsyner i dag ca. 450 personer, skole, butikk og helseinstitusjoner og strekker seg 

fra Bursimarka i vest til Fagerli i øst. 

Kilden har tilnærmet ubegrenset kapasitet til sivile formål i forhold til uttaksavtalen med Salten 

Kraftsamband. 

VANNBEHANDLING 

Vannverket har vannbehandlingsanlegg med trykksiling og UV-bestråling. 

Vannbehandlingsanlegget er tilknyttet fjernovervåking og har nødstrømsaggregat. 

KRISEVANNSFORSYNING 

Som krisevannforsyning tas vann fra Rupsielva. Dette er imidlertid urenset. 
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4.1.5 Nordvik vannverk 

KILDE: 

Nordvik vannverk benytter Botnåga som vannkilde. Botnåga har en beregnet minstevannføring 

på 7,6 l/s, mens beregnet maksimalt timeforbruk er 2,3 l/s. Det vil si at vannverket har god 

kapasitet. 

Råvannet er surt og bløtt og kan virke korrosivt på stikkledninger av kobber. Vannet er tidvis 

bakteriologisk forurenset og kilden er ikke godkjent som hygienisk barriere. Vannverket er ikke 

godkjent etter drikkevannsforskriften 

 

 

Figur 7:Inntaksdam og vannbehandlingsanlegg og forsyningsomtråde, Nordvik vannverk 

 

FORSYNINGSOMRÅDE: 

Forsyningsområdet for Nordvik vannverk er området rundt Nordvika, ved RV80 og oppover 

langs FV 531 forbi skytebanen. 

VANNBEHANDLING: 

Vannverket benytter trykksiling og UV som vannbehandling. Vannbehandlingsanlegget har 

nødstrømsaggregat, og er tilknyttet kommunens overordnede overvåkingssystem. 

4.1.6 Sulitjelma fjellandsby vannverk 

KILDE: 

Sulitjelma fjellandsby benytter 2 stk. grunnvannsbrønner i fjell som drikkevannskilde. Kilden er 

ikke godkjent som hygienisk barriere.  
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FORSYNINGSOMRÅDE: 

Vannverket leverer vann til Sulitjelma fjellandsby og omkringliggende hytter. 

Vannbehandlingsanlegget er dimensjonert for å kunne forsyne en eventuell videre utbygging i 

området. 

VANNBEHANDLING: 

Anlegget består av UV samt jern- og manganfjerning. Vannet pumpes til et rentvannsmagasin på 

300 m
3
. Anlegget er plangodkjent med 2 hygieniske barrierer i form av UV + UV i serie. 

Søknad om endelig godkjenning pågår. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Kilde og vannbehandlingsanlegg, Sulitjelma fjellandsby vannverk 

4.1.7 Jakobsbakken vannverk 

Se hovedplan vannforsyning fra 1997 

4.1.8 Moen Vannverk 

Se hovedplan vannforsyning fra 1997 

4.1.9 Kvitblik vannverk 

Se hovedplan vannforsyning fra 1997 

4.1.10 Daja vannverk 

Se hovedplan vannforsyning fra 1997 

4.2 Krisevannforsyning 

En ”reservevannkilde” er en vannkilde som kan benyttes når vannverkseier måtte ønske det, 

uten andre tiltak enn oppstart av det tekniske utstyret. Dette forutsetter at alle krav i 

drikkevannsforskriften er oppfylt, i form av beskyttelse av vannkilden og tilfredsstillende 

Vannbehandlingsanlegg 

Vanninntak (grunnvann) 

Høydebasseng 
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vannbehandling. Også bruksmessige krav som ikke har helsemessig betydning må oppfylles. 

Vannforsyningen må ha to hygieniske barrierer. En annen betegnelse kan være 

”suppleringsvannkilde” eller – avhengig av hvor mye kilden brukes – ”hovedvannkilde nr 2”. 

 

En ”krisevannkilde” er en vannkilde som ikke oppfyller alle drikkevannsforskriftens krav, og 

følgelig bare benyttes når det ikke er mulig å opprettholde vannforsyningen til abonnentene på 

annen måte. Før en krisevannkilde tas i bruk skal andre midler være forsøkt, så som innkalling 

av ekstramannskaper til reparasjonsarbeid, restriksjoner i vannforbruket osv. Hvilke krav som 

skal stilles til krisevannforsyning er ikke helt entydige. Jo større sannsynligheten er for at en 

krisevannkilde må tas i bruk, jo mer bør man investere i utstyr m.m. for å sikre kvaliteten slik at 

bruk av krisevannkilden ikke medfører ulempe eller helsefare. 

 

”Nødvannforsyning” forstås ofte som forsyning ved hjelp av flaske eller tank. Nødvann skal 

selvfølgelig være helsemessig trygt. Dette er vanligvis enkelt, i det nødvann kan tappes for 

eksempel ved et annet vannverk. Nødvannstanker kan stilles opp slik at abonnentene kan hente 

vann, eller vann kan pumpes fra tanker inn på ledningsnettet. Det siste er særlig aktuelt for 

forsyning til en enkelt bygning, f.eks. et sykehus. 

 

Ved fremtidig rehabilitering av eksisterende vannverk og eventuell etablering/overtakelse av nye 

vannverk vurderes muligheten for etablering av krisevannsforsyning. Det skal ikke tas høyde for 

å etablere reservevannforsyning ved alle vannverkene i Fauske kommune. 

4.3 Hygieniske barrierer 

Status i forhold til hygieniske barrierer er som følger: 

Vannverk Antall 

personer 

som 

forsynes 

Vannkilder og inntak 

med vurdering av 

beskyttelse 

Vannbehandling 

I: Ingen 

D:desinfeksjon 

Antall 

barrierer 

totalt 

Godkjennings-

status 

Kilde/inntak Barriere Prosess Barriere  

Stengvatnet 3750 Innsjø 0 DOZ + UV 2 2 OK 

Klungset 2750 Elveinntak 0 DOZ + UV 2 2 OK 

Valnesfjord 1200 Innsjø 0 DOZ + UV 2 2 OK 

Nordvik 70 Elveinntak 0 DUV 1 1 Ikke godkjent 

Lomi 450 Elveinntak 1 DUV 1 2 OK 

Sulitjelma 

fjellandsby  

200 Grunnvann 0 DUV+UV 2 2 Søknadsprosess 

pågår 

Fridal 300 Elveinntak 1 DUV 1 2 OK 

Tabell 1: Oversikt over hygieniske barrierer og godkjenningsstatus ved kommunale vannverk 

Alle de kommunale vannverkene i Fauske kommune har desinfeksjon i form av UV-bestråling. 

De tre største vannbehandlingsanleggene har også ozonering med etterfølgende biofiltrering. 

Ingen av anleggene har noen form for pH-justering eller alkalisering. 

4.4 Råvannskvalitet 

Verdiene i tabellen gjelder råvann, målt foran vannbehandlingen. De oppsatte grenseverdiene 

gjelder for vann levert til forbruker. Der råvannskvalitetene er dårligere enn grenseverdiene, vil 
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man ha behov for vannbehandling for å endre dette. Grenseverdien for turbiditet gjelder vann ut 

fra vannbehandlingsanlegget. Tabellen viser noen utvalgte parametere. 

 Koliforme 

bakterier 

Pr. 100 ml 

Grense:<1 

Fargetall 

Grense: 20 

Turbiditet 

Grense: 1 

pH 

Grense: 6,5 

Vannverk snitt høyest snitt Høyest Snitt Snitt 

Stengvatnet 3,63 20 17,40 0,43 0,29 7,29 

Klungset 2,75 6 23,51 0,32 0,30 7,62 

Valnesfjord 2,38 14 30,06 0,37 0,25 6,81 

Lomi 1,89 11 2,56 2,57 0,71 7,65 

Nordvik 0,25 1 4,49 0,20 0,14 6,29 

Sulitjelma 

fjellandsby  

0 0 0 0,53 0,41 7,94 

Fridal  5,75 35 13,04 0,20 0,32 7,21 

Tabell 2: Oversikt over råvannskvalitet ved de kommunale vannverkene, prøver fra 2013 

Råvannsprøvene viser at råvannskvaliteten for flere parametere ikke tilfredsstiller kravene i 

drikkevannsforskriften. Det betyr at kildene i utgangspunktet ikke vil bli godkjent som 

hygieniske barrierer og at det derfor må etableres to hygieniske barrierer i 

vannbehandlingsanleggene. 

For de tre største vannverkene er det bygd nye vannverk de siste ti årene. Disse har 2 hygieniske 

barrierer i form av ozonering og UV-bestråling. I tillegg vil ozontilsetting i kombinasjon med 

aktive kullfiltre sørge for meget god fargefjerning. 

Når det gjelder koliforme bakterier ved Fridal vannverk, har verdiene økt de siste årene og det 

anbefales derfor at det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til dette. 

pH-verdiene ved Nordvik vannverk er under det som anbefales i Drikkevannsforskriften. 
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4.5 Rentvannskvalitet 

I tabellen nedenfor er noen utvalgte parametere listet opp for rentvannsprøver. Her er prøvene 

tatt forskjellige steder på nettet. 

 Koliforme 

bakterier 

Pr. 100 ml 

Grense:<1 

Fargetall 

 

Grense: 20 

pH 

 

Grense: 6,5 

 snitt høyest snitt høyest Snitt Lavest 

Stengvatnet 0 0 3,68 6,2 7,08 6,81 

Klungset 0 0 6,65 13,70 7,30 6,96 

Valnesfjord 0 0 5,89 9,30 6,59 6,42 

Lomi 0 0 3,15 8 7,62 7,23 

Nordvik 0 0 4,66 10 6,28 5,83 

Sulitjelma 

fjellandsby  

0 0 0,62 1,70 7,88 7,71 

Fridal  0 0 11,41 20,30 7,19 6,90 

Tabell 3, Oversikt over rentvannskvalitet ved de kommunale vannverkene, prøver fra 2013 

Gjennomgående er rentvannskvaliteten meget bra. Det anbefales imidlertid at det gjøres 

fortløpende vurderinger i forhold til eventuelle tiltak for økning av pH-verdiene for noen av 

vannverkene. 

4.6 Vannproduksjon 

Fauske kommune har et overordnet overvåkningssystem for de kommunale vannverkene. Alle 

de kommunale vannverkene er tilknyttet overvåkningsanlegget, slik at større endringer i 

vannforbruket på grunn av lekkasjer og ledningsbrudd vil kunne oppdages i løpet av kort tid. 

Ved etablering av noen såkalte on-line vannmålere på utvalgte punkter på nettet har man 

mulighet til enkelt å overvåke om vannforbruket endrer seg i ulike deler av forsyningsområdet. 

Dette gjelder spesielt for Fauske vannverk og til dels for Valnesfjord og Lomi vannverk.  

Man beregner vanligvis forbruk i husholdningene med bakgrunn i generelle erfaringstall i liter 

pr. person og døgn (l/p∙d). Større forbrukere har egne vannmålere. Ved å summere 

husholdningsforbruket og storforbrukerne for deretter å trekke dette fra målt totalforbruk kan 

man beregne lekkasjer inkludert sløsing (typisk frosttapping ol.) 
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Vannforbruk ved de kommunale vannverkene (2012): 

Forbrukstype Enhet Fauske 

vannverk 

Valnesfjord 

vannverk 

Nordvik 

vannverk 

Fridal 

vannverk 

Lomi 

vannverk 

Husholdningsforbruk l/p·d 200 200 200 200 200 

Målt forbruk (næring) l/p·d 30 0 0 488 12 

Lekkasjer/ 

uspesifisert 

l/p·d 318 638 562 568 3014 

Totalt forbruk l/p·d 545 838 762 1256 3226 

Befolkning tilknyttet Person

er 

6500 1200 70 50 450 

Årlig forbruk – målt 

Storforbrukere med 

vannmålere 

m
3 

1294284 

(63967) 

366950 

 

19470 22923 

(8895) 

530000 

(2033) 

Lekkasjer/ 

uspesifisert 
% 58 76 74 45 93 

Tabell 4:Vannforbruk fordelt på forbrukstype ved kommunale vannverk 

Tallene i tabell 4 ovenfor viser at Fauske kommune har svært stort uspesifisert vannforbruk. 

Dette vannforbruket kan være vann som forsvinner i lekkasjer, det kan være frosttapping, vann 

til vanning av gressplener etc. Dvs. vann som ikke regnes som reelt forbruksvann. Vanligvis 

regner man at denne andelen bør ligge på maksimalt 40 %. 

Andelen av uspesifisert vannforbruk varierer mellom 45 – 93 % for de kommunale vannverkene 

i Fauske kommune og er særlig stor ved Valnesfjord, Nordvik og Lomi vannverk. Her kan det 

antas at en stor del av vannforbruket er såkalt frosttapping. 

Generelt er vannforbruket stort, og det er stort forbedringspotensiale med hensyn til 

lekkasjesøking. 
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Figur 9, Vannforbruk fordelt på forbrukstyper (l*p/d) 

4.6.1 Fauske vannverk 

Vannforbruket i forsyningsområdet til Fauske vannverk har gått markant ned de siste årene. 

Dette er en direkte følge av planmessig rehabilitering av gammelt ledningsnett. For ytterligere å 

redusere lekkasjene er det imidlertid fortsatt stort behov for rehabilitering av ledningsnettet. 

Figuren nedenfor viser hvordan utviklingen i vannforbruket har vært ved Stengvatnet og 

Klungset vannbehandlingsanlegg siden 2006/2008. 

 

Figur 10: Utviklingen i vannforbruk ved Fauske vannverk (m3/år) 
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4.6.2 Valnesfjord vannverk 

 

 

Figur 12: Utviklingen i vannforbruk ved Valnesfjord vannverk (m3/år) 

Det er ikke mulig å trekke noen entydig konklusjon i forhold til utviklingen i vannforbruket for 

Valnesfjord vannverk. De siste 3 årene har vannforbruket økt. Deler av forklaringen kan være 

lengre kuldeperioder, til dels med barfrost der mange velger å frosttappe for å unngå at 

vannledningene fryser. Det kan også være en økt andel lekkasjer. 

4.6.3 Nordvik vannverk 

 

 

Figur 13: Utviklingen i vannforbruk ved Nordvik vannverk (m3/år) 
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Vannforbruket også for Nordvik vannverk varierer mye fra år til år. Tendensen er økende 

vannforbruk, men dette kan skyldes tilfeldige variasjoner i temperatur og værforhold, jmfr. 

frosttapping. 

4.6.4 Fridal vannverk 

 

 

Figur 14: Utviklingen i vannforbruk ved Fridal vannverk (m3/år) 

Vannforbruket ved Fridal vannverk har, med unntak av 2012 sunket noe. Det er vanskelig å si 

noe konkret om hva eventuell årsak kan være. Det kan være variasjon i aktivitetsnivået ved 

Valnesfjord helsesportsenter, variasjoner i vær og kuldeforhold eller endringer i lekkasjer. 

4.6.5 Lomi vannverk 

 

 

Figur 15: Utviklingen i vannforbruk ved Lomi vannverk (m3/år) 
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Heller ikke ved Lomi vannverk er det mulig å si noe konkret om årsaken til variasjoner i 

vannforbruket fra år til år. Variasjonene i prosent er ganske små, men det gjøres oppmerksom på 

at i 2013 ble det produsert ca. 100.000 m3 mer rentvann ved Lomi vannverk i forhold til i 2011. 

4.6.6 Sulitjelma Fjellandsby vannverk 

 

 

Figur 16: Utviklingen i vannforbruk ved Valnesfjord vannverk (m3/år) 

Sulitjelma Fjellandsby åpnet i 2010 og det er ikke klart hvorfor vannforbruket var så stort det 

året. I 2011 og 2012 har vannforbruket ligget stabilt. 

4.7 Ledningsnett 

Fauske kommune har de siste 10 årene prioritert utbygging av vannbehandlingsanlegg for å 

kunne tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Dette er en prioritering som er oppmuntret 

av sentrale myndigheter og som i årene som kommer vil gi de største utfordringene for 

leveringssikkerheten. Utfordringene vil ligge i en utbedring og fornyelse av dårlige 

vannledninger og kummer. 

Mangelfull rengjøring, samt inn- og utlekking av vann i ledningene kan føre til at vannet som 

faktisk leveres til abonnentene ikke tilfredsstiller kravene i forskriften. 

Større og mindre lekkasjer i vannledningsnettet gjør at over halvparten av det vannet som sendes 

ut fra norske vannbehandlingsanlegg aldri når frem til abonnentene.  

Dette gjør at vannbehandlingsanlegg og vannledninger må dimensjoneres opp, og at kostnadene 

for å rense drikkevannet blir unødvendig kostbart. Eksempler på økte kostander er økte 

pumpekostnader som følge av økte vannmengder, problemer med undergraving, innlekking i 

ledninger som fører til forurensing etc. 

Man regner vanligvis en lekkasjeandel under 20 % som bra, 20-40 % som mangelfullt, mens en 

lekkasjeandel på over 40 % er dårlig. 

4.7.1 Oversikt 

Figur nr. 17 viser hovedstrukturen i ledningsnettet ved Fauske vannverk. Linjetykkelsen 

gjenspeiler innvendig ledningsdimensjon. 
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Figur 17: Oversikt over ledningsnett Fauske vannverk 

4.7.2 Materialkvalitet og alder i ledningsnettet 

Fauske kommune har ingen fullgod oversikt over ledningsnettets alder eller materialkvalitet. De 

siste 10-15 årene har Fauske kommune benyttet Gemini VA som ledningskartverk og 

forvaltningsverktøy. I dette verktøyet registreres alle vann- og avløpsledninger med 

ledningstrasé, ledningsmateriale, ledningsdimensjon, leggeår, registrerte lekkasjer og andre 

hendelser på nettet. I tillegg er alle kummer registrert. 

Gemini-VA databasen er imidlertid ikke komplett da det er et møysommelig arbeid å legge inn 

alle data. Fauske kommune arbeider imidlertid målrettet for å få en mest mulig komplett 

oversikt over nettet. Alle nye ledninger som legges, måles inn og legges inn i Gemini-VA 

databasen. I tillegg registreres alle ledningsbrudd med stedsangivelse, samt angivelse av 

ledningsmateriale der man ikke har slike data. 

På sikt er målsetningen å ha et forvaltningsverktøy som kan benyttes i saneringsplanleggingen 

samt planlegging av annet drift og vedlikehold på nettet. 

Det er gjerne en tendens til at ledninger av samme materiale og leggeår, vil ha tilnærmet like 

lang levetid. På denne måten kan man planlegge utskifting/sanering av ledningene slik at dette 

blir mest mulig kostnadseffektivt.  

Fauske kommune har ca. 250 km hovedledninger (dimensjon over 63 mm) fordelt på ca. 171 km 

plastledninger, 66 km grått og duktilt støpejern og ca. 14 km av ukjent materiale.  
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Fauske kommune har ingen samlet oversikt over ledningenes alder, men de fleste 

støpejernsledningene er lagt i perioden 1940 – 1985, mens det fra ca. 1985 er lagt plastledninger 

av PVC og PE. 

Tabell 5 viser fordeling av ledningsmateriale for hovedledningene for de kommunale 

vannverkene. 

Ledningsmateriale (hovedledninger): 

Vannverk 

Ledningsmateriale 

Plast  

(PVC og PE) 

Støpejern Sum 

Fauske 

vannverk 

 110 km 38 km 148 km 

Valnesfjord 

vannverk 

78 km 0 km 78 km 

Nordvik 

vannverk 
5 km 0 km 5 km 

Fridal vannverk 4 km 0 km 4 km 

Lomi vannverk 14 km 4 km 18 km 

Sum: 211 km 42 km 253 km 

Tabell5: Fordeling av ledningsmateriale ved de ulike vannverkene 

 
 

Figur 18: Oversikt over ledningsmateriale Fauske vannverk 
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4.7.3 Vannledningenes tilstand 

Vannledningers tilstand vurderes som oftest i forhold til antall ledningsbrudd, lekkasjeandel og 

begroing i ledningene. 

Fauske kommune registrerer planmessig antall ledningsbrudd som utbedres i løpet av et år. 

Figur 19 nedenfor viser at antallet de siste årene har variert fra 7 lekkasjer i 2005 og 2012 til 17 i 

2010.  

I Geminidatabasen kan det lages statistikker som viser hva slags ledningsmateriale lekkasjene 

oppstår i, hvor gamle ledningene er og hvilken dimensjon som har lekkasjer hyppigst. 

 

Figur 19: Oversikt over antall registrerte brudd på det kommunale hovedledningsnettet 

Det kan være flere årsaker til at antall ledningsbrudd varierer fra år til år. En årsak kan være at 

enkelte år er det mer frost, med medfølgende skader på hovedledninger og stikkledninger. En 

annen årsak kan være at når man utbedrer lekkasjer/ledningsbrudd, så vil trykket på 

ledningsnettet øke. Dermed utsettes ledningene for større påkjenninger og nye lekkasjer oppstår. 

4.7.4 Lekkasjeandel 

Det er de siste årene ikke gjennomført større lekkasjesøkingsprosjekter i Fauske kommune.  

Man kan likevel se at vannforbruket ved Fauske vannverk i dag er vesentlig mindre enn det var 

for 10-15 år siden. Nye områder er tilknyttet vannverket og selv da er vannforbruket mindre.  

Hovedforklaringen er sannsynligvis at kommunen har sanert ledningsnettet i vesentlige deler av 

sentrumsområdet. Likevel er lekkasjeandelen ved vannverkene i Fauske kommune vesentlig 

større enn ønskelig. 

Dette gjelder spesielt ved Lomi og Valnesfjord vannverk. Disse vannverkene ligger i frostutsatte 

områder og det antas at frosttapping står for en stor del av lekkasjeandelen. 

Hvorvidt Fauske kommune skal gjøre en større innsats for å redusere lekkasjeandelen er et 

spørsmål om økonomi. Generelt er det billig å transportere vann, da de aller fleste områder i 

kommunen forsynes ved selvfall, og selv der vannet må pumpes vil det oftest være lønnsomt å 

fortsette som i dag fremfor å skifte ut lengre ledningsstrekninger. 

I områder med hyppige ledningsbrudd, der det er potensiell fare for utvasking, anbefales likevel 

at saneringsarbeidet intensiveres. 
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4.7.5 Vannkvalitet på ledningsnettet 

Vanlige vannhastighet i fordelingsnettet er gjerne mindre enn 0,1 m/s, mens 

overføringsledningene har vannhastigheter på 0,5 – 1,0 m/s. Den lave vannhastigheten i 

fordelingsnettet skyldes at her er vann til brannslokking dimensjonerende. Ved brannslokking er 

vannforbruket i et lite område gjerne 10-15 ganger høyere enn vanlig. 

Den lave vannhastigheten i fordelingsnettet medfører at organisk stoff gror på rørveggen og 

partikler i vannet avleires. 

Belegg og avleiring har en rekke uheldige følger: 

 Avleiringene løsner når vannføringer øker, f.eks. ved hagevanning, og medfører at 

vannet farges 

 I endeledninger er utskifting av vann så liten at avleiringer og belegg kan sette smak på 

vannet 

 Sopp og avleiringer kan vokse i belegg og avleiringer. Hvis belegg og avleiringer blir 

tykke, kan vannkvaliteten bli vesentlig forverret 

 I rør av støpejern og stål med dårlig, innvendig korrosjonsbeskyttelse vil særlig 

avleiringer gi økt korrosjonshastighet 

Det er en rekke gode metoder for rengjøring /spyling av ledningsnettet: 

 Spyling med vann alene 

 Spyling med myk skumgummiplugg og vann 

 Spyling med luft/vann 

Spyling med vann alene er den vanligste rengjøringsmetoden, og alle vannledninger må 

tilrettelegges for slik spyling. I Spylepunktet må det være mulig å avlede spylevannet uten at det 

medfører skader. 

Det anbefales at det lages en plan for renhold og vedlikehold av ledningsnettet. En slik plan må 

vise hvilke ventiler som skal stenges og åpnes og hvor man kan spyle ut. Videre må planen vise 

hvilke kummer som på modifiseres/byttes ut for å få dette til. En slik plan må også si noe om 

hvor ofte spyling/rengjøring skal utføres på hver enkelt ledningsstrekning. 

4.7.6 Oppsummering av ledningsnettets tilstand 

Generelt kan man fastslå at ledningsnettets tilstand ikke er tilfredsstillende. Ledningsnettet er i 

kontinuerlig forfall grunnet økende alder. Det er spesielt det gamle ledningsnettet av støpejern 

som er dårlig. Det anbefales derfor at det legges opp til en betydelig oppgradering av 

eksisterende ledningsnett fremover med hensikt å få ned antall ledningsbrudd, minske 

lekkasjevannmengdene og gi en bedre og sikrere vannkvalitet frem til forbrukerne. 

En god del av lekkasjene skyldes sannsynligvis lekkasjer på private stikkledninger. Ved 

utskifting av hovedledninger bør man ta sikte på å pålegge eierne av stikkledningene å skifte ut 

disse. 

4.8 Høydebasseng 

Fauske kommune har pr. i dag ingen rene høydebasseng på nettet. Det finnes imidlertid noe 

bassengkapasitet ved Stengvatnet, Klungset og Valnesfjord vannbehandlingsanlegg. Disse er 

anlagt som en del av vannbehandlingsanleggene og tilfredsstiller volumkravene til 

spylevannsmengder samt til en viss utjevning av de største forbrukstoppene. Volumene er 

imidlertid for små til å bety særlig stor grad av sikkerhet. I tillegg er beliggenheten slik at de 

ikke vil ha betydning i tilfelle brudd på hovedledninger. 

Det er tre hovedgrunner til å etablere og bygge høydebasseng i forbindelse med vannverk: 
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1. For utjevning av timevariasjonene over et døgn. Da kan man eventuelt ha mindre 

overføringskapasitet i ledningsnettet. I tillegg kan også vannbehandlingsanleggene 

dimensjoneres noe mindre. 

2. Sikkerhetsreserve i tilfelle ledningsbrudd eller lignende 

3. Brannreserve 

Vanligvis dimensjoneres høydebasseng for 1-2 ganger døgnforbruket, eventuelt dimensjonert for 

å ha nok vann til å slukke en større brann. 

Vann til spyling av ledningsnettet, spesielt ved større dimensjoner. 

4.8.1 Vurdering av behov for høydebasseng 

Fauske vannverk 

Fauske vannverk har tosidig forsyning fra Klungset og fra Stengvatnet. Fra begge vannverkene 

er det lagt vannledninger med meget god forsyningskapasitet frem til tyngdepunktet for 

forsyningsområdet. Ved en normal vannforsyningssituasjon vil forsyningsområdet vanligvis 

kunne forsynes i sin helhet enten fra Klungset eller Stengvatnet vannbehandlingsanlegg. Det vil 

si at det ikke er behov for utjevningsvolum for Fauske vannverk. 

Når det gjelder brannvanns- og sikkerhetsvolum, så henger dette tett sammen. Ved en 

normalsituasjon vil nok tilgjengelig vann også for slukkevann for det aller meste av 

forsyningsområdet. Hvis derimot en brann skulle oppstå samtidig med større lekkasjer eller 

ledningsbrudd, ville sikkerheten være vesentlig større med et høydebasseng plassert nært 

sentrale deler av forsyningsområdet. 

For å øke sikkerheten ytterligere i tilfelle en situasjon med en større brann eller ved brudd/stopp 

på forsyningen fra ett eller begge vannbehandlingsanleggene anbefales at det anlegges et 

høydebasseng sentralt plassert i Finneidlia. 

Valnesfjord vannverk 

Ved Valnesfjord vannverk er vannbehandlingsanlegget plassert ved Helskog. Trykklinjen brytes 

i vannbehandlingsprosessen slik at vannet må pumpes fra rentvannstankene og ut på nettet. 

Valnesfjord Vannverk er utstyrt med tre trykkøkningspumper i parallell samt nødstrømsaggregat 

slik at et eventuelt strømbrudd eller pumpefeil ikke vil kunne påvirke forsyningsevnen ved 

vannverket. For å kunne gi enda bedre sikkerhet ved ledningsbrudd eller brann anbefales det 

likevel at det på sikt vurderes å anlegge et høydebasseng i nærheten av sentrum på Straumsnes.   

4.9 Brannvannsdekning 

Plan- og bygningsloven anbefaler vannmengder til brannvann som følger: 

 Boligområder: 20 l/s 

 Sentrumsområder og næringsområder: 50 l/s 

Det finnes også en veileder til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Veilederen 

påpeker at det er kommunens ansvar å tilby sprinklervann i sentrumsområder og 

næringsområder. Veilederen definerer ikke hvilke mengder det er snakk om. 

Ved mindre branner benyttes vanligvis vann fra tankbil i slukkearbeidet. 

4.9.1 Fauske vannverk 

Figurene nedenfor viser brannvannsdekning for Fauske vannverk. Lys blå farge markerer de 

knutepunktene hvor man i dag ikke kan levere så mye vann som 20 l/s, mens mørk blå viser 

hvor man kan ta ut mellom 20 og 50 l/s. 

 

Store deler av vannverket klarer kravet på 20 l/s. Unntakene er Fauskemyrene, deler av Hauan 

samt industriområdet på Søbbesva. 
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Kravet på 50 l/s dekkes i det meste av sentrumsområdet. 

  

 

 

Figur 20: Brannvannsdekning Fauske vannverk 

  

 

Figur 21: Brannvannsdekning sentrum Fauske 
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4.9.2 Andre vannverk 

Det er ikke gjort beregninger av brannvannsdekningen ved andre vannverk enn Fauske 

vannverk. Det antas at det en del steder kan leveres opp til kravet på 20 l/s, mens det nok ikke 

kan leveres 50 l/s ved noen av de andre vannverkene. 

4.9.3 Vannforsyning til sprinkleranlegg 

Regelverket for dimensjonering av sprinkleranlegg for brannbekjempelse setter svært store krav 

til den kommunale vannforsyningen. 

Ved forespørsler til Fauske kommune om etablering av nye sprinkleranlegg har kommunen 

mulighet til og ved hjelp av en EDB-modell å beregne de trykk og vannmengder som kan tilbys 

på kommunale vannledninger. Da må utbyggeren selv beregne og dimensjonere egne ledninger 

og sprinkleranlegg slik at det blir mulig å oppfylle de kravene som stilles for det aktuelle bygget. 
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5. STATUS FOR GJENNOMFØRTE TILTAK 

Hovedplanen fra 1997 inneholdt til sammen 26 spesifikke tiltak. De aller fleste av disse er 

gjennomført. I tabellen nedenfor er de tiltak som ikke er utført omtalt. 

Tiltak Status 

Tetting av lekkasje 

Stengvatnet 

Det er gjennomført flere tetteforsøk av dammen ved 

Stengvatnet. Forholdene er imidlertid vanskelige og 

uoversiktlige og Fauske kommune har derfor besluttet å 

innstille tetteforsøkene. Foreløpig holdes situasjonen i sjakk ved 

at man har etablert en oppsamlingsdam nedenfor Stengvatnet. 

Der samler man opp lekkasjevannet og pumper det tilbake til 

Stengvatnet. Dersom situasjonen forverrer seg, anbefales at man 

utreder mulighetene for å hente vann fra f.eks. Nevervatnet. 

Dette ligger i tilfelle noe frem i tid. 

Høydebasseng Finneidlia Det er foreløpig ikke etablert noe høydebasseng ved Finneidlia. 

Dette er et tiltak som vurderes på nytt i denne 

hovedplanperioden. 

Forbindelse mellom 

Valnesfjord vannverk og 

Fauske vannverk 

Dette er ikke gjennomført og anses heller ikke aktuelt med det 

aller første. Det kan likevel være et tiltak som kan være aktuelt 

på litt lengre sikt. 

Tabell 6: Oversikt over status på prosjekter fra Hovedplan vannforsyning fra 1997 

Underveis i hovedplanperioden endret forutsetningene seg slik at noen tiltak i planen gikk ut, 

mens andre ble tatt inn i planen. Av de viktigste kan nevnes: 

 

 Kommunal overtagelse og sammenslåing av Øvre og Nedre Valnesfjord vannverk. 

Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. 

 Tilknytning av Bringsli vannverk til Valnesfjord vannverk 

 Overtakelse av Nordvik vannverk og etablering av nytt vannbehandlingsanlegg (UV) 

 Sammenkobling av Lomi og Bursi vannverk et felles vannverk (Lomi vv) 

 Etablering av Sulitjelma fjellandsby vannverk 
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6. AVVIK MELLOM MÅLSETNINGER OG FAKTISK TILSTAND 

I kapittel 3 fastsettes målene for vannforsyningen i Fauske kommune, mens kapittel 4 

oppsummerer tilstanden til vannforsyningen. I dette kapitlet er avvikene mellom ønsket og 

faktisk situasjon listet opp. 

6.1 Nok vann 

6.1.1 Kilder 

Selv om alle de kommunale vannverkene i Fauske kommune har til dels omfattende lekkasjer i 

ledningsnettet, der over 40-75 % av vannet som sendes ut på nettet forsvinner i lekkasjer, har 

alle de kommunale vannverkene kilder som har god nok kapasitet til å forsyne de områdene de 

skal dekke. Det har ikke vært noen kjente situasjoner der det har vært reell fare for at det ikke 

skulle være nok vann i kildene. 

6.1.2 Brannvannsdekning 

Deler av de sentrale forsyningsområdene for Fauske vannverk har i dag ikke tilfredsstillende 

brannvannsdekning. Dette gjelder i hovedsak industriområdet på Søbbesva og enkelte andre 

mindre områder. 

For de andre vannverkene har man ikke gjort simuleringer av brannvannsdekningen og det må 

derfor tas høyde for at brannslukking primært må foretas med vann fra tankvogn. 

6.2 Godt vann 

6.2.1 Godkjenninger 

I skrivende stund har 5 av 6 kommunale vannverk offentlig godkjenning, mens 3 av 4 private 

vannverk er godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. 

Fauske vannverk har to vannbehandlingsanlegg som begge har 2 hygieniske barrierer i 

vannbehandlingsanlegget. Kildene som benyttes regnes ikke som barrierer. Kravene i 

drikkevannsforskriften er at det skal være to uavhengige barrierer. Dette er tilfredsstilt ved 

Fauske vannverk. 

Valnesfjord vannverk fikk endelig godkjenning vinteren 2014. Vannverket har en kilde som 

ikke regnes som to hygieniske barrierer, men vannbehandlingsanlegget har to uavhengige 

barrierer. Det er målt noe lav pH ved Valnesfjord vannverk og tiltak for å heve pH-verdiene bør 

vurderes. 

Fridal vannverk er godkjent med en hygienisk barriere i kilden og en i 

vannbehandlingsanlegget. 

Lomi vannverk er godkjent med en hygienisk barriere i kilden og en i 

vannbehandlingsanlegget. 

Nordvik vannverk har ikke godkjenning. Det er i dag kun en hygienisk barriere i 

vannbehandlingsanlegget og kilden vil ikke kunne oppnå godkjenning.  

Sulitjelma fjellandsby 

Det skal i nær framtid søkes om godkjenning av Sulitjelma fjellandsby vannverk. Da 

vanninntaket ligger ganske nært avløpsrenseanlegget i området vil ikke kilden kunne godkjennes 

som en hygienisk barriere. Det skal derfor søkes om godkjenning med to barrierer i 

vannbehandlingsanlegget i form av to uavhengige UV-anlegg. 
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6.2.2 Andre problemområder 

Fauske kommune har ikke et ledningsnett med nødvendige kummer og tekniske innretninger 

som er tilrettelagt for planmessig spyling og rengjøring av vannledningene.  Planmessig renhold 

og drift av ledningsnettet vil bidra til at vannet som leveres abonnentene faktisk holder den 

kvaliteten som drikkevannsforskriften krever. Ledningsnettet med tilhørende kummer er pr. i 

dag ikke tilrettelagt for slik rengjøring og det må derfor settes i verk tiltak for at nødvendig 

spyling og rengjøring kan utføres. 

6.3 Sikker vannforsyning 

6.3.1 Bassengkapasitet 

Det er i dag tilnærmet ingen bassengkapasitet ved noen av vannverkene i Fauske kommune. Ved 

Klungset, Stengvatnet og Valnesfjord vannverk er det et mindre volum tilgjengelig, som gjør at 

vannforsyningen kan opprettholdes i noen timer ved svikt i vannbehandlingen. Disse bassengene 

ligger imidlertid ved kildene/vannbehandlingsanleggene og vil ikke være til hjelp ved 

ledningsbrudd på hovedoverføringsledningene. For å kunne tilfredsstille målsetningen om sikker 

vannforsyning anbefales at det etableres et høydebasseng med minimum ett døgns 

middelforbruk i nærheten av Finneidlia for Fauske vannverk. 

På sikt bør det også etableres et høydebasseng ved Valnesfjord vannverk. Et slikt høydebasseng 

bør plasseres nært bebyggelsen ved Strømsnes og bør fungere både som brannreserve og som 

utjevningsbasseng. Høydebassenget bør ha volum som tilsvarer minimum 1 døgns forbruk. 

6.3.2 Vannbehandling 

Ved planlegging av de kommunale vannbehandlingsanleggene har Fauske kommune lagt stor 

vekt på å ivareta forsyningssikkerheten. Anleggene har minimum 2 uavhengige linjer som skal 

sørge for sikker drift selv en linje settes ut av drift ved et uhell eller ved planmessig avstengning. 

Alle vannverkene har nødstrømsaggregater med UPS som sørger for uavbrutt vannforsyning 

selv om den normale strømforsyningen skulle brytes. For Klungset, Stengvatnet og Valnesfjord 

vannverk er rentvannsbassengene delt i to for på den måten å sikre at minst ett av bassengene vil 

være i drift til enhver tid. Alle vannbehandlingsanleggene er tilknyttet det overordnede 

driftsovervåkingsanlegget. Feil ved disse vil dermed varsles umiddelbart. 

6.3.3 Sikkerhet ved ledningsbrudd 

Fauske vannverk har tosidig vannforsyning fra Stengvatnet og Klungset. Begge disse 

vannbehandlingsanleggene har kapasitet til å levere vann til hele forsyningsområdet i en 

normalsituasjon. Ved brann vil man derimot kunne oppleve at det er behov for at begge 

vannverkene er i drift. De siste 10 årene har antall ledningsbrudd på det kommunale 

hovedledningsnettet variert mellom 7 og 17 pr. år. Fauske kommune har det meste av 

nødvendige deler på lager og lekkasjene blir i hovedsak utbedret i rimelig tid etter at de 

oppdages. 

6.4 Effektiv vannforsyning 

Fauske kommune søker gjennom utarbeidelse av hovedplan vannforsyning å jobbe langsiktig og 

planmessig strategisk for å sikre en mest mulig effektiv drift og utvikling av 

vannforsyningssektoren. Likevel preges driften i en viss grad av rutinemessige arbeidsoppgaver 

og håndtering av akutte hendelser som oppstår.  

Det er i dag ikke utplassert vannmålere på strategiske steder i nettet som kan hjelpe til med å 

overvåke og oppfange hendelser på nettet. Dette vanskeliggjør effektiv lekkasjesøking og 

planmessighet i saneringsarbeidet. 
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Aktiv lekkasjesøking på ledningsnettet gjennomføres med jevne mellomrom. Det foretas da søk 

i områder der det er mistanke om lekkasjer. Fauske kommune har selv personell som planlegger 

og gjennomfører lekkasjesøkingen. 

Det er etablert gode støttesystemer som bidrar til en mer effektiv drift av vannforsyningen. Dette 

gjelder i første omgang ledningskartverk med forvaltningsdel, hydraulisk nettmodell for Fauske 

vannverk og sentralt driftsovervåkingsanlegg. 

Alle nye ledninger, samt hendelser på nettet registreres i ledningskartverket Gemini VA. Det er 

etablert en hydraulisk nettmodell for Fauske vannverk. Denne modellen kan benyttes til å 

simulere ledningsnettet og på den måten se om det er svakheter og mangler ved nettet. Modellen 

er ikke ferdig utviklet, men kan likevel gi et godt bilde av faktiske forhold på nettet. 

Det er ikke etablert hydraulisk modell for andre kommunale vannverk i Fauske kommune. 

Driftsovervåkingsanlegget sammen med vannmålere på nettet kan benyttes som verktøy for å 

bidra til å finne lekkasjer på nettet.  

6.5 Vann til alle 

Fauske kommune har et godt utbygd vannforsyningsnett og det foreligger ingen planer om å 

innlemme nye områder. 

Bjørnbakken vannverk har søkt om kommunal overtakelse. Bjørnbakken vannverk er ikke 

godkjenningspliktig. 

Strømhaug vannverk i Valnesfjord har søkt om kommunal overtakelse. Det ligger en kommunal 

ledning i umiddelbar nærhet og det ligger derfor godt til rette for tilknytning til kommunalt 

vannverk. 
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7. TILTAK FOR MÅLOPPNÅELSE 

7.1 Nok vann 

7.1.1 Brannvannsdekning 

Den hydrauliske modellen for Fauske vannverk viser hvor mye vann man kan ta ut i hver enkelt 

brannvannskum i tilfelle brann. Modellen er imidlertid ikke fullstendig og det anbefales at 

modellen ferdigstilles og benyttes til å utarbeide nøyaktige branndekningskart. 

Av den foreliggende modellen kan man se at Søbbesva industriområde ikke har tilfredsstillende 

brannvannsdekning samt at det i deler av Finneid også er noe begrenset brannvannskapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Brannvannskapasitet Søbbesva industriområde 

 

Til venstre i Figur 22 er brannvannsdekningen simulert med dagens situasjon. Tilgjengelig 

brannvann i området er ca. 10 l/s. I figuren til høyre er det lagt en ny Ø200 mm vannledning fra 

Vestmyra til Søbbesva. Dette gir en vesentlig kapasitetsforbedring i Søbbesva Industriområde 

med en bedring i brannvannsdekningen fra 10 l/s til 43 l/s. 

I området Finneid har vi flere steder med mangelfull brannvannsdekning. Det er ikke utført 

målinger i felt som viser at denne situasjonen er reell. I utgangspunktet bør det være tilstrekkelig 

med trykk i dette området til å gi en tilfredsstillende brannvannsdekning. På grunn av det høye 

trykket på hovedledningene er det flere steder montert trykkreduksjonsventiler for at 

abonnentene i området ikke skal få for stort trykk.  

Det anbefales at det gjøres målinger på nettet for å kalibrere modellen. Dersom modellen er 

korrekt, må det gjøres tiltak for å sørge for tilstrekkelig med brannvann i dette området. Aktuelle 

tiltak kan være flytting/justering av trykkreduksjonsventiler, etablering av trykkøkningsanlegg 

eller etablering av et høydebasseng i overkant av bebyggelsen.  
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Figur 23: Brannvannsdekning i området Finneid 

For spredtbygde områder tilknyttet Fauske vannverk og for det meste av de øvrige vannverkene 

må det påregnes at brannslokking primært må utføres ved hjelp av tankbiler eller pumping fra 

bekker, elver eller vatn. 

7.1.2 Forsyningsvann 

For alle normalsituasjoner er det tilstrekkelig kapasitet i både ledningsnett og 

vannbehandlingsanlegg for alle tilknyttede områder.  

7.2 Godt vann 

7.2.1 Godkjente vannverk 

Av de kommunale vannverkene er det kun Nordvik vannverk som ikke er godkjent. Det kan 

ikke forventes at Nordvik vannverk vil kunne oppnå godkjenning. Det tas derfor sikte på at 

Nordvik vannverk skal legges ned og tilknyttes Valnesfjord Vannverk. Dette kan sannsynligvis 

gjøres best ved å legge en ny Ø 160 mm overføringsledning fra området Bringsli til Nordvik, en 

strekning på ca. 1,5 km. 
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Fridal vannverk har godkjenning med en hygienisk barriere i kilden og en i 

vannbehandlingsanlegget. De senere årene har man imidlertid hatt en negativ utvikling i 

råvannskvaliteten. Dette gjør at man må holde et ekstra øye med videre utvikling og eventuelt 

vurdere tiltak som kan sikre tilfredsstillende kvalitet. Utbygging av vannbehandlingsanlegget til 

en ekstra hygienisk barriere et det mest aktuelle tiltaket. I denne hovedplanen tas det ikke med 

noe tiltak for dette. 

Sulitjelma Fjellandsby vannverk har pr. i dag ikke godkjenning etter drikkevannsforskriften.. 

Det forventes at endelig godkjenning gis innen sommeren 2014. 

7.2.2 Drift og vedlikehold av vannledningsnettet 

Rentvannskvaliteten ut fra vannbehandlingsanleggene i Fauske kommune er i dag 

gjennomgående god. Likevel kan kvaliteten på vannet som leveres til abonnentene i enkelte 

tilfeller være av mindre god kvalitet og noen ganger ikke tilfredsstille kravene i 

drikkevannsforskriften. 

Arbeidet med renhold og vedlikehold av ledningsnettet bør utføres planmessig og med 

regelmessige gjentaksintervall. Det må derfor lages en plan for hvordan dette arbeidet skal 

gjennomføres. 

I en slik plan må det gjøres rede for hvilke fysiske tiltak som må gjennomføres på nettet, spesielt 

i forhold til utskifting av kummer og armatur i kummene samt bygging av nye kummer. Planen 

må vise hvilke ledningsstrekninger som skal spyles, hvilke ventiler som skal åpnes og lukkes og 

hvor man skal spyle ut vannet. Den må også si noe om det skal benyttes spyleplugg eller ei. Det 

anbefales at Fauske kommune anskaffer en rigg for dette spylearbeidet for å forenkle arbeidet. 

7.3 Sikker vannforsyning 

7.3.1 Bassengkapasitet 

Det mest nærliggende er å etablere en viss bassengkapasitet i nærheten av Fauske sentrum. Dette 

vil kunne bidra til utjevning av vannproduksjonen, men vil først og fremst kunne gi en bedring i 

forsyningssikkerheten ved branner og ved brudd på overføringsledninger. 

7.3.2 Reservevannforsyning/krisevannforsyning ved Fauske vannverk 

Vannforsyningssikkerheten ved Fauske vannverk må sies å være god. Man har to 

vannbehandlingsanlegg, Klungset og Stengvatnet som ved normalt forbruk hver for seg kan 

dekke hele forsyningsområdet. Det anses derfor som ikke aktuelt å etablere noen ytterligere 

reservevannforsyning for Fauske vannverk. Fauske kommune øver årlig på ulike situasjoner som 

kan oppstå der hele vannverket i en periode forsynes fra kun ett av vannbehandlingsanleggene. 

7.3.3 Reservevannforsyning/krisevannforsyning ved Valnesfjord vannverk 

Det legges ikke opp til at Valnesfjord vannverk skal ha noen reservekilde. Som 

krisevannforsyning legges det opp til forsyning av drikkevann med tankvogn og at det pumpes 

vann fra Valnesfjordvatnet direkte inn på ledningsnettet. Dette vannet vil imidlertid ikke kunne 

benyttes som drikkevann. 

7.3.4 Reservevannforsyning/krisevannforsyning ved øvrige vannverk 

Ved de fleste av vannverkene ligger det til rette for å kunne forsyne ledningsnettet ved å pumpe 

ubehandlet vann inn på ledningsnettet. Det anbefales at det utarbeides planer for dette og at det 

faktisk klargjøres for slike løsninger ved alle vannverkene. 

7.4 Effektiv vannforsyning 
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7.4.1 Langsiktig tenkning og overordnet strategisk planlegging 

Endring av fokus fra daglig drift og over til en langsiktig og overordnet tenkning kan bare skje 

dersom det etableres en forståelse i både politiske og operative avdelinger at dette faktisk er 

viktig og at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette i organisasjonen. 

7.4.2 Lekkasjereduksjon 

Generelt gjelder for vannverkene i Fauske kommune at man stort sett har nok vann. Dette har 

nok ført til at det ikke har vært spesielt behov for stort fokus på dette med lekkasjer på 

ledningsnettet. Dette er nok også hovedårsaken til at lekkasjeandelen er så stor som den faktisk 

er i Fauske kommune. 

Vannverkene i Fauske kommune har en lekkasjeandel på mellom 45 og 93 %. Det er ikke noen 

klare retningslinjer for hva som regnes som akseptabel lekkasjeandel, men et utgangspunkt kan 

være at man ikke skal ligge særlig over landsgjennomsnittet. I 2008 var gjennomsnittlig 

lekkasjeandel i norske vannverk på ca. 40 %. 

Da det er forholdsvis billig å produsere rentvann i Fauske kommune er det ikke mye penger å 

spare på å redusere lekkasjene. Et ønske om å redusere lekkasjene kan derfor vanligvis ikke 

forsvares ut fra rene økonomiske betraktninger. Men fordi lekkasjer over tid vil kunne gi 

følgeskader og større brudd, vil man være tjent med at lekkasjene oppdages og utbedres så tidlig 

som mulig. Med hensyn til sikkerhet må lekkasjene holdes under kontroll. 

Arbeidet med å redusere lekkasjeandelen bør gjøres planmessig: 

1. Få oversikt over vannforbruket i delsoner, ikke bare ved hvert vannverk 

2. Vurdere muligheter for reduksjon av trykket på ledningsnettet 

3. Jobbe planmessig med aktiv lekkasjesøking 

4. Ved lekkasjer på private stikkledninger, bør det gis pålegg om utbedring av disse. 

7.4.3 Støttesystemer 

Det må etableres en forståelse for at systemer som ledningskartverk og hydraulisk modell er 

viktige for effektiv drift av vannforsyningen. Det bør derfor jobbes med videreutvikling av disse 

systemene slik at disse faktisk i enda større grad kan bidra til en mer effektiv drift. Det må 

derfor settes av midler og andre ressurser for videreutvikling av Gemini-VA og Mike Urban 

modellen. 

Det anbefales likevel at den hydrauliske modellen driftes og vedlikeholdes av spesialister på 

dette. Ledningskartverket kan med fordel driftes av Fauske kommune selv. 

7.4.4 Sanering og utskifting av gamle vannledninger 

Sanering og utskifting av vannledninger må gjøres ut fra en totalvurdering der man ser på 

forhold som: 

 Bruddhyppighet, der man vurderer kostnader ved sanering opp mot konsekvensen av at 

brudd skjer. 

 Ledningsmateriale/alder på ledninger som tilsier at det er økende fare for ledningsbrudd 

 Lekkasjemengden på de enkelte ledningsstrekk 

 Samordning med behov innenfor avløps- og vegsektoren 

Ut fra lekkasjevannmengdene og antall ledningsbrudd hvert år, anbefales at arbeidet med 

sanering/utskifting intensiveres ytterligere fra dagens nivå. 

Det anbefales at det lages en saneringsplan for ledningsnettet for prioritering av hvilke 

strekninger som skal tas først. 
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7.5 Problemområder 

Fauske kommune har de seneste 10 årene satset på en planmessig utbygging av 

vannbehandlingsanlegg for alle de kommunale vannverkene. Alle vannverkene har derfor i dag 

vannbehandlingsanlegg som tilfredsstiller kravene til en hygienisk barriere i 

drikkevannsforskriften.  

Det legges derfor ikke opp til nyinvesteringer i nye vannbehandlingsanlegg i denne 

hovedplanperioden. Det kan derimot forventes at det i løpet av hovedplanperioden vil oppstå 

behov for fornying av prosessutstyr i ett eller flere av vannbehandlingsanleggene. Dette bør tas 

på driftsbudsjettet og ikke på investeringsbudsjettet. 

7.5.1 Ledningsnettet 

Oversikten over vannforbruk og antall lekkasjer viser at store deler av vannet som behandles i 

vannbehandlingsanleggene, dessverre ikke når frem til abonnentene på grunn av lekkasjer. 

Dert anbefales at det igangsettes et planmessig lekkasjesøkingsprogram med hensikt å minimere 

lekkasjene.  

Det bør etableres kummer med vannmålere som kan benyttes til å kontrollere vannforbruket i 

definerte soner. På denne måten kan man på en enklere måte sikre kvaliteten på 

lekkasjesøkingsarbeidet     
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8. TILTAKSPLAN 

8.1 Innledning 

Arbeidet med hovedplanen har avdekket at det er behov for en rekke tiltak som har til hensikt å 

sørge for at Fauske kommune får en bedre måloppnåelse innen vannforsyningen. I tiltaksplanen 

er anbefalte tiltak oppsummert. 

Vi har valgt å dele tiltakene inn i følgende grupper: 

1. Administrative tiltak 

Tiltak som gjennomføres administrativt, i første rekke plan og utredningsarbeid 

2. Drifts- og vedlikeholdstiltak 

Tiltak som gjennomføres som en del av normal drift, ved hjelp av eget personell og ved 

kjøp av tjenester 

3. Plantiltak 

Tiltak som skal forberede senere investeringstiltak samt drifts- og vedlikeholdstiltak 

4. Investeringstiltak 

Tiltak som belastes investeringsbudsjettet. Gjøres delvis ved hjelp av eget personell, 

men i hovedsak ved kjøp av tjenester. 

8.2 Tiltak 

8.2.1 Administrative tiltak 

 

Nr. Tiltak Beskrivelse År Kostnad 

A01 Utarbeidelse av 

saneringsplaner 

Utarbeidelse av saneringsplan for Fauske 

vannverk. I tillegg skal det utarbeides en egen 

saneringsplan som skal gjelde for de øvrige 

vannverkene 

 

2015 

2018 

 

350 

200 

A02 Årlig 

planleggingsbehov 

Uforutsett behov 2014-

2026 

150/  år 

8.2.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak 

 

Nr. Tiltak Beskrivelse År Kostnad 

D01 Videreutvikling 

av hydrauliske 

modell 

Videreutvikling av den hydrauliske modellen 

for Fauske vannverk, slik at den kan utvikles 

til å bli et enda bedre verktøy i det 

planmessige og strategiske arbeidet innen 

vannforsyning i Fauske kommune 

2015 

2018 

 

D02 Etablering av ny 

hydraulisk modell 

Etablere ny hydraulisk modell for Valnesfjord 

vannverk 

2018 

 

 

D03 Videreutvikle 

ledningskartverket 

Ledningskartverket utvikles videre til å bli et 

enda bedre verktøy for drift og strategisk 

utvikling 

2015 

2026 
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8.2.3 Plantiltak 

 

Nr. Tiltak Beskrivelse År Kostnad 

P01 Planer for 

vedlikehold og 

rengjøring av 

ledningsnettet  

Det skal utarbeides planer for hvordan 

ledningsnettet skal kunne rengjøres og 

vedlikeholdes på en mest mulig effektiv 

måte. Ved hjelp av den hydrauliske modellen 

skal det lages detaljerte planer for hvilke 

kummer som må skiftes ut, samt hvilke 

ventiler som må åpnes og lukkes for å kunne 

spyle ledningene mest mulig. 

 

2015 

 

 

300 

P02 Brannvannsdekning Bruke den hydrauliske modellen for å 

utarbeide dekningskart som viser hvilken 

mengde brannvann som kan tas ut i hver 

enkelt brannvannskum eller hydrant 

2015 100 

P03 Reduksjon av 

vannforbruk 

Utarbeide en plan for gjennomføring av 

planmessig lekkasjesøking og eventuelt 

vurdering om det bør gjøres noe med 

trykksonene som igjen kan føre til mindre 

vannforbruk. 

2015 200 

P04 Høydebasseng 

Fauske vannverk 

Utrede størrelse, plassering og utforming av 

nytt høydebasseng for Fauske vannverk 

Forprosjekt og detaljprosjektering 

2018 

 

2018 

400 

P05 Høydebasseng 

Valnesfjord 

vannverk 

Utrede størrelse, plassering og utforming av 

nytt høydebasseng for Valnesfjord vannverk 

Forprosjekt og detaljprosjektering 

2020 300 

 

8.2.4 Investeringstiltak 

 

Nr. Tiltak Beskrivelse År Kostnad 

I01 Sanering av 

ledningsnettet 

Sanering av ledningsnettet, prioriteringer 

gjøres i saneringsplan vann 

2014-

2026 
2000/år 

I02 Sanering av 

kummer 

I forbindelse med plan for rengjøring/spyling 

av ledninger, må det skiftes ut kummer for å 

legge til rette for dette. Det tas sikte på å skifte 

ut 15 kummer pr. år 

2014-

2026 

1500/år 

I03 Tilknytning 

Nordvik vannverk 

og Strømhaug vv. 

Nordvik vannverk tilknyttes Valnesfjord 

vannverk ved at det etableres en 

overføringsledning fra området Bringsli til 

Nordvik. Lengde ca. 2000 m. Meterpris ca. 

2014-

2015 
4000 
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2000 kr. /m 

I04 Dam Stengvatnet 

og nytt slusehus 

Forsterkning av eksisterende dam ved 

Stengvatnet. Etablering av nytt slusehus ved 

dam 

2015 4000 

I05 Sikring av 

brannvannsdekning 

Søbbesva 

industriområde 

Det skal legges en ny ledning fra Vestmyra til 

Søbbesva for å sikre en bedre 

brannvannsdekning. Strekning ca. 380 m, dim. 

Ca. 200 mm 

2015- 

2016 
1500 

I06 Ombygging 

ventilhus 

Bremsebakken 

Ventilhus Bremsebakken bygges om med nye 

ventiler, pumper og nødstrømsaggregat 

2016-

2017 

4000 

I07 Ny tankbil Fauske kommune kjøper en ny tankbil for å 

sikre god brannvannsdekning og gi økt 

kapasitet for utkjøring av nødvann. 

2018 3000 

I08 Høydebasseng 

Fauske vannverk 

Etter vurdering gjort i P01, bygges nytt 

høydebasseng sentralt i Finneidlia for å skulle 

fungere som 

brannvannsreserve/forsyningsreserve 

2019-

2020 

8000 

I09 Høydebasseng 

Valnesfjord 
Etablering av nytt høydebasseng i Valnesfjord 2021-

2022 
6000 

I10 Sammenkobling 

tortenli-Løgavelen 

Forsterke ledningsnettet ved å etablere 

rundkjøring 

2023-

2024 

2000 
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8.2.5 Handlingsplan 

 

Nr. Tiltak 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sum 

A01 Utarbeidelse av 

saneringsplaner 
 350   200         550 

A02 
Årlig planleggingsbehov 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1950 

P01 
Planer for vedlikehold og 

rengjøring av ledningsnettet  300            300 

P02 
Plan brannvannsdekning 

 100            100 

P03 
Plan reduksjon av 

vannforbruk  200            200 

P04 
Plan høydebasseng Fauske 

vannverk     400         400 

P05 
Plan høydebasseng 

Valnesfjord vannverk       300       300 

I01 
Sanering av ledningsnettet 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 26000 

I02 
Sanering av kummer 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 19500 

I03 
Tilknytning Nordvik 

vannverk og Strømhaug vv. 2000 2000            4000 

I04 
Dam stengvatnet/ nytt 

slusehus Stengvatnet 1500 2000            3500 

I05 
Sikring av 

brannvannsdekning 

Søbbesva industriområde 

 500 1000           1500 

I06 
Ombygging ventilhus 

Bremsebakken   1000 3000          4000 

I07 
Ny tankvogn 

    3000         3000 

I08 
Høydebasseng Fauske 

vannverk      4000 4000       8000 

I09 
Høydebasseng Valnesfjord 

       3000 3000     6000 

I10 
Sammenkobling Tortenli – 

Løgavelen 1,3 km          1000 1000   2000 

Sum  7150 9100 5650 6750 7250 7650 7650 6650 6650 4650 4650 3650 3650 57900 
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9. ØKONOMI 

Innkreving av vanngebyr er regulert av lov om kommunale vann- og avløpsgebyrer med 

tilhørende forskrifter. Vannforsyningen i Fauske kommune skal fullt ut dekkes gjennom gebyr. 

Innenfor disse rammene har Fauske kommune vedtatt en lokal forskrift for beregning og 

innbetaling av gebyr som abonnentene skal betale for disse tjenestene. 

I vedlegg 1, finnes utdypende informasjon. 

9.1 Gebyrgrunnlag 

Gebyrgrunnlaget tar utgangspunkt i foreslått handlingsplan samt foreliggende gebyrgrunnlag 

som er beregnet for allerede foretatte investeringer samt erfaringstall fra drift og løpende 

vedlikehold av vannforsyningsanleggene i Fauske kommune. 

Ved beregning av kapitalkostnader (avskrivninger og renter) er det lagt til grunn en økning på 5 

% pr. år. Drift- og administrasjonskostnader er lagt inn med en økning på 3 % pr. år. 

 

Det er lagt inn en årlig økning av vanngebyret på 5 %. 

 

Gebyrgrunnlag i kr. eks. mva. 2014-2020 

Post Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Nye investeringer 7000 7150 9100 5650 6750 7250 7650 7650 

          

8 Kapitalkostnader 6720 7056 7409 7779 8168 8577 9005 9456 

9 Driftskostnader 8094 8337 8587 8844 9110 9383 9664 9954 

11 Administrasjonskostnader 439 452 466 480 494 509 524 540 

12 Sum utgifter 15253 15845 16461 17103 17772 18469 19194 19950 

                    

14 Vanngebyr pr. bolig 2415 2536 2663 2796 2935 3082 3236 3398 

                    

21 Sum inntekter 14512 15315 16074 16873 17716 18603 19538 20523 

                    

22 Differanse inntekter/kostnader -741 -530 -388 -230 -56 134 344 573 

23 Akkumulert differanse (fond) 3149 2619 2231 2001 1944 2079 2423 2995 

9.2 Gebyrberegning 

I figuren nedenfor fremkommer utviklingen i avgiftsnivået for årene 2013 – 2020 vist for en 

bolig på 120 m
2
 BRA.  
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Figur 24: Gebyrutvikling 2008 – 2020 

Tabellen viser at det etter en gebyrøkning på 16 % fra 2008 til 2009 i perioden 2009 – 2012 ikke 

var økning av gebyrnivået. I perioden 2014 – 2015 legges opp til en gjennomsnittlig 

gebyrøkning på 5 % pr. år. Av tabellen på side 46 fremkommer det at med foreslåtte 

handlingsplan, vil inntektene være større enn utgiftene fra 2018 til 2020. Dette gir rom for en 

økning i investeringsnivået, eventuelt mulighet for mindre økning av gebyret enn det som er lagt 

til grunn i beregningene. 

9.3 Gebyrnivå sammenlignet med andre kommuner 

Ved å benytte tall fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA-rapportering) kan man sammenligne 

gebyrnivået i Fauske kommune, gjennomsnitt for Nordland samt landsgjennomsnittet. Tallene i 

figuren nedenfor viser gebyr for såkalt normal bolig på 120 m
2
. 

 

 

Figur 25:  Gebyrnivå Fauske kommune sammenlignet med Nordland og resten av Norge (2002 

– 2013) 
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Figuren viser at Fauske kommune i 2013 ligger under gjennomsnittet i gebyrnivå, både når en 

sammenligner med gjennomsnitt for Nordland og sittet for landet sett under ett. 
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VEDLEGG 1 

 

Beregning av gebyr 

1 Økonomi 

Tjeneste vann skal leveres til selvkost og utgiftene for levering av tjenestene skal dekkes av 

abonnentene. Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra abonnentene kun skal dekke 

kostnaden for levering av tjenesten. Det er med andre ord ikke anledning til å la tjenesten gå 

med overskudd og heller ikke bruke inntektene for å dekke andre områder i Fauske kommune. 

1.1 Gebyrgrunnlag 

Med gebyrgrunnlag mens de utgifter som må dekkes av gebyrinntekter slik at driftsbudsjettet 

totalt sett går i balanse, dvs. selvkost. 

Gebyrgrunnlaget for vanngebyr er beregnet med utgangspunkt i «kommunal forskrift for vann- 

og avløpsgebyrer i Fauske kommune», samt «Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester H-2140» (2003). 

Gebyrgrunnlaget for 2014-2026 består av følgende hovedelementer: 

1. Eksisterende driftskostnader for 2013 innenfor vannforsyningssektoren (direkte og 

indirekte) 

2. Antatt endring som følge av planlagte investeringer iht. handlingsplanen 2014 – 2026. 

3. Antatt endring i driftskostnader som følge av lønns- og prisvekst på henholdsvis 5 % og 3 % 

pr. år for perioden 2014-2026. 

4. Tidligere utførte investeringer innenfor vannsektoren (1984-2013), med beregning av 

kapitalkostnadene for perioden 2014-2026 ut fra gjenstående verdi av investeringene. 

5. Planlagte investeringer innenfor vannsektoren iht. handlingsplanen 2014 – 2026, med 

beregning av kapitalkostnader for perioden 2014 – 2026 ut fra verdi av investeringene. 

 

De driftsutgiftene som skal tas med i beregning av gebyrgrunnlaget samt beregning av 

kapitalkostnader bestemmes ut fra «Retningslinjer for selvkost for kommunale 

betalingstjenester», rundskriv H-2140 fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

Retningslinjene fastlegger hvilke utgifter som kan tas med og eventuelt hvordan de bør 

beregnes. Utgifter i driftsbudsjettet er sammensatt av lønnskostnader, driftskostnader, 

kapitalkostnader og andel av utgifter for felles administrasjon. 

Kapitalkostnader er et beregnet kostnadselement som består av to deler: 

 Avskrivninger, dvs. forringelsen av et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde 

 Alternativkostnaden, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å 

plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et velfungerende marked 

vil renten angi alternativkostnaden 

Ved innføringen av Kostra i 2001 ble det i forskrifter bestemt forskjellige avskrivningstider ut 

fra type investering. For vannforsyningssektoren betyr dette blant annet at ledningsanlegg 

avskrives over 40 år, teknisk utrustning over 20 år og bygninger over 50 år. Rundskriv H-2140 

fastlegger også at det fra og med 2003 skal benyttes serielånsmetoden ved beregning av 

avskrivninger av investeringer. Tidligere kunne det benyttes flere metoder for avskrivning, 

deriblant annuitetsmetoden. 

Videre fremkommer det av rundskrift H-2140 at alternativkostnaden skal beregnes ut fra en 

kalkylerente lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med at 

tillegg på 1 prosentpoeng. Gjennomsnittet for 2013 lå på om lag 2,75 %. For å ta høyde for en 

forventet renteøkning de nærmeste årene er det valgt å benytte en kalkylerente på 5 % i hele 

hovedplanperioden. 
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For å jevne ut gebyrene over tid, kan det bygges opp kortsiktige driftsfond, men fondet må 

utlignes i løpet av 4 år. Eventuelt overskudd i regnskap skal avsettes til selvkostfond mens 

underskudd skal dekkes av selvkostfondet. Dersom selvkostfond ikke er opparbeidet skal et 

underskudd dekkes inn det påfølgende budsjettåret. 

Tabellen nedenfor viser de ulike komponentene og tallstørrelser som vil inngå i gebyrgrunnlaget 

i planperioden. Erfaringer viser at det er vanskelig å beregne gebyrgrunnlaget i hele 

planperioden, da det er så mange faktorer som påvirker dette og som sannsynligvis vil endre seg 

i planperioden. Av den grunn er det kun valgt å beregne gebyrgrunnlag for perioden 2014 – 

2020.  

 

1.2 Gebyrberegning 

Vanngebyret er beregnet med utgangspunkt i en dekningsgrad på 100 %, dvs. at gebyrene fullt 

ut skal dekke kommunens kostnader til vannforsyningsformål (selvkostprinsippet). 

Det er utarbeidet et forslag til ny gebyrforskrift med en todelt gebyrmodell som hovedprinsipp. 

Vanngebyret skal for hver abonnent splittes i følgende to deler: 

1. Abonnementsgebyr (fast del) basert på bygningenes størrelse (m
2
) 

2. Forbruksgebyr (variabel del) basert på målt eller stipulert forbruk (m
3
) 

 

Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer er under politisk behandling. 

 

 

1.3 Gebyrnivået sammenlignet med andre kommuner 

Hvert år blir priser for kommunale tjenester rapportert inn til SSB (KOSTRA-rapportering) slik 

at en kan sammenligne prisene på tjenestene i alle Norges kommuner, herunder også 

gebyrnivået for vannforsyning på en 120 m
2
 bolig. 

Innrapporteringen gjør det mulig å sammenligne priser for tjenester i Fauske kommune mot 

andre tilsvarende kommuner som, Narvik, Tromsø og Bodø. For øvrig kan en også sammenligne 

mot en gjennomsnittspris i fylket og på landsbasis. Vanligvis benytter man tall for en såkalt 

«normal bolig» på 120 m
3
 med stipulert forbruk, som er det alle kommuner er pliktig å 

rapportere på. 
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