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1. Innledning
Tilgang på rent vann er noe vi i Hitra gjerne tar for gitt. Vi vasker oss med det og
drikker det hver dag, uten å tenke over tilgjengeligheten. Maten vi spiser, og
elektrisiteten vi bruker, har blitt produsert ved å benytte store mengder vann.
Vi er avhengig av vann for å leve, og i vår region er rent vann grunnlaget og en sterk premissleverandør for
bolig-, fritid- og næringsutviklingen. Strategiene vi legger for utbygging av vann vil være førende for hvor vi
kan foreta nyetableringer i fremtiden.
I kommuneplanens samfunnsdel står det: (…)
Hitra er sårbar for klimatiske endringer da
kommunens hovednæring er avhengig av stabile
klimatiske forhold. En økning i havtemperatur vil
kunne være kritisk for oppdrettsnæringen.
Ekstremvær, skipskatastrofer med utslipp og
havnivåstigning er også vesentlige risikofaktorer
for Hitra kommune. Kommunens vanntilgang er
også en viktig faktor. Drikkevann og
produksjonsvann innenfor lokal industri baseres
på overflatevann som renses. Vanntilgang er
avgjørende i utviklingen av samfunnet på Hitra
(…)

Det er verdt å legge godt merke til at rent vann er en marginal ressurs i vår kommune. Samtidig er denne
ressursen grunnlaget for at vi skal kunne ha fortsatt vekst, og for at vi skal kunne nå målene i Strategi
2030.
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Hittersamfunnet har også et ansvar for å bistå i de globale tiltakene slik at vi kan nå målsettingene som er
satt i FNs bærekraftsmål. Hele åtte av FNs 17 bærekraftsmål er direkte eller indirekte knyttet til vann. Å
møte verdens vannbehov er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vi i Hitra har også et
ansvar for arbeidet med dette.
Vann dekker 70 prosent av jordens overflate, men kun 2,5 prosent er ferskvann. Av dette er nesten 70
prosent lagret i snø, is og isbreer. Det er altså svært lite av jordens vann som er tilgjengelig ferskvann. Hos
oss i Hitra er det meste av vanntilførselen basert på ferskvann. Ferskvann er en sårbar ressurs, og vi må
derfor optimalisere bruken av denne. Vannforbruket bør planlegges med hensyn til natur og mennesker i
områdene rundt produksjonsanleggene, for å forhindre forurensning av drikkevannsreservoarer eller
overforbruk av vann. Dårlig håndtering av vannbehov kan også føre til produksjonsstopp som koster
bedriftene dyrt.
Samtidig vil ressursmangelen kunne gi vekst for ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Flere selskaper
ser på det økende behovet for bærekraftige løsninger som en forretningsmulighet, og med riktige grep kan
Hitra kommune være en forsknings- og utviklingshub for nye vannløsninger i fremtiden.

Ny hovedplan trer i kraft fra vedtakstidspunktet for perioden med et perspektiv fram til 2031, og erstatter
eksisterende hovedplan 2016 – 22. Planen støtter seg på Hitra i tall, kommuneplanens samfunnsdel 20142026, kommuneplanens arealdel, handlings- og økonomiplanen 2021-24, planstrategien for 2020-24.
Hovedplan vann vil bli det førende styringsdokumentet for drift og utvikling av vannsektoren og helt
nødvendig for at hittersamfunnet skal oppnå den forventede utviklingen i årene som kommer. Det legges
her opp til omfattende investeringer. Vann er det innbyggere og aktører som betaler, og vår jobb er å
avstemme farten på investeringene ut fra økonomi og kapasitet. Tiltakene i planen er grovkalkulert, og
satt i prioritert rekkefølge. Overtagelse av private vannverk er innarbeidet i tiltakslisten i hht vedtak i
kommunestyret 18. mars 2021. Den totale kostnadsrammen for alle tiltakene er estimert til i underkant
av 250 millioner kroner i planperioden. Dette er et høyt investeringsvolum som vil medføre betydelig
høyere gebyrsatser for vann i årene framover. Tiltakene i hovedplan vann vil bli prosjektert og enkeltvis
innarbeidet i kommunens årlige behandling av handlings- og økonomiplan utover i planperioden.
Investeringer i eksisterende ledningsnett som planlegges for planperioden 2022 – 2031 vil medføre en
økning i vanngebyrene. På bakgrunn av budsjettet har det blitt utført beregning av gebyrutvikling for
planperioden 2021 – 2031 (Se i eget vedlegg).
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Hitra kommunen har 5 140 innbyggere (01.01.2021). Det inkluderer blant annet 3 000 boliger og 2 200
fritidsboliger, et aktivt næringsliv der aktører innenfor havbruksnæringen er aktivitet som krever god tilgang
på vann. Det er forventet en befolkningsøkning på ca. 100 personer (fastboende) i kommunen pr. år de neste
10 årene, og i tillegg en høyere andel fritidsinnbyggere. Hitra kommune har pr i dag totalt ca. 200 km
hovedvannledninger fordelt over hele kommunen.
Siden forrige planperiode er gamle Hitra slått sammen med en del av Snillfjord kommune til nye Hitra. Pr i
dag har Hitra kommune 2021 5 vannbehandlingsanlegg. Av de 5 vannverkene er det 3 stk. med
membranfiltrering og UV-behandling og 1 stk. som kun har UV-behandling og 1 stk. som har kjemisk felling
på sandfilter og UV-behandling. 4 vannverk tar råvann fra overflatekilder. Det er også én nødvannkilde. I
tillegg til de 5 kommunale vannverkene er det 18 stk. private vannverk og av disse er det 7 stk. private
vannverk som kjøper vann over måler.
Det er mange vann på Hitra, men få innsjøer er egnet som drikkevannskilde. Vannene er små og grunne
og har dermed dårlig kapasitet for vannforsyning av ønsket størrelse. Samtidig har vannene en dårlig
råvannskvalitet som er preget av nedslagsfeltene.
Mye av ledningsnettet er av god kvalitet og de fleste sjøledninger har omkjøringsmulighet. Likevel har
kommunen noen utfordringer med vannlekkasjer på deler av vannledningsnettet. En del ledninger fra
tidligere private ledninger og kummer har en dårligere standard. Det er behov for å kartlegge
leveringssikkerhet, tilstand og vedlikeholdsbehov i ledningsnettet samt å gjennomføre lekkasjetiltak. I tillegg
er det fortsatt et stort behov for vannforsyning til næringsmiddelindustrien i kommunen.
Det er noe behov for fornying av ledningsnettet i kommunen. Det er i hovedsak tettstedene Dolmøya,
Ulvøya, Fjellværsøya, Sunde, Vingvågen og Fillan det trengs fornying av ledningsnettet.
Til all utbygging er det behov for drikkevann og slokkevann ved brann. Hitra kommune har som intensjon å
få en oversikt over brannvannsituasjonen.
Et vesentlig element i ny hovedplan vann er overtakelsen av private vannverk, i hht vedtak i Hitra
kommunestyre, 18.03.21. Følgende prioriteringsliste for kommunal overtakelse av private vannverk:
1

Private vannverk som i dag er tilknyttet kommunal
vannforsyning, og med likestilt prioritet:
Tranvikan
Hopsjø – Småge
Ansnes Midtre
Ytre Ansnes
Myranes
Bjørnevågen
Sveneset
Herøya

2
3
4

Hestnes og Asmundvåg
Grefnesvågen og Helgebostad
Strøm

Stipulerte kostnader (i tusen kroner)

10 000
10 000
1 500
5 000
2 792
4 500
3 250
1 000
17 500
15 000
32 235

De private vannverkene er gitt en nærmere beskrivelse i kap 8 i dette dokumentet.
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2. Mål for vannforsyningen i Hitra kommune
2.1

Hovedmål

Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sikre forsyning av drikkevann av
tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder
helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.
Kommunen har utarbeidet internkontrollsystem, ROS-analyse og beredskapsplan som sikrer at gjeldende
lover og forskrifter for drift av virksomhet ivaretas under normale driftsforhold og under
uventede/kritiske hendelser.
Tidligere var hovedplan for vannforsyning hovedsakelig å anse som et teknisk/økonomisk basert
dokument med dertilhørende beregninger og analyser, tilsier dagens samfunnssituasjon at fokus dreies
mer og mer i retning av kunden og dens behov.
Vann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Kundens opplevelse av det leverte produkt blir det
vesentligste aspektet for kommunen. Dette innebærer at kommunens vannforsyningssystem ikke bare
må være teknisk og økonomisk vurdert, men også ha et klart kundeperspektiv.
Med kundens forventninger og behov i fokus vil hovedmålet for vannforsyningen naturlig være at Hitra
kommune skal garantere en vannforsyning som dekker innbyggernes – så vel husholdningenes som
næringslivets – behov for drikkevann av godkjent kvalitet.
Hovedplan vann har konkrete målsetninger for vannhåndtering og hvordan disse målene skal kontrolleres.
Målene er forsøkt utviklet slik at de i størst mulig grad er målbare (kvantitative).
Til en hovedplan skal det finnes tilhørende tiltaksplaner. Det finnes ikke saneringsplan for vann. En slik plan
skal utarbeides som oppfølging av hovedplanen, og vil fungerer som en detaljert gjennomføringsplan.

Hovedmålet for vannforsyningen er:
 Nok vann
 Godt vann
 Sikker og effektiv vannforsyning
 Vann til alle
2.2

Delmål

For at Hitra kommune skal oppnå sitt hovedmål for vannforsyningen er det behov for å dele opp
nødvendige tiltak i flere delmål. Delmålene for vannforsyningen er følgende:
Mål
nr.
1

Beskrivelse av målsettinger
Måloppnåelse før/etter
gjennomføring av handlingsplanen

Kommentarer

NOK VANN
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg får nok vann.
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1.1

Kommunen skal sikre utbygging av vannforsyningssystemer
som medfører at det er nok vann for alt boligforbruk og
industriforbruk.

1.2

Kommunen skal ved utbygging av vannforsyningssystemer sikre
at det er nok vann til slokkevannforsyning.
Nye anlegg skal normalt dimensjoneres etter følgende
anbefalinger i foreliggende forskrifter:
 1200 l/min i regulerte boligområder
 3000 l/min i sentrumsområder/ større
industriområder etc.
I områder med spredt boligbebyggelse legges det normalt opp
til slokkevanndekning med tankbil.

Slokkevannkapasitet skal vurderes etter
foreliggende forskrifter og stedlige forhold mm.
Slokkevannkapasitet vurderes i nært samarbeid
med brannvesenet og VA-ansvarlig i kommunen.
Ledningsnettet er bygd etter gjeldende krav på
byggetidspunkt.

1.3

Det skal under normal drift være et minimumstrykk på 2,0 bar
og maksimumstrykk på 10,0 bar i kommunale hovedledninger.

1.4

Kommunen skal påse at tiltak gjennomføres slik at
vannforbruket kan overvåkes og kontrolleres.

Det er etablert en del målepunkter på nettet.
Utvides med flere målere og soner i perioden for
å få oversikt over, overvåke og redusere
lekkasjer.

1.5

Tiltak for å redusere lekkasjetapet skal gjennomføres.
Målsettingen å redusere lekkasjeandelen med 10 – 20 % på
utsatte steder.

Arbeider for å redusere lekkasjer skal
intensiveres framover og gjennomføres bl.a. ut
fra økonomiske betraktninger.

1.6

Leveranse av slokkevann skal tilfredsstille forskriften om
brannforebyggende tiltak og tilsyn.

1.8

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

1.9

Sjøvann, bekker og vann kan brukes til brannslokking.

2

GODT VANN
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg
får vann av tilfredsstillende kvalitet.

Kartlegges sammen med brannvesenet.

2.1

Kvalitetskravene til drikkevann ifølge «Forskrift om vannforsyning
og drikkevann» m.m. skal oppfylles.

Vannbehandlingsanleggene skal følges opp
mht. å overvåke og dokumentere
vannbehandling og hygieniske barrierer,
samt redusere risiko for tekniske svikt/uhell.
Foreta fornyet MBA for vurdering av om
krav iht. hygieniske barrierer overholdes.

2.2

Vannforsyningsanleggene skal være utformet slik at risiko for
reduksjon av vannkvaliteten gjennom transportsystemet fram til
abonnentene skal være lav.

Det skal fokuseres på tiltak for å redusere
risiko for forurensning av vann i
transportsystemet ved situasjoner med
trykkløst nett.

2.3

Kommunale vannverk skal være godkjent iht. gjeldende forskrifter.

Alle kommunale vannverk er plangodkjent.

2.4

Vannkvalitet skal overvåkes i henhold til krav nedfelt i
Drikkevannsforskriften og eventuelle pålegg fra lokalt Mattilsyn.
Risikobasert prøvetaking – hyppigere prøvetaking – iverksettes ved
spesielle hendelser som ekstremvær, ved reparasjoner eller lekkasjer
på forsyningsnettet, ved registrert avvik i rentvannskvaliteten eller
lignende.

Egne rutiner for å håndtere dette. IK.

3

SIKKER VANNFORSYNING
Kommunen skal sikre at alle abonnenter tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg
har en tilfredsstillende sikker vannforsyning.
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3.1

3.2

Kommunen skal ha et system for internkontroll ved de
kommunale vannverkene som tilfredsstiller forskriftene.
Kommunen skal ha kontinuerlig operativ vaktordning for
vannforsyning.

3.3

Beredskapsplan for vannforsyning foreligger.

3.4

Kommunen skal ha opplegg for nødvannforsyning til
forsyningsområdene.

IK-system revideres jevnlig
Vaktordning er etablert (24/7 vakt, 4 delt i dag
men økes etter hvert til 5 delt).

Nødvannforsyning er basert på utkjøring av
vann på tank. Kartlegging av behov og
ressurser.

Nødvannforsyningen skal være operativ så snart det er gitt varsel
til abonnentene, slik at man beholder trykket og unngår å tømme
ledningsnettet.
3.5

Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal ikke overskride 8 timer.

3.6

Ved uforutsette stopp i vannforsyningen skal kommunen
tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 24 timer.
Uteblir vannforsyningen i over 24 timer skal husholdningsvann
tilkjøres abonnentene.

3.7

Abonnenten skal ikke oppleve uforutsette driftsavbrudd mer enn én
gang pr. femte år.

3.8

Flest mulig abonnenter skal ha tosidig vannforsyning (redundans).

3.10

Alle avvik og driftsdata skal inngå i grunnlaget for beslutning om
tiltak for å forbedre vannforsyningen.

3.11

Kommunen vil arbeide for at abonnentene har kontinuerlig
vannforsyning. Stans i vannforsyningen pga. ledningsbrudd skal ikke
overstige 24 timer. Totalt antall avbrudd i vannforsyningen skal ikke
overstige 10 pr. år.

Vannverkene skal ha bassengkapasitet for
minimum 1 døgns (normalt maks. forbruk)
(befolkning og industri).

3.12

Kommunen vil gjennom klargjøring av reservekilder, spesielle
driftsinstrukser og kontrollrutiner sørge for hygienisk tilfredsstillende
vann ved uønskede hendelser. Eksempler på uønskede hendelser er
akutt forurensning av råvannskilde eller forurensing av infrastruktur.

Kartlegging av nye kilder.
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Kommunen vil gjennom klargjøring av
reservekilder, spesielle driftsinstrukser og
kontrollrutiner sørge for hygienisk
tilfredsstillende vann ved uønskede hendelser.
Eksempler på uønskede hendelser er akutt
forurensning av råvannskilde eller forurensing
av infrastruktur.
Gjelder kommunale hovedledninger.

Tettbygde strøk og viktige
institusjoner/bedrifter skal ha mulighet for
tosidig vannforsyning (redundans).

BEST MULIG RESSURSBRUK

4.1

Kostnadene for vannforsyningen skal fullt ut dekkes gjennom det
kommunale vanngebyret.

4.2

Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal være
kostnadseffektive i et langsiktig perspektiv.

4.3

Vannverket skal eie maskiner og utstyr i den grad dette totalt sett er
billigst, eller at det er påkrevd ut fra sikkerhetshensyn.

Utstyr/maskiner skal være
driftssikkert/pålitelig og fornyes regelmessig.

4.4

Det skal være lager for forbruksmateriell og for komponenter som vil
være kritiske for forsyningssituasjon ved svikt i funksjonsevne.

Tilknyttet rammeavtale/serviceavtale med
leverandører.

4.5

Det skal utarbeides driftsinstruks for alle anleggsdeler.

Oppdateres/tilpasses nye anlegg.
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4.6

5

Beredskapsplan vannforsyning skal revideres hvert fjerde år.
Beredskapsøvelser skal gjennomføres jevnlig, minimum hvert fjerde
år.
FORNØYDE KUNDER

5.1

Tilbakemeldinger/informasjon skal inngå i grunnlaget for beslutning
om tiltak for å forbedre vannforsyningen.

5.2

Kommunen skal regelmessig informere abonnentene (sms,
hjemmeside, lokalavis) om relevante forsyningsmessige forhold.

5.3

Planlagte tiltak som krever stans i vannforsyningen skal senest
varsles abonnentene dagen før tiltak iverksettes.

6

PRIVATE VANNVERK

6.1

Kommunen skal være en veileder for private vannverk slik at flest
mulig av kommunens innbyggere får tilgang på tilfredsstillende
vannforsyning innenfor akseptable rammer.

6.2

Private vannverk som oppfyller kommunens VA-norm, kan overtas av
kommunen.

6.3

Kostnader ved en eventuell utvidelse av kommunalt nett må ses i
sammenheng med kostnaden for å heller utvide et nærliggende
kommunalt vannverk.

3. Føringer i planarbeidet
Hovedplanarbeidet i kommunene er basert på en rekke føringer fra andre forvaltningsorganer. Det finnes
en rekke rammebetingelser som styrer omfanget av, og type tiltak på vannforsyningssystemet. Dette er
synliggjort i vedlegg 3.
Vann er et av våre viktigste næringsmidler og det er særskilte krav til produksjon og leveranse av dette.
Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann må forholde seg til regelverket innen
næringsmiddelforvaltningen og helseforvaltningen. Mattilsynet er forvaltningsmyndighet/kontrollorgan
ovenfor kommunen, og godkjenner vannverk samt prøvetakningsplaner på ledningsnettet.
Alle materialer og kjemikalier som benyttes i et vannforsyningssystem skal tilfredsstille strenge krav.
Kjemiske produkter til behandling av drikkevann, herunder produkter til desinfeksjon av drikkevann, skal
være godkjent av Mattilsynet.
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4. Prioriteringer i planperioden
Hovedmålet i eksisterende plan blir videreført i ny plan: «Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak
skal kommunen sikre forsyning av drikkevann av tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet,
herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er
helsemessig betryggende».
Kartet viser de ulike vannverkene – både de kommunale og de private:

Det er lagt opp til en total investering i planperioden på i underkant av 250 millioner kroner (eks. mva.), jf
tiltakstabell i hovedplanen. Tiltakene vil bli presentert i formannskapsmøtet 6. april.
Det tiltaket som er gitt førsteprioritet er sammenknytning av Fillan og Sandstad vannverk. Dette for å
muliggjøre overføring av vann mellom områdene, og slik styrke kapasiteten i bl.a Fillan. Prosjektet
omfatter overtakelse av Tranvikan vannverk og Bjørnevågen vannverk, og er kostnadsberegnet til i
underkant av 60 mill.
Kapasiteten i Fillan vannverksområde er ikke stor nok til å forsyne nye abonnenter. Anlegget driftes for
fullt, og det er ikke mulig i tilføre mer råvann.
Tiltakslisten på neste side viser alle foreslåtte prioriteringer i planperioden. Dette følger også som eget
vedlegg, for at det der er bedre lesbart:
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Økonomiske konsekvenser / Vurdering
Det er lagt opp til en total investering i planperioden på i underkant av 250 millioner kroner (eks. mva.), jf
tiltakstabellen. Dette vil medføre en betydelig økning i gebyrsatsene for vann i årene som kommer.
Grafen og tabellen nedenfor viser forventet utvikling i normalgebyret for gebyrområdet vann i perioden
2021 til 2031 basert på investeringsvolumet som er foreslått i hovedplanen. I gebyrberegningen er
gebyrnivået forsøkt utjevnet så godt som mulig. Det er forutsatt at overskudd (eventuelt fremførbart
underskudd) skal tilbakeføres til abonnentene i løpet av en femårsperiode. Dette er i tråd med
generasjonsprinsippet innenfor selvkost. En konsekvens av dette kan være at årsgebyrene i enkelte år må
nedjusteres for å etterleve praksisen om tilbakeføring av fondsmidler i løpet av fem år.
Normalgebyret for en abonnent i Hitra kommune baserer seg på et årlig forbruk på 120 m3.

Tabellen nedenfor viser at dersom de planlagte investeringene i hovedplanen for vann og overtakelse av
private vannverk gjennomføres i forventet takt så forventes det en økning i normalgebyret på 40,3% fra
2021 til 2031:

Planen legger opp til et høyt investeringsvolum, med betydelige gebyrøkninger som konsekvens. Det er
derfor viktig at tiltaksplanen og prosjektene blir gjenstand for en årlig vurdering, i forbindelse med
utarbeidelsen av kommunens handlings- og økonomiplan. Hver enkelt tiltak skal bearbeides og
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prosjekteres, og man vil i den forbindelse søke å oppnå kostnadseffektive og hensiktsmessige løsninger
for å holde kostnader og gebyrer på et så lavt nivå som mulig.
I tillegg til overtagelse av private vannverk er det lagt inn større tiltak for å sikre vannforsyningen.
Hovedplanen har som mål å slå sammen vannverk for å redusere drift og vedlikeholdskostnader og ikke
minst redusere antall sårbare anlegg.
I hovedplanen er det derfor prioritert en sammenknytning mellom Sandstad og Fillan vannverk for
gjensidig vannforsyning og en styrking av vannforsyningen i Fillan.
Videre er det ønskelig å forsyne vann til Vingvågen fra Sunde vannverk, det vil si etablere
overføringsledninger og legge ned vannverket på Vingvågen. Det er planlagt nytt høydebasseng i Sunde
som skal forsyne og sikre vannforsyning til både Sunde og Vingvågen. Ny vannledning Slåttavika-Røssvik
er prioritert høyt for å kunne utføre tiltaket samtidig som fylkeskommunen utbedrer fylkesveien i
området. Dette vil være kostnadsbesparende.

Et overordnet mål må være flest mulig like anlegg som kan driftes likt og med samme type kompetanse,
målt opp mot overlapping/leveringssikkerhet og reservevannforsyning. Med mest mulig av ledningsnettet
knyttet sammen i hele Hitra kommune, vil man kunne forsyne kommunen med vann fra flere steder ved
behov.
Når det gjelder årlige driftsutgifter for ledningsanlegg kan en regne 0,5 % av anleggskostnad. Det er avsatt
midler for utbytting av vannledninger der det foregår andre tiltak (f.eks. veg eller andre formål).

5. Utviklingsmål, prognoser, dimensjonering
5.1
•
•
•
•
•

Vann
Utbygge kapasitet i takt med økt behov
Leveringssikkerhet
Redusere lekkasjer i ledningsnettet
Forståelse for at investeringer fører til økte driftsutgifter
Økonomi

Holde avgiftene på et akseptabelt nivå.
Finansiering av utbyggingsbehov.
Underskudd/overskudd i selvkostregnskapet, fond
Alternativ finansiering – anleggsbidrag fra utbyggere

5.2

Private vannverk

Det er 12 private vannverk som ønsker kommunal overtakelse. 5 av disse vannverkene har egne
vannkilder.
For fremtidig vannforsyning til planlagte boligfelt og utvidelse i forbindelse med de private vannverk har
ikke kommunen tilstrekkelig kapasitet med dagens vannbehandling. I tillegg til utvidelse av
behandlingsanlegg er det nødvendig med etablering av nytt distribusjonsnett.
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5.2

Planlagte utbyggingsområder

5.2.1 Næringsutvikling
Hitra kommune har en rekke næringsområder tilpasset ulike typer næringsformål. Kartlegging av
fremtidig forbruk og behov er et viktig punkt i foreliggende hovedplan. Eksisterende storforbrukere kan
endre fremtidig plassering og dermed bli tilknyttet annet vannverk enn i dag. Det vil trolig komme nye
vannkrevende abonnenter. Lokasjonen for de fremtidige abonnentene er usikker, men av stor betydning
for investeringene som bør planlegges.
Flere næringsbedrifter er allerede etablert eller ønsker å etablere virksomhet på Hitra. Firmaer innen
matproduksjon som fiskeslakteri og foredling er vannkrevende og derfor av særdeles interesse i
forbindelse med hovedplan vann. Det forventes en økning på fire ganger dagens produksjon i løpet av
den neste tiårsperioden. Dette medfører en betydelig økning i vannforbruk til tross for nedgang i
vannbehov per kilo fisk. Det er grunn til å tro at nyetableringer vil komme på innsiden av Hitra.

5.2.2 Bolig/fritid/sentrumsutvikling
Bosettingsmønster viser vekst i aksen Sandstad – Dolmøya, Hestvika og Ulvøya/Fjellværøya, samt
Hemnskjela/Sunde. Bosettingen er knyttet opp mot den næringsdrift som eksisterer og potensialet som
ligger i næringsutvikling. En konsentrasjon av bosettingen i kommunens østre og nordre del har nær
sammenheng med sentrums- og næringsutviklingen, da spesielt innenfor fiskeoppdrett.
I kommunen er det oversiktene vist nedenfor 945 ledige boligtomter og 1209 fritidstomter.
Scenario for hvor nye boligområder som skal tilkobles VA-nettet innen år 2025 vil komme. Se tabell 12 for
nye boligområder/ ledige tomter og tabell 13 for nye hyttefelt/ ledige tomter.
Oversikt nye boligområder
Boligområde

Sandstadvika
Badstuvik
Leirvågen
Fillan
Fjellværøy
Bermanfjorden
Skjerbusdal
Ansnes
Ulvøy
Vestre Dolmøya
Hopsjø
Asmundvåg
Eidsvåg
Balsnes
Hemnskjel
Akset på Hitra
Strand
Vingvågen
Børøysund

Ledige tomter

60
30
120
125
10
16
11
18
100
25
8
9
1
30
59
21
99
12
34
14
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Sund
Tranvik
Tømmervik
Helsøysund
Vågan
Imsterfjorden
Sandstad
Sum

Oversikt nye områder for hytte- / fritidsbebyggelse:
Hytteområde

Ulvøy
Nordbotn
Skjerbusdal
Akset på Fjellværøy
Fjellvær
Eidsvåg
Glørstad
Barmanfjorden
Østre Dolmøya
Hopsjø
Smågesjø
Asmundvåg
Strøm
Tømmervik
Helsøysund
Kvenvær
Balsnes
Akset på Hitra
Forsnes-Anderskog
Sandstad
Utset
Bispøyan
Hemnskjel
Vingvågen
Imsterfjorden ytre
Vågan
Sunde
Tranvik
Sum

13
5
2
22
1
1
130
945

Ledige tomter

83
5
6
100
54
41
4
10
15
16
34
69
17
69
97
15
55
32
25
2
31
114
55
27
19
31
130
53
1209

5.2.3 Utbygging infrastruktur
I henhold til kommunens arealplan skal kommunen legge til rette for tilkobling til offentlig/private nett for
utbygging innenfor tettstedene.
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Det er foretatt simuleringer av vannforsyningssystemene og disse konkluderer med at forsyningen i Fillan
og Dolmøya er fullt utnyttet. Uttaket fra Larskogvatnet ved Fillan og Oløyvatnet på Dolmøya er allerede
maksimalt.
Ved utbygging utenfor etablerte tettsteder uten kommunalt nett forutsettes at privat anlegg etableres.

6. Forhold til kunder og abonnenter
Vann- og avløpsvirksomhetens kunder omfatter i tillegg til tilknyttede abonnenter også profesjonelle
kunder som planleggere, entreprenører, rørleggere og utbyggere. Det er av stor viktighet at abonnenter
og kunder er fornøyde med de tjenester kommunen skal bidra med. Dette krever blant annet:


Gode systemer for å håndtere henvendelser og formidle informasjon



God kompetanse internt i organisasjonen



Hensiktsmessig organisering av virksomheten samt tilstrekkelig ressurser i form av
personer og systemer.

Kundeservice omfatter henvendelser om leverte tjenester (vann og avløp), veiledning i forbindelse med
tiltak på private stikkledninger m.m. Abonnenter og andre, blant annet rørleggere og utbyggere, som
trenger informasjon om gebyrer, ledningsnett, vannkvalitet, mengde og trykk skal få dette.
Ved uregelmessigheter skal berørte abonnenter varsles. Virksomheter med særlig krav til vannforsyningen
skal varsles og følges opp spesielt.
Gjennom ledningskartverket, GISLINE-system og andre databaser har man oversikt over ledningsnettet og
abonnementsregistre m.m.
Varsling av abonnenter via SMS og telefonoppringning er innført.
Det skal arbeides med å videreutvikle bruken av systemene og ytterligere forbedre tjenestene.

6.1

Leveringsbetingelser/tilknytningsvilkår

Kommunen leverer vann til den enkelte abonnent, og har det faglige og forvaltningsmessige ansvaret for
vannforsyningssystemene og leveransene. Norsk vanns standard abonnementsvilkår gjelder der Hitra
kommune ikke har egne bestemmelser.
For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må det søkes kommunen om tilknytning.
Det kan gjelde for nye byggetiltak eller ved pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven. Hver
abonnent er ansvarlig for at deres private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på
utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har
ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.
At abonnentene overholder sine forpliktelser, er viktig for å blant annet oppnå en hygienisk sikker
vannforsyning til den enkelte abonnent.
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Bestemmelser som gjelder krav om sikring mot forurensning ved tilbakesug fra privat
vannledning/stikkledning framgår av "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" m.m.
Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Abonnenten
skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under
vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til
spesielle formål, for eksempel hagevanning.
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Parallelle kabeltraseer skal ligge minst 2,5 m fra
senter nærmeste enkeltledning i VA-grøft. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke
plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik
bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter.

6.2

Vaktordning, klager og avvik

Kommunen har etablert kontinuerlig vaktordning for VA-anleggene. Abonnentene har hele døgnet
mulighet til å melde om avvik i leveransen.
Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om
abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.
Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller
erstatning (se forbrukerkjøpsloven).
Klager og andre meldinger følges opp med korrigerende tiltak. Registreringene danner en del av
beslutningsgrunnlaget for ledningsfornyelser og andre tiltak.

7. Lekkasjer
7.1

Lekkasjer og lekkasjekontroll

Målsettingen er å redusere andelen av vannproduksjonen som forsvinner gjennom lekkasjer fra 25 % til
ca. 10 % fram til 2030.
Målsettingen krever:
 At arbeidet med lekkasjekontroll/lekkasjereduksjon intensiveres.
Det skal prioriteres å etablere et fungerende opplegg for sonevannmåling. Det vil si supplere
eksisterende målepunkter.
 Økt sanering av kommunale vannledninger.
Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av
lekkasjer. Sanering av private vannledninger skal gjøres samtidig med sanering av hovedvannledninger
eller ved pålegg som enkeltvedtak.

Det må være en prioritet å redusere antall ledninger med lekkasjer. For å avdekke disse ledningene kan
det tas i bruk følgende metoder/hjelpemidler:
 Sonevannmåling
 Analyse av driftsdata
 Lekkasjelytting
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 Avviksstatistikk fra drift og informasjon fra driftsdagbok
Det første som bør gjøres for å avdekke avvik er å analysere driftsdata fra driftskontrollanlegget.
Driftsdataene viser raskt hvor det kan antas å være avvik, og dermed hvor det er fornuftig å sette i gang
med nærmere undersøkelser.
Ved å installere strategisk plasserte sonevannmålere kan man få en god indikasjon på om det er
lekkasjer i området.
Avvik som avdekkes skal registreres i GISLINE (driftsdagbok e.l.). Ved å ha en grundig utfylt og oppdatert
driftsdagbok kan det lettere avdekkes forhold på ledningen som tilsier at ledningen er utett eller har
andre skader som bør utbedres. Kommunens driftspersonell innehar også mye relevant kunnskap og
erfaring som bør utnyttes.
Det er et kjent problem at stikkledninger ofte er gamle og har lekkasjer i større eller mindre omfang.
I forbindelse med sanering av hovedledninger er det viktig å sjekke tilstand til stikkledninger på strekket
og samtidig sanere/utbedre stikkledninger der det er behov.

7.2

Strategi for reduksjon av lekkasjer

Arbeid med å redusere lekkasjene skal intensiveres. Lekkasjesøking skal innarbeides som en del av drift av
vannforsyningsanleggene. Det er viktig med realistiske målsettinger og systematisk tilnærming for å oppnå
langsiktige forbedringer.
Lekkasjene fordeler seg på kommunale vannledninger og private stikkledninger. Utbedring av lekkasjer i
private vannledninger er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjer. Sanering av private
vannledninger skal gjøres sammen med sanering av hovedvannledninger og/eller ved pålegg som
enkeltvedtak etter standard abonnementsvilkår eller lokal forskrift.
I tillegg til økt omfang av sanering av vannledningsnettet forutsettes følgende tre tiltak:
1. Intensivere arbeider med systematisk lekkasjesøking og utbedring av lekkasjer
2. Utvikle fungerende opplegg for sonevannmåling
3. Oppfølging mht. sanering av stikkledninger/reduksjon av lekkasjer på stikkledninger
Kommentarer til tiltakene:
Utvikling / utvidelse av opplegg for sonevannmåling:
Områder med høye lekkasjer prioriteres mht. lekkasjereduksjon. Systematisk oppfølging av sonevise
lekkasjevannmengder er nødvendig for å redusere lekkasjenivåer. Etablering av et fungerende opplegg for
sonevannmåling er derfor viktig.
Prinsippet som legges til grunn er at det foretas mengdemåling inn og ut av ulike målesoner/trykksoner.
Det vil si at det monteres mengdemålere ved strategisk riktige steder og toveismåling ved høydebassenger.
Vannmålere skal tilknyttes driftskontrollanlegget. Opplegget skal være slik at driftspersonalet kontinuerlig
får tilgang til og oversikt over sonevise vannforbruk, og lekkasjeforhold skal etter hvert etableres.
Driftskontrollanlegget skal ha et automatisert opplegg for lekkasjekontroll og systematisering av driftsdata
fra sonevannmålere. Via fjernkontrollsystemet skal da sonemålerne etter hvert benyttes til kontinuerlig
overvåking av lekkasjesituasjonen (nattforbruk), til lekkasjesøking, rørbruddsvarsling samt lagring av
måledata som er viktige for planleggingsformål.
Sanering og oppfølging av vannledningsnett:
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Inntrykket er at en betydelig del av lekkasjene i hovedledningsnettet er knyttet til punktfeil som er mulig
å lokalisere og utbedre. Det planlegges en betydelig økt innsats på arbeider med lokalisering og utbedring
av punktfeil/lekkasjepunkter på ledningsnettet.
Oppfølging av private stikkledninger:
Utbedring av private vannledninger (stikkledninger) er en viktig del av arbeidet med reduksjon av lekkasjer.
Tiltak for oppfølging og reduksjon av lekkasjer på stikkledninger bør utføres parallelt med tiltak på
hovedledningsnettet. Utbedringer av private stikkledninger gjøres sammen med sanering av
hovedvannledninger eller ved pålegg som enkeltvedtak. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp»
er innført.

7.3

Sonevannmåling

Hensikten med soneinndeling er å skape oversikt over hvor vannet går. Dette er en viktig forutsetning for
å kunne lokalisere lekkasjer og dermed redusere vannforbruket.
Det må etableres nye kummer for å få plass til vannmålere og nødvendig kringutstyr. Kostnad pr. kum inkl.
vannmåler, batteripakke, kommunikasjon, oppkoblinger, graving og kum er ca. kr. 150 000,- eks. mva..

7.4

Sanering/metodikk

NoDig-metodikk:
NoDig-metodikk er gravefrie løsninger som er egnet der rørstrekkene har behov for tetting og forsterkning
og omfatter strømpe-foring, utblokking og inntrekning av rør. Dette er egnede metoder der det er kostbart
eller vanskelig å grave, for eksempel i områder med urbanisert overflate. Denne type renovering er ofte
økonomisk fordelaktig, og bør benyttes der det er mulig. NoDig-metodikk egner seg godt der det er
separatsystem. Gravefrie løsninger er miljømessig fordelaktige, de har liten innvirkning på samfunnet og
krever i liten grad trafikkdirigering. Da arbeidene foregår i eksisterende rør med kartlagte tilstander blir det
lettere å kalkulere og det gir mindre usikkerhet. Ved å benytte NoDig-metodikk kan det arbeides med kun
avløpsledningene uten å komme i kontakt med vannledningene. For rehabilitering er denne metodikken
egnet for større prosjekter på grunn av kostnader.
Grave og legge nye rør
Ved omfattende skader som ikke kan utbedres ved NoDig-metodikk anbefales det å sanere
ledningsstrekket ved å grave opp ledningene og legge ned nye rør. Skader som kan antyde saneringsbehov
kan være deformasjoner som følge av dårlig komprimerte omfyllingsmasser, rørkollaps, svært gamle og
slitte rør med omfattende skader jevnt over hele strekket etc. Dersom det for eksempel er behov for ny
veioppbygging, veiutvidelse eller oppgradering av annen infrastruktur langs ledningsgrøfta kan dette bidra
til at valget faller på denne metoden.
Hitra er og skal være fremoverlent i forhold til innovative løsninger og bruker derfor NoDig-løsninger der
det er formålstjenlig.

7.5

Prioriteringer

Ved å prioritere ledningsstrekk blir det mulig å fordele tilgjengelige midler riktig. Det må fokuseres på å
følge kost-/nytteprinsippet ved at saneringsprosjekter prioriteres der de kan få størst avkastning. Da
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informasjon om tilstand mangler for de fleste ledningene blir det tatt utgangspunkt i leggeår og materiale
for å vurdere prioritet.
I tillegg til å gjennomføre prosjektene som er planlagt, må de øvrige vannledningene undersøkes og, ved
behov, saneres fortløpende. Det synes hensiktsmessig å starte med sonevannmåling og ut fra oppnådde
resultater utarbeide prioriterte planer for tilstandsvurdering og senere rehabiliteringstiltak. Deretter følger
ledningene mellom 1980-tallet og 2000-tallet. Det vil være viktig å arbeide for å få tette ledninger som
fungerer i mange år framover. Fortløpende tilstandsvurdering og innsamling og evaluering av driftsdata vil
være viktig med hensyn til prioritering.

7.6

Strategier for gjennomføring

Det er fastlagt følgende strategier i forbindelse med arbeidet:




Det er helt sentralt at faglige vurderinger og bruk av beste tilgjengelige teknologi alltid skal være
styrende for å oppnå målsetting.
Fornyelse av vannledninger skal søkes koordinert med spillvanns- og overvannsledninger for
fornyelse av disse der det er aktuelt.
Det skal tilstrebes fornyelse av lengre strekninger for å heve effektiviteten.

8. Privat vannforsyning
8.1

Historikk

Flere av Hitras befolkning forsynes med vann fra private vannverk, hvor det største private anlegget ligger
i Kvenvær. Flere private vannverk mottar behandlet vann over måler fra kommunalt vannverk. Når
kommunen oppdager lekkasjer på de private ledningene, blir det private vannverket varslet. Kommunen
erfarer at lekkasjer raskt utbedres etter varsling.
Avgifter harmoniserer ikke mellom kommunale vannverk og private vannverk som mottar behandlet vann
fra kommunale vannbehandlingsanlegg. De fleste private vannverk opererer med lavere vannavgifter enn
kommunen. Dette gjelder også for private vannverk som mottar kommunalt renset vann over måler.

8.2

Grensesnitt mot private vannverk

Kommunale hovedledninger ligger både i og utenfor veg og skal ha dimensjoner minimum 63 mm. Ledning
mellom anboring på kommunal ledning og den enkelte eiendom er privat og benevnes som stikkledning.
Kommunale institusjoner mv. har stikkledninger på samme måte. Kommunen har ikke ansvar for
stikkledninger hverken for bolighus eller institusjoner.
Skille mellom offentlig ledning og privat stikkledning går som definert i standard abonnementsvilkår fra
Norsk Vann.
Plan- og bygningsloven § 27 gir kommunen rett til å koble private eiendommer til kommunale
vannledninger. Dette gjelder når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den,
eller over nærliggende areal. Dersom det etter kommunens skjønn vil være forbundet med
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uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det kan kommunen godkjenne en annen
ordning.
I utgangspunktet bør de enkelte stikkledningseiere ha ansvaret for sine stikkledninger fra og med påkobling
til hovedledning (kommunal eiendom). Dette er det mest ryddige i forhold til grensesnitt. Det vil i praksis
være slik at når det etableres nyanlegg er det naturlig at kommunen etablerer stikkledninger utenfor vei
slik at en unngår å grave veien opp igjen for å knytte til nye hus, men når tilknytningen er utført er
stikkledningen huseiers ansvar frem til tilknytningspunktet enten i kum eller på anboring.
Dersom kommunen skal ha ansvaret for deler av eller hele stikkledninger vil dette medføre store kostnader
forbundet med oppfølging av drift/vedlikehold og sanering. I tillegg til at dette vil ha store ressursmessige
konsekvenser.

8.3

Overtakelse av private vannverk

Det har over lengre tid vært et ønske fra flere private vannverk om kommunal overtakelse. Arbeidet med
kommunal overtakelse av private vannverk har vært intensivert høsten 2020. I PS 137/20 01.09.2020
vedtok Hitra formannskap å opprette et forhandlingsutvalg med oppdrag om å avklare betingelser og
grunnlag for overtakelse av private vannverk i Hitra. Utvalget har hatt møter med private vannverk for å
kartlegge disse. I KS-sak 21/21 ble det fattet vedtak om prioritering av disse vedtakene.
Som utgangspunkt bør kommunens VA-norm legges til grunn for hvordan vannverkene skal
dimensjoneres. Det er derfor ny pris for kommunale anlegg som bør legges til grunn når både bruksverdi
og faktisk verdi av private anlegg skal vurderes. I regnestykket må det også tas med overtakelse av gjeld
på de ulike vannverkene.
Pris for å oppgradere det enkelte anlegg samt anleggets alder vil derfor være vesentlige momenter i
vurderingen av overtagelse av private vannverk.
Det følger av VA-normen at:
 Ledninger av PE-materiale skal brukes i hele kommunen.
 Ved bruk av PE-rør, skal faren for forurensing i grunnen vurderes.
 SDR verdi skal være 11 eller lavere. Designfaktor (sikkerhetsfaktor) skal være 1,6 med
materialkvalitet PE 100.
 Ved dimensjonering av vannledninger skal det tas spesielt hensyn til framtidige vannmengder og
utbygging av hovednettet i området. I tillegg skal det ses i sammenheng med overordna
kommunale planer for gjeldende området.
 Minste tillatte trykk på kommunalt ledningsnett er 2.0 bar (privat husholdning er ansvarlig for
min trykk mellom kommunalt pkt. og inn til bolig/hytte).
 Maks tillatt trykk på kommunalt ledningsnett er 10.0 bar.
 Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er
krav til slokkevann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til slokkevann
er normalt 150 mm.
 Kommunale vannledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m
under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn
1,5 m eller dypere enn 2,5 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig i kommunen.
 Alle støpejernsdeler skal være i duktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.
 Ventilene skal være høyrestengte. Som avstengningsventiler skal det brukes glattløps
sluseventiler med kort byggelengde.
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Overflatebehandling av all armatur skal være i samsvar med GSK-standard, både med hensyn til
prosess og produkt.
VA/Miljø-blad nr. 5, Grøfteutførelse fleksible rør og NS 3420 gjelder for grøfter
med fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør.

Grovt beregnet koster det kommunen ca. kr 2 500 i arbeid pr. meter å legge nye vannledninger (inklusiv
kummer, grunnervervelse med mer). Vannledningene skal da ha en levetid opp mot 100 år. Dette
forutsetter at vannrørene har rett kvalitet og legges riktig ved bruk av korrekte omfyllingsmasser.
Der rørene er lagt på annen måte kan det ikke legges til grunn en levetid på 100 år.
Det blir derfor en skjønnsmessig vurdering hvor lang levetid rør lagt etter andre standarder har. En
indikasjon kan være hvor mange lekkasjer som oppstår på anlegget i løpet av et år. Dette kompliseres av
at rør kan ha blitt lagt på forskjellige tidspunkt. Det bør uansett ikke legges til grunn at anlegg eldre enn 20
– 40 år har nevneverdig lang levetid igjen. Selv om disse anleggene kan ha lengre levetid, kan ikke
kommunen legge dette til grunn.
Drift og vedlikehold av anlegg med annen enn kommunal standard, samt eldre anlegg, vil kreve mer
ressurser for å drifte enn nye kommunale anlegg. Løsning for nye kommunale anlegg bør derfor brukes
som ønsket løsning dersom det ikke er klare indikasjoner på at det private anlegget kan brukes som det er
over en lengre periode.
I tillegg til krav om levering av drikkevann, følger det egne krav til kapasitet på slokkevann.
Hitra kommune kan i dag produsere totalt ca. 2 300 000 m3/år. En overtakelse av de private vannverkene
vil medføre et økt årlig forbruk på 29 540 m3. Dette er et avvik på ca. 1,3 %. Sandstad kan i dag ikke
forsyne ledningsnettet på Fillan og Dolmøya, grunnet manglende fysisk sammenkobling.
Tas produksjonen fra Sandstad bort, vil kommunen måtte øke sin produksjon på Fillan og Dolmøya med
ca. 4 %.
Tabellen gir en oversikt over årlig maksimal produksjon og faktisk produksjon ved de kommunale
vannverkene.

Oversikt vannproduksjon
Årlig maksimal produksjon m3
Sandstad
1 500 000 (konsesjon)
Fillan
583 731
Dolmøya
211 988

Årlig produksjon m3
1 100 000
583 731
211 988

Kommentar
Har teknisk kapasitet til 2 700 000 m3

Fillan kjører i dag på maksimal produksjon. Dolmøya har noe ekstra kapasitet på nattestid og i helgene,
men dette vil ikke hjelpe på dagtid i ukedagene. Dette medfører at kommunen må øke sin produksjon.
Tallene er relative, og ikke sesongjustert (spesielt sommerstid er det for lite kapasitet). En overtakelse
forutsetter derfor en sammenkobling av vannverkene med Sandstad.
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8.4

Oversikt private vannverk

De private vannverkene varierer i størrelse og alder. I tabellen under er en oversikt over de private
vannverkene som er kartlagt.
Oversikt private vannverk
Vannverk

Tilkn./abb/
forbruk.

Alder
anlegg
(år)
40

Vannkilde

Type vannbehandling

Hestnes
Hvalstasjon
(tidligere)

15 (90p)/
3280 m3/år

Myranes
vannverk - KV

Svanskovatnet

Sil/grovfilter

58/
8900 m3/år

Ukjent

Komm.
vann

Ukjent/ukjent
lengde (est.
Ny ledning
1117 m)

Ansnes midtre
vannverk

33/
5000 m3/år

20

Komm.
vann

110
PE/ukjent
eks.
ledn.nett.
(ny ledning
600 m)

Grefsnesvågen
vannverk - KV

38/
4560 m3/år

27-40

Gaddholvatnet

Svenes
vannverk - KV

39/
1500 m3/år

1996

Komm.
vann

Hopsjø Småge
vannlag - KV

90/
10800
m3/år

April
2021

Komm.
vann

Bjørnevågen
vannverk - KV

59/

1970

Komm.
vann

Ingen
behandling

Dim.
Ledning/
Lengde (m)
/ukjent
lengde. (est.
Ny ledning
3300 m)

Ukjent
dim./ukjent
lengde (est.
Ny ledning
4000 m)

75 mm/PN10
(mulig PN16)/
ukjent. (ny
ledning 1300
m)

Kloring,
utspyling

PE 100 RC,
80, 63, 32/
12000 m

50 mm,
PN10/

Beskrivelse/ adm.vurdering

Anlegget pumper ubehandlet vann fra
Svanskovatnet. Anlegget har ikke styre, da det
ikke er registrert som vannverk. Ledningsnett
er ca. 40 år gammelt, og tilfredsstiller ikke VAnormen. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene
til slokkevannskapasitet.
Ledningsnettet kan ikke overtas uten store
behov for nye investeringer og ressurser, og
kan ikke tas i bruk før kommunen har lagt ny
hovedledning til anlegget. Det legges til grunn
at alt av ledningsnett må legges nytt.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
vann. Anleggets alder er ukjent, og
tilfredsstiller ikke VA-normen. Anlegget
tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Anlegget har tidligere
hatt en del lekkasjer og framstår som foreldet.
Dette anlegget kan ikke overtas uten store
behov for nye investeringer og ressurser.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
vann. Anlegget er ca. 24 år gammelt, og
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Anlegget
tilfredsstiller trolig ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Det er planlagt
utbygging på Nesset med inntil 30 leiligheter.
Det er usikkerhet knyttet til om anlegget har
nødvendig kapasitet til videre utbygging.
Dette anlegget kan overtas uten store behov
for nye investeringer eller ressurser.
Anlegget pumper ubehandlet vann fra
Gaddholvatnet. Ledningsnett er ca. 40 år
gammelt, og tilfredsstiller ikke VA-normen.
Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Ledningsnettet kan ikke
overtas uten store behov for nye investeringer
og ressurser og kan ikke tas i bruk før
kommunen har lagt ny hovedledning til
anlegget. Alt i alt må det legges til grunn at alt
må legges nytt.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
vann. Anlegget er ca. 25 år gammelt og
tilfredsstiller ikke VA-normen. Anlegget
tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan ikke
overtas uten store behov for nye investeringer
og ressurser.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling). Anlegget blir ferdigstilt april
2021, og tilfredsstiller i stor grad kravene i VAnormen. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene
til slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan
overtas uten store behov for nye investeringer
eller ressurser når det gjelder drikkevann.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
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71700
m3/år

Ukjent
lengde
(estimert ny
ledn. 1800 m)

Tranvikan
vannlag - KV

59 (42)/
2700m3/år

2019

Komm.
vann

Kommunen
har dette

Ytre Ansnes
vannverk

72/
8700 m3/år

52

Komm.
vann

63, 75, 90mm
trykl. 10/
2000 m (est.
ny ledning
2000 m)

Asmundvåg
vannverk

12/
1800 m3/år

34

Liavatnet

Helgebostad
vannverk

15/
1800 m3/år

Ukjent

Grunnvanns
brønner

Strøm
vannverk

62/
7300 m3/år

34

Kirkvatnet

Sandfilter
med spyling

203m (est. ny
ledning 1500
m)

Ukjent
dim./ukjent
lengde (est.
ny ledn. 2000
m)

Sandfilter
m/jernklorid
+UV
+nødklor

75, 63, 50mm
(20-110mm)/
Ukjent
lengde (est.
ny ledn.
12894 m)

vann. Anlegget er ca. 50 år gammelt og
tilfredsstiller ikke VA-normen. Anlegget
tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan ikke
overtas uten store behov for nye investeringer
og ressurser. Kommunen har planer om å
knytte ledningsnettet fra Fillan til Sandstad,
jamfør KS sak 13/20. Kommunen er derfor
avhengig av å overta anlegget for å kunne
gjenbruke traseene (retten til grunnen).
Ledningene kan ikke gjenbrukes.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
vann. Anlegget ble ferdigstilt i 2019, og
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Deler av
anlegget tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Dette anlegget kan
overtas uten store behov for nye investeringer
eller ressurser.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
vann. Anlegget er ca. 50 år gammelt og
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Anlegget
tilfredsstiller trolig ikke kravene til
slokkevannskapasitet. Anlegget fungerer per
dags dato, men anlegget kan ikke overtas uten
store behov for nye investeringer og
ressurser.
Anlegget består både av ledningsnett og
vannbehandlingsanlegg. Anlegget er ca. 34 år
gammelt og tilfredsstiller ikke VA-normen.
Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet.
Kommunedirektøren ønsker ikke å overta
vannbandlingsanlegget. Dette er et anlegg
som skiller seg fra kommunens egne og
vurderes som ikke hensiktsmessige i forhold
drift. Det kan heller ikke legges til grunn at
kommunen ville fått godkjent anlegget i dag.
Ledningsnettet kan heller ikke overtas uten
store behov for nye investeringer og
ressurser, og kan ikke tas i bruk før
kommunen har lagt ny hovedledning til
anlegget.
Anlegget består av flere brønner og vann som
uorganisert pumper ubehandlet vann.
Det er privat renseanlegg på Helgebostad
Gård. Ledningsnett tilfredsstiller ikke VAnormen. Anlegget tilfredsstiller ikke kravene
til slokkevannskapasitet.
Ledningsnettet kan ikke overtas uten store
behov for nye investeringer og ressurser og
kan ikke tas i bruk før kommunen har lagt ny
hovedledning til anlegget. Alt i alt må det
legges til grunn at alt må legges nytt
Anlegget består både av ledningsnett og
vannbehandlingsanlegg (Sandfilter
m/jernklorid + UV + nødkloranlegg, 2009).
Hoveddelen av ledningsnettet er ca. 34 år
gammelt, og tilfredsstiller ikke VA-normen.
Anlegget tilfredsstiller ikke kravene til
slokkevannskapasitet.
Kommunedirektøren ønsker ikke å overta
vannbandlingsanlegget. Dette er et anlegg
som skiller seg fra kommunens egne, og
vurderes som ikke hensiktsmessige i forhold
drift. Ledningsnettet kan heller ikke overtas
uten store behov for nye investeringer og
ressurser, og kan ikke tas i bruk før

24

HITRA KOMMUNE – HOVEDPLAN VANN 2021 - 2031

Herøya
vannverk SA

5/
5736 m3/år

Utseth
vannverk BA

28

Vaslag
vannverk
Kongsvoll
(Kongensvoll
marina –
Mannvik)
Waaberg
vannverk v/
Andreas
Waaberg
Kvenvær
vannverk

10

6

kommunen har lagt ny hovedledning til
anlegget.
Anlegget består kun av ledningsnett (ikke
vannbehandling), og fordeler kommunalt
vann. Anlegget ble ferdigstilt i 2014, og
tilfredsstiller i stor grad VA-normen. Anlegget
tilfredsstiller trolig ikke kravene til
slokkevannskapasitet.
Dette anlegget kan overtas uten store behov
for nye investeringer eller ressurser. Anlegget
befinner seg på en øy uten veiforbindelse og
fastboende.
Vannverket ønsker ikke kommunal
overtagelse, men ønsker å tilknytte seg en
gang framtidig.
Vannverket ønsker ikke kommunal
overtagelse
Vannverket ønsker ikke kommunal
overtagelse

Komm.
vann

Bjørkadalsvatnet

Marmor-filter
+ UV

6

2

210

Vannverket ønsker ikke kommunal
overtagelse

60

Gaddholvatnet

Marmor-filter
+ UV. Klor i
reserve

Ukjent

Vannverket ønsker ikke kommunal
overtagelse.

I KS-sak 21/21 ble det fattet vedtak om prioritering av disse vannverkene. Det er en klar forutsetning for
overtagelse av private vannverk at gjelden fram til overtagelsen reduseres mest mulig, og at vannverkene
opptrer lojalt til prosessen.
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