Vedlegg til hovedplan vann 2021 – 2031
Vedlegg 1:
1. Tilstandsbeskrivelse kommunal vannforsyning
1.1

Historikk

Hitra kommune har i alt 5 kommunale vannverk og 9 høydebasseng. De kommunale
vannbehandlingsanleggene Sandstad, Fillan og Dolmøya samt Sunde og Vingvågen i «Snillfjord»
forsyner i størrelsesorden ca. 74 % av kommunens ca. 5 050 innbyggere, samt de fleste institusjoner og
virksomheter.
Alle de kommunale vannbehandlingsanleggene er godkjent.
Det er investert mye i vannbehandling ved anleggene de siste årene slik at de tilfredsstiller gjeldende
sentrale krav. Når det gjelder anleggene som ble overført fra Snillfjord (Sunde og Vingvågen) er det
nødvendig med en del oppgraderinger/fornyelse for å tilfredsstille dagens krav til vannforsyning.
Det blir produsert ca. 2,1 mill. m3 vann pr. år. Av dette går det ca. 720 000 m3 til
næringsmiddelvirksomhet. Det er ca. 38 målestasjoner (testasjoner).

Sårbare abonnenter
Sårbare abonnenter i forhold til sikker vannforsyning – mengde og kvalitet – er i første rekke virksomheter
knyttet til næringsmiddelproduksjon og helseinstitusjoner. Gjennom internkontrollsystemet og
beredskapsplan har kommunen beredskap i forhold til planlagte og uforutsette hendelser som vil påvirke
forsyningssituasjonen.
En oversikt over sårbare abonnenter finnes i form av varslingslister for hvert vannverk i
internkontrollsystemet.

1.2

Resultater/tiltak gjennomført i forrige planperiode

Tabell 1 gir en oversikt over hvilke større tiltak og investeringer som er utført etter forrige plan.
Tabell 1: Oversikt gjennomførte investeringer
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Tiltak
Vannledning Heggvika-Mellomsetra
Vannverksutbygging Sandstad
Infrastruktur Kalvøya
Stasjonær nødstrøm Fillan vannverk
Brannsikring Fillan og Dolmøya vannverk
Sjøledning Fjellværbukta
Vannledning Fjellværbukta – Einvika

8
9
10
11
12

Vannledning Einsvika – Mellomsetra
Vannledning Angelsnes – Nord-Dolm
Vannledning Tranvikan
Vannforsyning Hestnes (påbegynt)
Melandsjø-Småge

Samlet er det investert ca. 95 mill. kr. i vannforsyning i perioden 2016-2020.

1.3

Styring og overvåking

Det er beredskapsvakt 24 timer i døgnet på vann- og avløpsanleggene.
Alarmene fra SD-anlegget er delt inn i A- og B-alarmer, der kun A-alarmer går til vakten. B-alarmer fungerer
mer som en driftsalarm som går ut på dagtid til driftspersonellet.

1.4

Kilder

1.4.1 Eksisterende vannkilder
Tabell 2 gir en oversikt over de eksisterende vannkildene i Hitra kommune, samt diverse informasjon om
dem.
Tabell 2: Oversikt eksisterende vannkilder
Vannkilde

Overflate (m2)
Nedslagsfelt (km2)
Høyde over havet

Totalvolum
(reguleringsvolum)
(m3)
Største dyp (m)
Avrenning (l/sek)
(mill.m3/år)

Kapasitet
VANNVERK
(m3/år)

SandstadBørøsund,
Strandavatnet
242 912
4,3
LRV 52,4
HRV 56,4
ΔH = 4
1 284 718
(691 500)

Fillan
vannverk,
Larsskogvatnet
222 718
12,5
HRV 34,7

Dolmøya
vannverk,
Oløyvatnet
70 918
0,09
HRV 5,28

1 593 000

685 400

16,4
Krav til MVH:
- Fom. mai
tom. sept:
6 l/s
- Fom. okt
tom april:
25 l/s
1 550 000

16
Antatt 390 l/s
12,3 mill.
m3/år

13
Antatt 27 l/s
0,85 mill.
m3/år

600 000

360 000

Strandavatnet - Sandstad vannverk

Vingvågen
Vannverk,
Borebrønner

Sunde
Vannverk,
Køysa
212 645
96

33 000

139 000

Største magasin i Strandavatnet er 1 284 718 m3. Største dyp er i dag 16,4 m. Strandavatnet forsyner i
dag Sandstad vannverk. Med den planlagte utbyggingen på Jøsnøya, vil belastningen på denne
vannkilden øke betraktelig.
Det legges samtidig inn en minstevannføring, som vil variere med årstidene.
Muligheten for å supplere vannkilden ved å pumpe vann fra andre kilder utredes nå.

Larsskogvatnet – Fillan vannverk:
Larsskogvatnet har et magasin på 1 593 000 m3, med største dyp på 16 m.
Vannkilden Larsskogvatnet er utnyttet fullt ut på grunn av vilkår om utslipp i bekken fra Larsskogvatnet.
Vilkårene er at det skal slippes ut minstevannføring på 18 l/sek til utslippsbekken. Når dette vilkåret er
oppfylt, kan det tas ut inntil 30 l/sek til produksjon.
Videre er rørledningsnettet fra Larsskogvatnet til Grisholmen dimensjonert for samme kapasitet.





Fillan vannbehandlingsanlegg tar i dag ut maksimalt av tillatt uttak fra Larsskogvatnet.
Eventuelt økt uttak fordrer reduksjon i minstevannføring, hvilket må omsøkes til NVE.
Utfallet av søknad er usikker.
Hvis NVE tillater økt uttak fra Larsskogvatnet:
- ny råvannsledning må legges fra kilden til Makrellvika( 2,5 km). Sjøledning fra
Makrellvika til Grisholmen er allerede duplisert i 2020 i henhold til ROS-analyse.
- Grisholmen vannverk må bygges ut bygningsmessig og produksjonsmessig.

Furulivatnet kan demmes opp, slik at man kan sikre nødvendig utløpskapasitet til bekken
til Blåskogvatnet i tørkeperioder.
Oløyvatnet – Dolmøya vannverk
Oløyvatnet har et magasin på 685 400 m3. Største dyp i Oløyvatnet er 13 m.
Denne kilden er fullt utnyttet og i tørkeperioder er det knapphet på råvann.
I stedet for å utvide kapasiteten på Dolmøya, kan det derfor være gunstig å pumpe vann fra Fillan til
Dolmøya, forutsatt utvidet kapasitet ved Fillan.

1.4.2 Råvannskvalitet
Råvannskvaliteten på Hitra er dårlig med høye fargetall, i hovedsak på grunn av humus. Dessuten er
vannkildene grunne, noe som fører til at tilrenning av vann til vannkildene etter kort tid går til
produksjon. Problemet er spesielt høyt under omrøringen i vannmassen som oppstår om høsten og
våren grunnet temperaturutjevning i kilden, samt ved mye vind/nedbør.

Inntaket til vannbehandlingsanleggene ligger grunt. Vind fører til sirkulering i vannet og ved regnskyll
utvaskes mye myrvann som påvirker råvannskvaliteten.
Det ligger derfor ingen hygienisk barriere i kildene.

1.4.3 Klausulering
I tidligere planperiode var det et ønske om å klausulere drikkevannskildene slik at kildene kunne
representere en hygienisk barriere i vannverket. På grunn av kildenes kvalitet ble det imidlertid vurdert
som umulig å oppnå tilfredsstillende barriere i nedslagsfeltet selv med en klausulering. Det er lagt inn
restriksjoner i kommunedelplan for nedslagsfelt til de ulike vannverkene.
I den senere tid opplever kommunen økt aktivitet i nedslagsfeltene med blant annet jakt og friluftsliv,
men også kjøring med ATV. I dag finnes det adgangsbegrensninger for aktivitet i nedslagsfeltene. Disse
er nedfelt i kommunens arealplan og det vises til lover som friluftsloven og lov om motorisert ferdsel.
Det er gjort forarbeider med en lokal forskrift.
Det kan være aktuelt å klausulere Strandavatnet og Oløyvatnet, men det forventes ikke at slike tiltak vil
utgjøre en hygienisk barriere.

1.5

Vannverk

Tabell 3 viser en oversikt over eksisterende vannverk i kommunen.
Tabell 3: Oversikt eksisterende vannverk
Vannverk

Kapasitet
(m3/d)

Sandstad vannverk
Fillan vannverk
Dolmøya vannverk
Sunde vannverk
Vingvågen vannverk

380

Tilknyttet
abonnenter/personer
534/1602
1163/3490
501/1500
330/990
41/144

Forbruk (m3/d)
3014
1700
685
57

Vannbehandling
Membranfilter, alkalisk filter, UV
Membranfilter, alkalisk filter, UV
Membranfilter, alkalisk filter, UV
Kjemisk felling på sandfilter, UV
UV

1.5.1 Sandstad vannverk
Sandstad vannverk er hovedanlegget som forsyner Sandstad – Hestvika og ble etablert i 2017. Det er
tilknyttet 534 abonnenter (ca. 1 602 personer). Råvannkilde er Strandavatnet.
Prosessløsning er membranfilteranlegg. Konsentrat fra membranen sendes tilbake til Strandavatnet,
nær utslippsbekken. Vaskevann sendes til sjøresipient. Nye ledningsanlegg mellom
vannbehandlingsanlegg og høydebasseng er etablert via fordelingskum på Fuglåsen, som også er
rehabilitert.
Bygget er sikret mot vann med overrislingsanlegg. Vannverket er dimensjonert for fremtidig forbruk på
Jøsnøya.

Vannverket er ikke tilknyttet de to andre kommunale vannverkene på Hitra, men forsyner et privat
vannverk. En av fiskeforedlingsfabrikkene til Lerøy ligger i dag i Hestvika og forsynes fra Sandstad. Ellers
forsynes Hitra industripark fra vannverket.
Tre høydebassenger er tilknyttet vannverket og har følgende kapasitet:




Fuggelåsen HB – kapasitet på 2 x 3 000 m3
Solbakkhøgda HB – kapasitet på 600 m3
Storsteinsheia – kapasitet på 2 x 200 m3

Midlere forbruk over døgnet er 3 014 m3/d.
I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik:




Råvannsinntak med trykksil, membranfiltrering, alkalisk filter og UV-rensing (klor i reserve)
Strømaggregat, automatisk innkobling når strømmen er borte
Forsyningsnett ca. 56 000 m, stort sett plast PVC og PE 63 - 400 mm

1.5.2 Fillan vannverk
Fillan vannverk henger rørmessig sammen med Dolmøya vannverk og forsyner i tillegg til befolkningen
på Fillan, også Ansnes/Barmfjorden, Fjellværøya og Ulvøya. Ut mot Reksa på Fjellværøy er det dårlig
kapasitet og trykk.
Vannbehandlingsanlegget ligger på Bryggholmen og ble etablert i 1996. Det er tilknyttet 1 163
abonnenter (ca. 3 490 personer). Råvannkilde er Larsskogvannet.
Næringsbedrifter knyttet til Fillan vannverk er krabbefabrikken Hitra Mat på Kuøya og Mowi på Ulvan.
Mowi flytter til Jøsnøya i løpet av planperioden. Dette er sannsynlig, men ikke bestemt. I tillegg forsynes
fire private vannverk fra Fillan.
Kapasiteten på i Fillan vannverksområde(sommer/høst) er ikke stor nok til å forsyne dagens abonnenter.
Anlegget driftes for fullt. Det er heller ikke plass til å utvide anlegget.
I tillegg tar kommunen ut mer vann fra Larskogsvannet enn konsesjonen tillater. Det er derfor heller
ingen mulighet til å tilføre mer råvann.
Pumpestasjon på Larskogsvannet er ikke heller ikke bygd for dagens uttak.
Nettsimulering av brannvann er ikke utført, stedlig brannvann og tankbiler kan løse dette.
Fillan vannverk er tilknyttet følgende to høydebasseng med tilhørende kapasitet:



Fillheia HB – kapasitet på 2 x 800 m3 (hvorav kun ca 1400 m3er disponibelt)
Fjellværøya HB – kapasitet på 600 m3

Fjellværsøya HB kan ikke forsyne Fillan.

Midlere forbruk over døgnet er 1 700 m3/d. Middelforbruk pr. person og døgn ligger på ca. 487 liter.
Gjennomsnittsforbruket sommer og høst ligger godt over dette.
Det er ikke nok bassengkapasitet til vannreserve til 1 døgns forbruk, hverken på Fillan eller totalt.
I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik:




Råvannsinntak med trykksil, membranfiltrering, alkalisk filter og UV-rensing (klor i reserve)
Strømaggregat, automatisk innkobling når strømmen er borte
Forsyningsnett ca. 47 000 m, stort sett plast PVC og PE 80 - 280 mm

1.5.3 Dolmøya vannverk
Dolmøya vannverk er et lite vannverk som ligger ved kilden Oløyvatnet, som også er råvannskilden til
vannverket. Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 1996 og er tilknyttet 501 abonnenter (ca. 1500
personer). Fra vannbehandlingsanlegget pumpes vannet til Hjertåsen høydebasseng, som har en
kapasitet på 1000 m3. Det går også en sjøledning fra Dolmøya til Melandsjø. Dolmøya vannverk er
rørmessig koblet sammen med Fillan vannverk.
Midlere forbruk over døgnet er 685 m3/d. Middelforbruk pr. person og døgn ligger på ca. 456 liter.
I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik:




Råvannsinntak med trykksil, membranfiltrering, alkalisk filter og UV-rensing (klor i reserve)
Mobilt strømaggregat, automatisk innkobling når strømmen er borte
Forsyningsnett ca. 67 000 m, stort sett plast PVC og PE 63 - 225 mm

1.5.4 Sunde vannverk
Sunde vannverk er et vannverk som ligger ved Slåttavika næringsområdet med Køysa som råvannkilden.
Vannbehandlingsanlegget ble etablert på 1970-tallet. Herfra pumpes vannet til Hemnskjela
høydebasseng med en kapasitet på 200 m3. Vannverket forsyner skole/barnehage, 2 gårdsbruk, bolighus
og hytter. Dette utgjør 275 abonnenter (ca. 965 personer). Råvannkilden Køysa (overflatevann) ligger på
kote 96 moh. hvor maks uttak er 400m3/d. Anlegget har driftsovervåking. Anlegget er uten
membranfiltrering, og det er tvilsomt om barrierehøyden er god nok. Anlegget trenger også en
oppgradering i forhold til alder.
Midlere forbruk over døgnet er 200 m3/d.
I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik:




Råvannsinntak med koagulering i oppstrøms sandfilter, UV-rensing (klor i reserve)
Strømaggregat, manuell innkobling når strømmen er borte
Forsyningsnett ca. 23 000 m, fordelt på PVC og PE med dimensjoner mellom 32 – 160mm.

Vannbehandling: UV (kap. 380 m3/d)

1.5.5 Vingvågen vannverk
Vingvågen vannverk er et mindre vannverk som bruker grunnvannskilde (borebrønner). Herfra pumpes
vannet til Vingvågen høydebasseng med en kapasitet på 40 m3. Vannverket forsyner boliger og
fritidshus, gardsbruk og industribygg.
Vannbehandlingsanlegget ble etablert på 1970-tallet med Nedre Vingavatnet som vannkilde. I 2010 ble
det etablert ny vannkilde basert på 4 borebrønner i fjell. Det er tilknyttet ca. 41 abonnenter (ca. 144
personer).
Midlere forbruk over døgnet er 57 m3/d.
I grove trekk er vannbehandlingsanlegget bygd opp slik:



UV
Forsyningsnett ca. 7000 m, med dimensjoner mellom 40 mm til 110 mm. Stort sett PE
materiale.

Det er driftsovervåking av anlegget, men med færre parametere enn de andre anleggene.
Vannbehandling: UV (kap. ca. 90 m3/d).

1.6

Høydebasseng

Det er totalt 8 høydebasseng i Hitra kommune. Tabell 4 nedenfor viser en oversikt over disse og
tilhørende informasjon. Høydebasseng planlegges ut fra å dekke et behov i inntil 24 timer ved
ledningsbrudd.
Tabell 4: Oversikt eksisterende høydebasseng i m3

Basseng

Tilknyttet
vannverk

Fillheia HB

Fillan

Fjellværøy HB

Fillan

Hjertåsen HB

Dolmøya

Fuggelåsen HB

Sandstad

Solbakkhøgda HB

Sandstad

Storsteinsheia HB
Hemnskjela HB
Vingvågen HB

Sandstad
Sunde
Vingvågen

Dekningsområde

Volum

Kote fullt
basseng

Forbruk i

Reserve i

middeldøgn i middelområdet
døgn

Fillan, Ansnes,
Fjellværøy,
Barmanfjord til
Vasseter
Skjerbusdal Ulvøy

2 x 800

92

1540

60

1 x 600

62

315

-

Dolmøya,
Melandsjø,
Kvernhusvik
Sandstad,
Bjørnavågen, Strand,
Sætra
Haltland, Akset,
Hamn, Olsvika
Hestvika, Børøsund
Sunde

1 x 1000

60

780

220

2 x 3000

90

816

384

1 x 600

103

115

485

2 x 200
1 x 200
1 x 40

62

406

-

Sum middeldøgnforbruk i kommunen

5 795

Sum magasinvolum i kommunen

10 440

1.6.1 Fjellværøya HB
På Vettan på Fjellværøy er det bygget nytt prefabrikkert høydebasseng med kapasitet 600 m3. Anlegget
er forberedt for et basseng til. Anlegget er bygd i 2014, og har ikke tilstrekkelig kapasitet i høysesongen.

1.6.2 Fuggelåsen HB
I Fuglåsen på Sandstad er det bygd to nye høydebasseng à 3000 m3 for å styrke vannforsyningen fra
Sandstadvatnet.

1.6.3 Hjertåsen HB6.5.1
Dolmøya vannverk er tilknyttet Hjertåsen høydebasseng som er et nytt prefabrikkert GUP-basseng.
Høydebassenget består kun av ett kammer, noe som gjør renhold utfordrende. Anlegget er forberedt for
et basseng til.

1.6.4 Fillheia HB
Maksforbruket er her 2100 m3/d. Anlegget er bygd 1995, og har ikke tilstrekkelig kapasitet.

1.6.5 Vettaveien HB
Fornyelse/ utbedring høydebasseng Vettaveien. Et lite anlegg anlagt av private hytteeiere og overtatt fra
Snillfjord kommune. En del utbedringer må på plass.

1.7

Trykkøkningsstasjoner

Hitra kommune har 7 trykkøkningsstasjoner ute på ledningsnettet. Se tabell 5 for en oversikt over
eksisterende trykkøningsstasjoner i kommunen. Stasjonene representerer gjennomgående ikke noen
driftsproblemer for kommunen i dag. TS Larsskogvatnet må imidlertid bygges ny i planperioden.
Pumpestasjonen har for liten kapasitet, må oppgraderes og ligger for lavt i terrenget i forhold til fare
for oversvømmelse. Stasjonene besøkes en gang hver måned, unntatt Larsskogvatnet som besøkes en
gang pr. uke. Alle stasjoner er koblet til SD-anlegget.

Tabell 5: Oversikt eksisterende trykkøkningsstasjoner

Byggeår

Navn

Forsyningsområde

Larsskogvatnet
Strandavatnet

1998
2017

Fillan renseanlegg
Strandavatnet renseanlegg

Oløyvatnet

1996

Oløyvatnet renseanlegg

Sandstaddalen
Solbakkhøgda
Litjsloka
Ulvøya

2008
2008
2019
2021

Solbakkhøgda HB
Trykkøkning Hjertåsen
Fillan
Fillan

1.8

Reservevannkilder

Fillan og Dolmøya vannverk er koblet sammen. Begge vannverkene kan fungere som reservevann for
hverandre men pga. kapasiteter er det i praksis vanskelig å få til.
Fillvatnet er nødvannkilde for Fillan vannverk. Kilden har ikke stor nok kapasitet til å være en fullverdig
erstatning. Ledningsnettet fra Fillvatnet kan forsyne Fillan med 50 m3/t, hvilket tilsvarer om lag
halvparten av normal produksjon på Grisholmen. Mengden er tilstrekkelig for å forsyne privatpersoner,
men ikke tilknyttet industri. Nødvannkilden bør erstattes på sikt.
Overføringsledningen fra Larsskogvatnet til Fillan vannbehandlingsanlegg er sårbar fordi den ikke har
alternativ forsyning.
Sandstad er ikke tilknyttet noe annet kommunalt vannverk med mulig reserveforsyning, det er derfor
viktig at det blir etablert en sammenknytning mot Fillan.
Det er ingen reservevannkilde for Vingvågen eller Sunde. For å løse dette vil det være en vurdering om
en skal knytte disse vannverkene opp mot Sandstad.

1.9

Andre mulige fremtidige vannkilder

På grunn av næringsutviklingen på Hitra oppleves kapasiteten i kildene som begrenset. Det er ikke
foretatt undersøkelser av samtlige mulige vannkilder på Hitra, men det er gjort vurderinger av flere vann
på østre del av Hitra hvor det er etablert kommunal vannforsyning. Det er foreløpig ikke utarbeidet
vannbruksplan for kommunen. Under slikt arbeid kan det være naturlig å gjøre en kartlegging av flere
kilder. Tabell 6 gir en oversikt over kartlagte vannkilder. Av de kartlagte vannkildene fremstår
Dragvatnet som det beste alternativet. For tidligere kartlegging vises det til Hovedplan vann 2016-2020
punkt 4.1.5.

Tabell 6: Oversikt kartlagte vannkilder

Dybde

Navn

Kapasitet

Langvatnet

Dragvatnet
(Fjellværøya)
Stikdalsvassdraget

Liten

Beliggenhet

Egnethet

Rett ved
Strandavatnet,
mulig
overpumping

Hensiktsmessig beliggenhet med
tanke på avstander.
Uheldig med riksveien som går
langs vannet.
Videre kartlegging foretas.
God
God beliggenhet Godt egnet.
magasinkapasitet Liten aktivitet
Videre kartlegging foretas.
God kapasitet med God beliggenhet, Aktuell reservevannkilde for
stort nedslagsfelt liten aktivitet
Sandstad. Samt som hovedkilde
eller reservevannkilde for Fillan
vannverk.
Videre kartlegging foretas.

1.10 Vannkvalitet
Generelt er vannkvaliteten god for alle av dagens vannverk.
Naturlig nok er overflatekilder sårbare i forhold til værvariasjoner. Det vises av vannanalysedata at det
er økning i koliforme bakterier og kimtall, samtidig med at fargetallet øker. Dette har sammenheng
med at store nedbørsmengder som påvirker nedslagsfelt drar med seg jord og bakterier ned til
vassdragene.
Vannprøver tas fortløpende av både råvann, rentvann fra anleggene og ute på forsyningsnettet.
Vannprøvene viser at råvannet blir renset på en god måte, og at det ikke er mange tilfeller av
urenheter eller farget vann på nettet.

1.11

Vannproduksjon og forbruk

Øyeblikksforbruk, sesongproduksjon og varierende døgnforbruk vil være kapasitetsbestemmende. Det
blir produsert totalt 2,1 mill. m3 årlig. Antatt lekkasjeprosent er 10 – 25 %.
Dagens kapasitetssituasjon ved kildene:






Fillan – Utnytter kildens maksimale kapasitet. Ikke tillatelse til å ta ut mer vann
Dolmøya – Utnytter kildens maksimale kapasitet
Sandstad – Benytter 1,1 mill. m3, men har kapasitet til uttak 1,5 mill. m3
Vingvågen – 4 borebrønner (kun 2 er kapasitetsmålt)
Sunde – Ukjent

Kapasiteten ved vannbehandlingsanleggene er sterkt avhengig av plasseringen av industribedriftene på
Hitra som er store vannforbrukere. Avklaring i forhold til plassering av en av de største
vannforbrukerne vil ikke skje før hovedplanen er vedtatt. Det er derfor usikkerhet knyttet til enkelte
fremtidige tiltak som det er lagt føringer for i hovedplanen.

Tabell 7 gir en oversikt over produserte vannmengder og lekkasjer i %-andel i 2020 ved de ulike
vannverkene.
Tabell 7: Oversikt produserte vannmengder
Vannverk
Sandstad
Fillan
Dolmøya
Vingvågen
Sunde

Produsert mengde I 2020 (m3)
1 100 000
620 000
250 000
6 300
138 700

Hvorav lekkasjer (%)
5
20
25
Ukjent
Ukjent

Sum årskapasitet er per i dag 2 115 000 m3 jf. sum av kapasiteter oppgitt i tabell 10. Ved Dolmøya
vannverk er det i perioder ikke mulig å produsere oppgitt kapasitet på grunn av kapasiteten i kilden.

1.11.1 Vannforsyning til brannslokking
Kommunen har ulike ansvar og roller i forbindelse med slokkevannforsyning:


Kommunen som beredskapsansvarlig:
Kommunen har det overordnede sikkerhetsansvaret i kommunen. Brann- og
eksplosjonsvernloven krever at kommunen som beredskapsansvarlig har ansvaret for å utarbeide
ROS-analyser og må dermed forsikre seg om at det er tilstrekkelig tilgang på vann til
brannslokking. Kommunen har utarbeidet ROS-analyse for brann- og beredskap.



Kommunen som plan- og byggesaksmyndighet:
Kommunen skal tilrettelegge for næringsvirksomhet. Slokkevann skal i denne sammenheng være
et viktig punkt. Oppføring av bygninger, planering av grunn mv. skal etter nærmere regler i Planog bygningsloven behandles av kommunens byggesaksbehandlere. Vannforsyning til
brannslokking er et vesentlig punkt og bør avklares tidlig i et byggeprosjekt (jf. § 27-1).



Kommunen som tilsynsetat:
Tilsyn som utføres av brannvesenet er det offentliges periodiske tilsyn av eier og brukers
systematiske internkontrollarbeid i forbindelse med brannsikring.



Vannverkseier:
Kommunen har slokkevannforsyning innenfor vannverksområdene.



Bygningseier/anleggseier:
Kommunen eier mange viktige bygninger/brannobjekter. Eier har ansvaret for det
bygningsmessige brannvernet.

1.11.1.1 Lover og forskrifter m.m.
Grunnlaget mht. slokkevannforsyning er angitt i:






Plan- og bygningsloven § 27-1 setter krav til tilstrekkelig forsyning av slokkevann. Teknisk
forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 17) med veileder § 11-1, § 11-17 og § 15-9 gir nærmere
grunnlag.
Forskrift om brannforebygging med veiledning fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB). Se § 5.4.
NS-EN 12845:2004+A2:2009 Faste brannslokkesystemer – Automatiske sprinklersystemer
– Dimensjonering, installering og vedlikehold.
NS-INSTA 900-1:2009 Boligsprinkler: Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold.

Forskrift om brannforebygging med veileder angir at den kommunale vannforsyningen frem til
tomtegrense i tettbygd strøk skal være tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann:


«Preaksepterte løsninger» i TEK 17 angir generelt følgende vannmengder:
Småhusbebyggelse:
1200 l/min.
Annen bebyggelse:
3000 l/min.



I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens
brannvesen disponerer passende brannbil (vanntankvogn – 8000 liter).



I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at
det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke dette behovet. Det skal ikke regnes med samtidig
uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.



Muligheter for bruk av åpne kilder bør inngå i vurderingene som følge av krav til økonomi og
drikkevannskvalitet i ledningsnettet m.m.

1.11.1.2 Retningslinjer for slokkevann i Hitra
Ved utbygging av nye områder og framføring av hovedledninger skal kapasiteten for
slokkevannforsyning vurderes ut fra foreliggende forskrifter med veiledere.
Følgende forutsetninger legges til grunn:
A.

Sentrumsområder, tette boligområder og regulerte områder der det kan forventes virksomheter
med behov for større uttak til slokkevann (industri) m.m.
• Dimensjonerende vannmengde 50 l/s
• Min. trykk 1,5 bar

B.

Sprinkleranlegg i sentrumsområder og næringsområder. Store bygninger.

• Dimensjonerende vannmengde 50 l/s
 Trenger sprinkleranlegget mer vann enn 50 l/s, må bygget ha egen tank og pumpe
Boligbygg/rekkehus med 3 til 9 boenheter og opp til 3 plan/etasjer over terreng.

C.

• Dimensjonerende vannmengde 40 l/s
• Min. trykk 1,5 bar
D.

Boligområder med en- og tomannsboliger.
• Dimensjonerende vannmengde 20 l/s
• Min. trykk 1,5 bar

E.

Spredt bebyggelse.
• Slokkevann skal normalt tas fra tankbil
• Det skal etableres fyllepunkter for tankbil på steder med god kapasitet på hovedledning

I regulerte industriområder der kommunen vil stå fritt til å ta imot ulike typer industrivirksomhet kan det
i særskilte tilfeller være aktuelt å vurdere dimensjonerende kapasiteter utover det som er angitt i pkt. A
og B.
I utgangspunktet skal det opprettholdes positivt trykk i øvrige deler av ledningsnettet ved uttak av
slokkevann.
Sprinkleranlegg:
Det er i dag flere sprinkleranlegg som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet i Hitra
kommune.
Der det legges opp til virksomheter med krav til sprinkling må vannforsyningen vurderes i hvert
enkelt tilfelle ut ifra type sprinkling og virksomhet.
For nye områder der det er aktuelt med sprinkleranlegg, bør vannforsyningen legges opp slik at
ledningsnettet tåler uttak fra sprinkleranlegg.

10.12 Kommunal forvaltning, drift og vedlikehold
De kommunale vannverkene har til disposisjon personell med relevant kompetanse på både
administrativt og operativt nivå. Personellsituasjonen er presset og det er nødvendig med en økt
tilgang til personell/ressurser for å møte fremtidige oppgaver/prosjekter, samt følge opp sentrale krav i
drikkevannsforskriften.
Det er følgende bemanning innenfor VA-sektoren:



100 % enhetsleder
100 % VA ingeniør (vakant)






100 % konsulent
100 % driftsleder
100 % arbeidsleder
200 % driftsoperatører VA. (en vakant)

Bemanningen er noe underdimensjonert ut fra dagens anlegg og ledningsnett som skal driftes i
kommunen.. Først og fremst på bakgrunn av sammenslåing med Snillfjord, men det har også vært en
underbemanning ved etaten i flere år. Alle stillingene er heller ikke besatt per nå. Med de investeringer
i anlegg samt overtakelse av private vannverk som det legges opp til i hovedplanen er det nødvendig
med en oppbemanning på plan/prosjekt og ikke minst drift.
Vannforsyning i kommunen omfatter på den ene siden planlegging, utbygging og drift av kommunale
vannverk. I dette ligger både en bestiller- og en utførerfunksjon. Videre løses forvaltningsmessige
oppgaver som fastlegging og innkreving av vanngebyr samt disponering av inntektene. På den andre
siden behandles saker overfor publikum om tilknytning, kapasitet og tekniske løsninger, samt i enkelte
tilfeller pålegg om utskifting av anlegg.
Samtidig som man ivaretar leveringssikkerhet, legges det opp til at alle anlegg driftes likt. Like anlegg
betyr at man klarer seg med en type kompetanse, noe som gir besparelser i drift.. Det legges av samme
grunn opp til å samle produksjonen i færre, større anlegg. Spesielt gjelder dette området SundeVingvågen.

1.13 Internkontrollsystem
Kommunen har internkontroll for vannforsyningen som tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Dette
innebærer at det er rutiner for avviksbehandling og korrigerende tiltak. I tillegg ble det utarbeidet en ROSanalyse i 2017 som blant annet tar for seg gjennomgang av kritiske punkter.

1.14 Driftskontrollanlegg
Kommunen har en velutbygd driftsovervåking levert av Ingeniør Paul Jørgensen AS. Alle driftsenheter er
tilknyttet anlegget. Alarmer overføres til teknisk vakt. Ledningsnettet er lagret digitalt gjennom
programmet GISLINE, levert av Norkart. Det digitale kartet er ikke á jour, men rettes kontinuerlig der det
oppdages feil. Hovedledninger ligger inne med sikre koordinater. Registreringsfeil fordyrer arbeid som
utføres på nett, fordi entreprenøren må lete etter ledninger som ikke ligger på koordinatene som er
oppgitt i kartet. Få stikkledninger ligger inne i kartet.
Dette kan innebære fremtidige problemer når nyetablerte ikke har kjennskap til hvor stikkledningene for
huset sitt ligger.

8.3

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Vannforsyningen har mange utfordringer i forhold til hygiene og sikkerhet. Derfor er også HMS svært
viktig for disse områdene. Det er egen Risiko- og Sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner for
vannbehandlingsanleggene og ledningsnett som skal ivareta dette. Det er også rutiner for renhold,

forhindring av smitte og overføring av mulig forurensing ut fra kloakkanlegg til
vannbehandlingsanlegg, samt i forbindelse med sanering av ledningsnett og innsug på nettet.

1.15

Beredskapsplan for vannforsyning

Kommunen har en overordnet beredskapsplan fra 2018.
En ROS-analyse er gjennomført i 2017 for å gi en grundigere gjennomgang av sikkerheten i
vannforsyningen. Sikkerhetsvurderingene er også vesentlig dokumentasjon i forbindelse med tilsyn fra
Mattilsynet.
Viktige observasjoner fra ROS-analysen:


Etablere redundans på ledningsnettet



Dagens sikring mot strømutfall er ikke tilfredsstillende
Kommentar: Innkjøp av nødvendig antall nødstrømsaggregat



Sikring mot innbrudd er ikke tilfredsstillende
Kommentar: Foreslått tiltak er innbruddsalarmer på installasjoner



Tosidig forsyning: Fillan og Dolmøya vannverk er koblet sammen, men Sandstad – Børøsund
er ikke tilknyttet noe annet kommunalt vannverk med mulig reserveforsyning. Fillvatnet er
nødvannkilde for Fillan vannverk, men har ikke stor nok kapasitet. Øvrige vannverk har ikke
nødvannkilde. Enkelte sjøledninger ligger uten omkjøringsmulighet.



Sunde og Vinvågen har tilkommet etter at rapporten ble skrevet. Mye i ROS-analysen vil
gjelde disse anleggene. Det legges derfor opp til sammenkobling Sandstad-Sunde-Vingvågen,
med nytt vann behandlingsanlegg og høydebasseng på Sunde. Sammenkobling SandstadSunde gjøres sist.

1.16

Transportsystem

1.16.1

Kartdata

Kartdataen på vann- og avløpsnettet som kommunen sitter på er etter alle solemerker av for dårlig
kvalitet og det bør derfor være av høy prioritet å få orden i dette. Det bør derfor settes opp en
handlingsplan fr hvordan dette bør gjennomføres og ikke minst må det settes av flere ressurser for å få
kvalitetshevet ledningsnettet. Årsaken til at det trengs flere ressurser enn det som allerede finnes i
kommunen fra før er at dette arbeidet er tidkrevende og kompleks. Avdelingene Oppmåling og geodata
og VAR har ikke nok ressurser til å gjennomføre en sånn kvalitetsheving.

Eksempel på dårlig kvalitet på kartdataene kan være ledninger og kummer som ligger feilplassert i
terrenget, men også feil og mangelfull innlagte metadata. Andre feilkilder er at dataene er innlagt som
frihåndstegnet, innlagt etter prosjekterte pdf’er og at det flere steder ikke eksisterer data. Andre feil kan
være at data er innlagt som GPS-målt når den ikke innehar denne kvaliteten. Dette er gjennomgående

for hele kommunen. For å få fjernet disse usikkerhetene må ledningene og kummene (spesielt i
tettstedene som for eksempel Fillan) måles inn på nytt med tilhørende metadata. Dette vil bli en
tidkrevende jobb. Viktig at dette prioriteres nå som vi har ansatte på VAR som vet hvor feilene ligger og
hvor skoen trykker.

1.16.2

Tilstand og behov for sanering av vannledningsnettet

Det er ca. 200 km vannledninger, fordelt på ca. 166 000 m PE og ca. 34 000 m PVC. Ledningsnettet er
fortsatt under utbygging. Mye er bygget etter 1990-tallet og har god standard. Ledninger som tilhører
eller tidligere har tilhørt private vannverk er lagt på 1970- og 80-tallet. En del private ledninger og
kummer har en dårligere standard vedrørende materialvalg og utførelse enn det kommunale nettet. I
tillegg har deler av det tidligere private ledningsnettet har for lav kapasitet.
Forsyningsnettet består av flere sjøledninger. De fleste sjøledninger har omkjøringsmulighet.
Det er behov for å kartlegge leveringssikkerhet, tilstand og vedlikeholdsbehov i ledningsnettet samt å
gjennomføre lekkasjetiltak.
Det er registrert 337 vannmålere til private (bolig og fritidsbolig) og 129 vannmålere på
næring/bedrifter. I tillegg så leveres det vann etter måler til storforbrukeren og private vannverk med
kommunalt vann.
Vanntapet er de senere årene redusert betydelig. Det monteres seksjoneringssluser som gjør det
mulig å finne områder med lekkasjer fra avlesing av nattforbruket. Det er god økonomi i et tett
ledningsnett.
Vannledningen Lynglia-Skaget ble ikke byttet i henhold til forrige plan. Utbedring vannledningene
Lynglia-Skaget av ledningsstrekket er nødvendig for å erstatte en gammel, dårlig ledning og lagt av et
privat vannverk. Ledningen utbedres sammen med bygging av ny gangvei.
Vannledningene Hallset-Ingeborgvik ble ikke byttet i henholdt til forrige plan. Ingeborgvik har tilførsel
over to sjøledninger med diameter 50 mm. En ny ledning med diameter 110 mm eller 160 mm
planlegges for å erstatte eksisterende rørføring. Ledningene er gamle og av svært dårlig kvalitet.
Vannledning Bukta – Sætra (Hestvika) ble ikke byttet i henhold til forrige plan. Ledningen
oppdimensjoneres og legges om. Eksisterende trasé for ledningen mellom Bukta og Sætra, ligger i fjæra.
På lav sjø, faller ledningen tørr og utsettes for påvirkning av bølger og dårlig vær. Det har ført til slitasje
på
ledningen. Det har vært lekkasjer på denne, og reparasjonsarbeidet er utfordrende.
Forutsetter ny gangvei.
Tiltakene er fortsatt nødvendig, og videreføres.
Lekkasjeandelen for eksisterende nett er estimert til:




Sandstad – 5 %
Fillan – 20 %
Dolmøya – 25 %




Sunde – Ukjent
Vingvågen – Ukjent

Hovedtyngden av lekkasjer er på røranleggene på Dolmøya og Fjellværøya. Det er ofte mange små
lekkasjer på stikkledninger, anboringer og bakkekraner eller inne i hus. Disse smålekkasjene er vanskelig
å lokalisere. Når én lekkasje utbedres, øker trykket i ledningen, og det lekker mer fra en av de andre
lekkasjepunktene. Større utettheter i hovedledninger lokaliseres og utbedres effektivt. Det er brukt mye
ressurser på å tette lekkasjer ved dette vannverket. Ledningsnettet på Dolmøya og Fjellværøya består i
overtatte ledninger fra gamle private vannverk.
Det er imidlertid et stort potensial i lekkasjesøking og utbedring av ledningsnettet. Områder må da
seksjoneres ytterligere for å systematisere lekkasjesøket. Dette er en stor og ressurskrevende jobb.
Nettet som distribuerer vann fra behandlingsanlegget består i dag i hovedsak av plastledninger.
I løpet av hovedplanperioden er det Dolmøya som har høyest prioritet med tanke på sanering. Hvor
stort omfang dette er vil først bli avdekket når en har gjennomført tilstandsvurderinger og sett
resultater av sonevannmåling.
Det må også gjøres systematisk rehabilitering av vannkummer.
Det må videre etableres flere sonevannmålere på ledningsnettet, slik at det oppnås bedre kontroll over
vannforbruket, og at det lettere kan kartlegges eventuelle lekkasjer og saneringsbehov.
Tabell 8 viser en oversikt over type materialer, lengde og lengdefordeling på ledningsnettet i Hitra
kommune. I tillegg viser figur 1 – 5 hvordan materialer og dimensjoner er fordelt, samt hvilke årstall
ledningsnettet er lagt for de ulike områdene.
Tabell 8: Oversikt over materiale, lengde og fordeling på ledningsnettet
Materiale
PE(L)
PVC
Sum

Lengde (m)

Lengdefordeling (%)
165 850
33 350
199 200

83,3
16,7
100

Det er til sammen ca. 20 km vannledninger i kommunen. Andel ledningsnett etablert før 1980 er ca. 15
%, andel etablert mellom 1980 og 2000 er ca. 43 % og andel etter 2000 er ca. 42 %. Det vil si at den
største andelen er fra perioden mellom 1980 og 2000. Som vi ser av kakediagrammene under så er det
en del ukjent materiale, dimensjoner og årstall når lagt.

Materielaer, dimensjoner og årstall Sandstad:

Figur 1: Materiale, dimensjon og årstall Sandstad .
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Figur 2: Lengde ledningsnett mot årstall Sandstad
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Materielaer, dimensjoner og årstall Fillan:

Figur 3: Materiale, dimensjon og årstall Fillan.
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Figur 4: Lengde ledningsnett mot årstall Fillan

Materielaer, dimensjoner og årstall Fillan Fjellværsøya:

Figur 5: Materiale, dimensjon og årstall Fillan Fjellværsøya.
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Materielaer, dimensjoner og årstall Sunde:

Figur 7: Materiale, dimensjon og årstall Sunde.

Sunde
6
5

Lengde i km

5
4
3

2,5

2,35

2

1,7

1,5
1

1

0,5

0,15

0,6

0,5

0,3

0
1970

1984

1986

1989

1991

1992

Årstall
Figur 8: Lengde ledningsnett mot årstall Sunde
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Materielaer, dimensjoner og årstall Vingvågen:

Figur 9: Materiale, dimensjon og årstall Vingvågen.
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Figur 10: Lengde ledningsnett mot årstall Vingvågen

Materielaer, dimensjoner og årstall Dolmøya:
Materiale
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Figur 11: Materiale, dimensjon og årstall Dolmøya.
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Figur 12: Lengde ledningsnett mot årstall Dolmøya.
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Vedlegg 2:
2. Status for måloppnåelse pr mars 2021 – med bakgrunn i hovedplan
vann 2016-20
Tabell 9 gir en oversikt over om delmålene i dag alt er oppfylt eller om de er oppfylt etter at planlagte tiltak er
gjennomført.
Tabell 9: Måloppnåelse vannforsyning.

Delmål

DELMÅL 1: NOK VANN
Kommunen skal levere nok vann til å dekke
behovet til husholdninger og
næringsvirksomhet.
Lekkasjenivået skal reduseres til et
kostnadseffektivt nivå.
Det skal under normal drift være et trykk på
minimum 2,0 bar på kommunale
hovedledninger.
Leveranse av slokkevann skal tilfredsstille
forskriften om brannforebyggende tiltak og
tilsyn.
DELMÅL 2: GODT VANN
Vannforsyningen skal være godkjent i henhold til
drikkevannsforskriften.
DELMÅL 3: SIKKER VANNFORSYNING
Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal ikke
overskride 8 timer.
Ved uforutsette stopp i vannforsyningen skal
kommunen tilstrebe å gjenopprette
vannforsyningen innen 12 timer.
Uteblir vannforsyningen i over 12 timer skal
husholdningsvann tilkjøres abonnentene.
Abonnenten skal ikke oppleve uforutsette
driftsavbrudd mer enn en gang pr. 5. år.
Flest mulig abonnenter skal ha tosidig
vannforsyning.
Det skal foreligge en godkjent plan for
beredskapsvannforsyning.
Alle avvik og driftsdata skal inngå i grunnlaget
for beslutning om tiltak for å forbedre
vannforsyningen.
DELMÅL 4: BEST MULIG RESSURSBRUK
Kostnadene for vannforsyningen skal fullt ut
dekkes gjennom det kommunale vanngebyret.

Målsetting oppfylt
I dag
Etter tiltak

Kommentar

Nei

Ja

Behov til næring er ikke helt dekt opp. Prioritet
på leveranse til husholdning.

Nei

Ja

Lekkasjevolum skal reduseres, økt fokus.

Ja

Ja

Delvis

Delvis

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vilkår i forskriften er tilfredsstilt ved bruk av
andre supplerende tiltak.

Kan være utfordring ved brudd på sjøledninger
i forhold til vær.

Rutiner for varsling, mobilisering og
gjennomføring forbedres.

Tiltak innen drift, vedlikehold og fornyelse skal
være kostnadseffektive i ett langsiktig
perspektiv.
DELOMRÅDE 5: FORNØYDE KUNDER
Klager skal inngå i grunnlaget for beslutning om
tiltak for å forbedre vannforsyningen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommunen skal regelmessig informere
abonnentene om relevante forsyningsmessige
forhold.
Planlagte tiltak som krever stans i
vannforsyningen skal senest varsles
abonnentene dagen før tiltak iverksettes.

Ja

Ja

Ja

Ja

Varslingsrutiner foreligger

Vedlegg 3:
3. Nasjonale og lokale rammebetingelser
3.1

De formelle plannivåene

I henhold til plan- og bygningsloven er det blant annet 2 formelle plannivåer før gjennomføring av tiltak.
Disse er:
- Kommuneplan
- Reguleringsplan
Hovedplan vann hører naturlig hjemme på kommuneplannivå, men kan velges å bli utarbeidet som en
tiltaksplan, slik som her. Siden det allerede er vedtatt noen planer for regulering/utbygging, og nye
utbyggingsplaner vil bli fremmet etter at hovedplanen er ferdigstilt uten at det foreligger kobling mot
hovedplanen, må det regnes med at det også i fremtiden vil være nødvendig å fremme tiltak på
vannforsyningssystemet uten at disse nødvendigvis er beskrevet i hovedplanen. Dette vil få betydning for
fremdrift av prosjektene, men også for gebyrberegning og kostnader.

3.2

Lover og forskrifter

En rekke sentrale lover og forskrifter legger føringer for innholdet i denne planen:

3.2.1 Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven (pbl) er den generelle arealdisponeringsloven i Norge. På grunnlag av
oversiktsplaner og reguleringsplaner, legger den føringer for hvordan arealene kan utnyttes. Oppføring av
vannbehandlingsanlegg og fremføring av ledninger krever tillatelse etter pbl. Den stiller samtidig krav om
at alle bygninger skal ha tilfredsstillende vannforsynings- og avløpsforhold før byggetillatelse kan gis.
Kommunen er myndighet etter pbl.
Gjennom pbl §§27-1 og 27-2 har kommunen hjemmel til å pålegge tilkobling av eksisterende bebyggelse
til kommunalt nett dersom det eksisterer offentlige ledninger nær eiendommen, eller blir anlagt offentlige
ledninger på eller i nærheten av eiendommen.

3.2.2 Drikkevannsforskriften
EUs drikkevannsdirektiv 98/83/EF er innarbeidet i norsk regelverk ved «Forskrift om vannforsyning og
drikkevann (Drikkevannsforskriften)». Direktivet er et minimumsdirektiv som Norge må følge, men står
fritt til å velge strengere krav enn det som er angitt, eller også andre krav enn det direktivet omtaler.
Drikkevannsdirektivet setter krav til minimum antall prøver som må tas av drikkevannet hvert år. I henhold
til drikkevannsforskriften skal kommunen utarbeide beredskapsplaner for reservevannforsyning.

3.2.3 Internkontrollforskriften
Krav om internkontroll er hjemlet både i næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) og i kommunehelsetjenesteloven. IK-MAT gjelder for alle godkjenningspliktige vannforsyninger. Internkontroll pålegger
vannverkseier en plikt til å dokumentere etterlevelse av regelverket. Når det gjelder miljø omfatter dette
både indre og ytre miljø.

3.2.4 Helseberedskapsloven
Både kommunale og private vannverk har i henhold til drikkevannsforskriften og helseberedskapsloven
plikt til å gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner. Dette for å
sikre leveranse av tilstrekkelige mengder drikkevann under kriser og katastrofer i fredstid og i krig. Det
stilles også krav om øvelser og kompetanse for personell som er tillagt oppgaver etter beredskapsplanene.

3.2.5 Kulturminneloven
Kulturminneloven er en særlov som slår fast at alle sporene etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø er kulturminner. Loven har bestemmelser om automatisk fredning av alle kulturminner som er eldre
enn 1537 og samiske kulturminner fra 1917 eller eldre, selv de som ikke er oppdaget og registrert. Videre
er det forbudt å gjøre inngrep i automatisk fredete kulturminner eller området rundt (sikringssonen,
normalt 5 meter), uten at det er gitt dispensasjon fra ansvarlig myndighet. Loven har også en bestemmelse
om undersøkelsesplikt, som slår fast at det ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den
ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk
fredete kulturminner, og at denne undersøkelsen kan foregå ved at planen for tiltaket sendes
vedkommende myndighet, i dette tilfelle Trøndelag Fylkeskommune. Relevante tiltak som bør forelegges
for TFK vil være nye vannforsyningssystem, eller renovering av eksisterende anlegg der tiltaket har
potensial til å medføre inngrep i et automatisk fredet kulturminne.
Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3, 1. ledd:
«Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut,
flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne
eller fremkalle fare for at dette kan skje.»
Jf. § 8, 1. ledd:
«Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt
i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til
vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør snarest
mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til departementet
innen 6 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til adressaten.»

3.2.6 Ledningsforskriften
All anleggelse og flytting av VA-systemer over, under og langs med fylkesvei skal godkjennes av
Trøndelag fylkeskommune. «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger
over, under og langs offentlig veg» også kalt «Ledningsforskriften» legges til grunn ved planlegging av
ovennevnte tiltak. Det angis spesielle tekniske krav knyttet til ledningsanlegg ført i tunnel, kulvert, på
bru og ferjekai.

