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Sammendrag  
Denne hovedplanen beskriver vannforsyningssituasjonen i de tettest bebygde 
områdene i Alta kommune og omfatter offentlig vannforsyning. 
Planen er en fullstendig revisjon av eksisterende hovedplan vedtatt i 
kommunestyresak 02/2000 og skal behandles som en kommunedelsplan. 
Beskrivelsen er forsøkt holdt på et overordnet nivå, men det er tatt hensyn til 
formatet til den forrige hovedplanen og det faktum at det finnes ca. 20 
kommunale vannverk med Alta by vannverk som det dominerende. 
 
Foreliggende tiltaksplan videreføres og nye tiltak som følge av den 
målsettingen som er formulert her er tatt inn i tiltaksplanen. 
 
Vannforsyning er ikke en lovpålagt oppgave, men når kommunen har påtatt 
seg oppgaven må vannforsyningen innen den kommunale forvaltningen 
defineres som virksomhet som produserer og omsetter drikkevann.  
Drikkevann inngår i alle samfunnsområder og berører derfor saksområder for 
flere departementer og direktorater. For hovedplanarbeidet er 
drikkevannsforskriften, internkontrollforskriften, målsettinger som er 
formulert for vannforsyningen samt kommuneplanen de viktigste 
rammebetingelsene. 

 
Målsetting 
Som grunnlag for hovedplan vann og tilhørende tiltaksplan er det definert 
konkrete målsetninger og hvordan måloppnåelse skal måles. Målsetningene er 
formulert gjennom diskusjon med styrings- og arbeidsgruppen for hovedplan 
vann. 
 
Alta kommune har som hovedmålsetning at befolkning og næringsliv får nok 
vann fra gode kilder via et sikkert og økonomisk effektivt forsyningssystem, 
dvs.: 

Ø Nok vann 
Ø Godt vann 
Ø Sikker og effektiv vannforsyning 
 
Med sikker vannforsyning menes her både hygienisk sikkerhet og sikkerhet 
mot for lite vann og avbrudd i forsyningen. 
For å oppfylle den overordnede målsetting, er det praktisk å definere 
målområder som hver for seg krever ulike typer undersøkelser/tiltak.  
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Disse er foreslått som følger: 
 
Ø Forbrukere (befolkning og næringsliv)  
Ø Vannkilder og behandlingsanlegg 
Ø Ledningsnettet 
Ø Forvaltning 
Det er i alt definert 18 delmål innenfor de 4 målområdene.  
 

Status 
I tabellen under er de ulike vannverkene i kommunen sammenstilt med 
nøkkelopplysninger.  
 

Antall personer Kilde Vann behandling  
Vannverk p.e Bosatte Type Type 

 
Godkjenning 

Altneset  9 B UV K-sak 77/03 
Lille Lerretsfjord 50 40 B S, UV K-sak 96/00 
Maribukt 20 5 B ~ Kreves ikke 
Komagfjord/Korsfjord 200 112 B S, UV K-sak 65/03 
Nyvoll 150 51 LB ~ K-sak 65/03 
Lille Korsnes 10 8 B ~ Kreves ikke 
Storekorsnes 45 38 FB UV+K NMT 27.2.03 
Årøya 150 25 B S, UV K-sak 94/00 
Plan: Kviby Leirbotnelv 250 150 LB UV K-sak 65/03 
Kviby Langudnes  40 L/F B ~ ? 
Rafsbotn 500 446 B S, UV K-sak 65/03 
Øvre Tverrelvdalen 500 486 I ~ (Fases ut) 
Alta reservekilde 20940 14240 I K Plan 
Alta vannverk 20940 14240 LB Lufting K-sak 97/00 
Kvenvik 200 69 I S, UV K-sak 95/00 
Stokkstad  30 LB ~ Kreves ikke 
Kåfjord skole 90 37 B K K-sak 65/03 
Kåfjord v/Pettersen 30 15 FB ~ Kreves ikke 
Kåfjord gruvevann 40 35 FB ~ Kreves ikke 
Kåfjord v/Grinvalds  15 FB ~ Kreves ikke 
Vintersethnes  10 FB Kalk Kreves ikke 
Talvik 610 381 I S, UV K-sak 65/03 
Isnestoften v/Berg  6 FB ~ Kreves ikke 
Isnestoften v/S-laget 60 26 FB ~ K-sak 65/03 
Forklaring: 
Flere av vannverkene er godkjent med vilkår, blant annet i form av tidsbegrensninger.  
Personer, p.e:  Antall person ekvivalenter (sum bosatte, næring og offentlig forbruk) 
Kilde Type:  I - Innsjø, B - Bekk, LB - Løsmassebrønn, FB - Fjellbrønn 
Vannbehandling: S - trykksil, K - kloring, UV - UV-lys 
Godkjenning: Referanse til K-sak hvor vannverkene ble godkjent. 
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I tabellen under er eksisterende ledningsanlegg sammenstilt for hele 
kommunen.  
 
Fordeling av ledningsnett (leggeår og materialtyper), antall løpemeter ledning. 

Materialtype Leggeår 
Ukjent MCU MST MGA SJG PVC PEH SJK 

SUM % 

Ukjent    632  32 683 1 200 2546 1.1 
1930        1 060 1060 0.4 
1940   242 96 50   3 319 3708 1.5 
1950 260   524 376  178 16 658 17997 7.5 
1960 284 25  630 384 203 10 367 30 315 42207 17.5 
1970 54   545 61 344 31 460 30 223 62688 26.1 
1980    291  9 715 11 655 42 494 64154 26.7 
1990 16    1 251 3 597 4 504 30 734 40102 16.7 
2000 216    12 2 126 1 480 2 341 6175 2.6 
SUM 830 25 242 2718 2134 16017 60325 158345 240637 100 
% 0.3 0.0 0.1 1.1 0.9 6.7 25.1 65.8 100  

Mer enn 90% av de totalt ca. 240 km hovedvannledning ledningsnettet tilhører 
Alta by vannverk 
 
Drikkevannsforkriften fokuserer i hovedsak på vannkvalitet og helsemessige 
forhold og i mindre grad på forsyningstekniske forhold. Sikring av hygienisk 
betryggende vann er derfor et hovedanliggende for vannverkseier. 
Mange av de små vannverkene oppfyller ikke kravet om 2 hygieniske 
barrierer. Kommunen bør her gå i dialog med Mattilsynet som 
godkjenningsmyndighet for å finne frem til løsninger som gir forbrukerene 
den nødvendige tryggheten uten urimelige kostnader.  
 
I kommunen finnes 7 private vannverk (i tillegg kommer mindre enkeltanlegg) 
Disse vannverkene er ikke gitt videre behandling her. Ut fra de formulerte mål 
stiller kommunen seg positiv til å overta private vannverk. 
 
Hyttebygging er hovedsakelig konsentrert i områder som er avsatt/ regulert 
for hyttebygging i kommuneplanens arealdel. Framføring av vann (innlagt 
vann) til hyttene kan tillates dersom godkjent avløpsordning kan etableres og 
kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. 
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Utfordringer 
For de små vannverkene må det iverksettes tiltak for å sikre tilgang på 
hygienisk betryggende vann.  Drift, vedlikehold og fornyelse vil bli et viktig 
arbeidsområde fremover på grunn av forfallet i ledningsnettet. I dette arbeidet 
bør det tas i bruk EDB-baserte systemer for å øke sikkerheten i de 
beslutningene som tas (driftskontrollanlegg, geografiske informasjon - og 
analysesystemer, systematisk vedlikehold) og effektivisere vannforsyningen. 
For Alta by vannverk er hovedutfordringene knyttet til: 
• Redusert lekkasjenivå (mer enn 40 % i dag)  
• Øke sikkerheten i forsyningen med alternativ kilde, ringsystemer og 

bygging av basseng 
• Rehabilitere nettet 
• Bygge ut driftskontrollanlegget 
 
 
 

Tiltaksplan 
Den foreslåtte tiltaksplanen er basert på en årlig investeringsramme på 9 mill 
2005-kroner. Planen gir et noe mindre tiltaksomfang på rehabilitering av 
ledningsnett enn ønskelig i de første 2 årene, men prioriterer blant annet 
etablering av hygieniske barrierer for de mindre vannverkene. 
 
Tiltaksplan (investeringer) fordelt på tiltaksområder, alle tall i mill. NOK. 
Tiltaksområde Delperioder (år) Planperiode 
 2005-2008 2009-2016 Sum 2005-2016 
Driftskontroll, sanntidsovervåkning, lekkasje, adm. 7,0 4,4 11,4 
Kilde-/barriereutbedring 14,1 3,8 17,9 
Klausulering/sikring 0,7 0,0 0,7 
Beredskapskilde 2,2 14,0 16,2 
Rehabilitering (fratrukket driftsbidrag) 6,1 29,1 35,2 
Utbyggingsområder 1,6 5,7 7,2 
Forsyningssikkerhet/forsterkning 3,9 6,1 10,0 
Uforutsett 0,5 9,0 9,5 
Sum 36,0 72,0 108,0 
Per år 9,0 9,0 9,0 
 
Tiltaksplanen vil årlig bli lagt frem for hovedutvalg for drift og utbygging til 
behandling. Dette skal skje ved inngangen til hvert år hvor hovedutvalget gjør 
den detaljerte prioriteringen for kommende år. Tiltaksplanens kortsiktige del 
er derfor av orienterende karakter i forhold til tiltak. 
 



Hovedplan vann 
Alta kommune 

Side 8 av 40 

Gebyrgrunnlag 
Investeringsnivået i planperioden er høyere enn de historiske investeringene 
og resulterer i at kapitalkostnadene øker mer enn forventet lønns- og 
prisvekst. Dette medfører at gebyrnivået øker i forhold til dette.  
 
Gebyrgrunnlag med fremskrivning av gebyrer ut planperioden. 

 Enhet 2005 2006 2007 2008 2012 2016 
Investeringsramme 1000 kr 9 000 9 000 9 000 9 000 11 000 12 400 
Kapital- og adm. kostnader 1000 kr 5 730 6 331 6 961 7 569 11 092 14 313 
Driftskostnader 1000 kr 6 548 6 786 7 442 7 718 8 935 10 360 
Sum kostnader 1000 kr 12 278 13 116 14 403 15 286 20 027 24 673 
Sum inntekter 1000 kr 13 571 13 668 13 766 14 381 19 335 25 326 
Resultat 1000 kr 1 293 552 -636 -906 -692 653 
Selvkostfond vann 1000 kr 6 117 6 668 6 032 5 126 497 528 
Gebyrstørrelser        
Abonnementsgebyr kr 1 067 1 067 1 067 1 110 1 482 1 907 
Abonnementsgebyr endring % -5,0 0,0 0,0 4,0 7,5 p.a. 6,5 p.a. 
Tilknytingsgebyr kr 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 
Tilknytningsgebyr endring % -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 p.a. 0,0 p.a. 
Kubikkpris kr/m3 4,74 4,74 4,74 4,93 6,58 8,47 
Kubikkpris endring % -5,0 0,0 0,0 4,0 7,5 p.a. 6,5 p.a. 
 
Rentenedgang er hovedårsaken til at selvkostfondet når en topp i begynnelsen 
av perioden og at gebyrnivået ikke øker før 2008. Prognosene etter 2008 
forutsetter blant annet at de kalkulatoriske rentene for kapitalkostnadene vil 
være 5,0 % og at investeringsnivået utvikles trinnvis slik at det gjennomsnittlig 
holdes på 9 millioner 2005-kroner (11 mill. årlig fra 2009 og 12,4 mill. årlig 
fra 2013).  
 
 

Måloppnåelse 
Dersom de foreslåtte tiltakene gjennomføres på kort sikt og følges opp på 
lengere sikt gjennom revisjon av hovedplanen hvert 4 år vil alle de oppsatte 
delmålene bli nådd i løpet av 2016. 
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1 Innledning 
Foreliggende hovedplan vann er en fullstendig revisjon av hovedplan vedtatt i kom-
munestyresak 02/2000. 

Hovedplanen for vannforsyning i Alta kommune er utarbeidet for at kommunen skal: 

• Få oversikt over aktuelle tiltak på vannforsyningssystemet for å nå målsettingene 
som er satt i kommuneplanen. 

• Prioritere og fordele ansvar for gjennomføring av tiltakene. 

Hovedplanen skal få fram sammenhengen mellom mål og tiltak. 

Hovedplanen skal videre integreres med og innarbeides i kommuneplanen.  Overord-
nede avveininger og prioriteringer gjøres i kommuneplanprosessen, og følges opp 
senere i kommunens årlige handlingsprogram, dvs økonomiplan, virksomhetsplan og 
budsjett. 

Denne planen beskriver vannforsyningssituasjonen i kommunens bebygde områder, 
og omfatter offentlig vannforsyning. 

På hovedplannivå bør ikke beskrivelsen være detaljert, men det tas hensyn til formatet 
til den forrige hovedplanen og det faktum at det finnes ca. 20 kommunale vannverk. 

Foreliggende tiltaksplan videreføres og nye tiltak som følge av den målsettingen som 
er formulert her er tatt inn i tiltaksplanen. 

 

2 Planprosess 
Ulike planfaser er ikke standardisert i det norske VA-miljøet. Prosjektering, dvs. de 
aktivitetene som ligger til grunn for bygging av anlegg er definert gjennom NS 8401 
og NS 3420. Forut for prosjekteringsfasen er det vanlig å gjennomføre ulike planfaser.  

"Normale" plannivåer er: 

• Kommuneplaner, alle samfunnsområder 

• Hovedplan, fagrettet 

• Rammeplan, saneringsplan, soneplan, skisseplan, dvs. fagrettede planer som er 
noe mer detaljerte enn hovedplanen, men hvor fremdeles alternative muligheter 
drøftes og hvor det ikke tas endelig stilling til materialvalg, høyder, mv. 

Disse planene ender ut i anbefaling om valg av løsning. 

• Den anbefalte løsningene blir deretter behandlet i et forprosjekt for å få oversikt 
over de endelige kostnadene og den tekniske løsningen, og ulike detaljer bestem-
mes. 

• Løsningen i forprosjektet blir deretter detaljprosjektert. 

 

Denne planprosessen kan synes omstendelig, og det bør utvises skjønn i hvor mange 
planfaser som skal praktiseres for ulike anlegg. En god regel er her at jo større og 
komplekst anlegget er jo flere faser bør anlegget gjennom.  

En av årsakene til overskridelser i budsjetterte anleggskostnader for større prosjekter 
kan være å finne i at i mange tilfeller starter detaljprosjekteringen på grunnlag av 
ideutkast, konkurranseforslag eller prinsipielle vedtak.  
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På figur 1 er planprosessen vist skjematisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skjematisk fremstilling av planprosessen 

Kommuneplaner 

Faglige hovedplaner: 

• Hovedplan vann 

• Saneringsplaner 

• Driftsplaner 

• Rammeplaner 

Prinsipielle grep og føringer 

Budsjetteringskostnader 

Kommuneutvikling -  
rammebetingelser 

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

Forprosjekt 
Valgt løsning  eller flere 
foreslåtte løsninger underkas-
tes teknisk/økonomiske opti-
maliseringsvurderinger 

Detaljprosjektering Grunnlag for prissetting 
og utførelse 
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3 Rammebetingelser 
3.1 Generelt 

Vannforsyning er ikke en lovpålagt oppgave, men når kommunen har påtatt seg opp-
gaven må vannforsyningen innen den kommunale forvaltningen defineres som virk-
somhet som produserer og omsetter drikkevann.  

Drikkevann inngår i alle samfunnsområder og berører derfor saksområder for flere 
departementer og direktorater.  

I det videre er det beskrevet hvilke rammebetingelser som gjelder for vannforsynings-
systemer.  

Det finnes en rekke rammebetingelser som styrer omfanget av og type tiltak på vann-
forsyningssystemet. 

For hovedplanarbeidet er drikkevannsforskriften, internkontrollforskriften, målsetting-
er som er formulert for vannforsyningen samt kommuneplanen de viktigste  
rammebetingelsene. 

3.2 Lover og forskrifter 
Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann, kildevann og naturlig mine-
ralvann må forholde seg til regelverket innen næringsmiddelforvaltningen og helse-
forvaltningen.  

Sentrale lover som ligger til grunn for forvaltningen på disse områdene er:  

• lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matlo-
ven)  

• lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene  

• lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap  

I tillegg til et generelt krav i drikkevannsforskriften om internkontroll, gjelder det egne 
krav til internkontroll på næringsmiddelområdet. Siden drikkevann, kildevann og 
naturlig mineralvann pr. definisjon er næringsmidler, gjelder disse kravene også for 
denne type vannforsyningsanlegg. Disse fremkommer av:  

• forskrift 15. desember 1994 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddel-
lovgivningen (IK-MAT)  

Alle materialer og kjemikalier som benyttes i et vannforsyningssystem, for eksempel i 
et vannverk eller i et tapperi, skal tilfredsstille strenge krav. Kjemiske produkter til 
behandling av drikkevann, herunder produkter til desinfeksjon av drikkevann, skal 
være godkjent av Mattilsynet. Hvilke produkter som er godkjent fremkommer av 
oversikten:  

• Vannbehandlingsprodukter  

Spørsmål om hvordan regelverket knyttet til drikkevannsforvaltningen skal forstås kan 
rettes til Mattilsynet.  

Drikkevannsdirektivet 
EU's drikkevannsdirektiv 98/83/EF som ble vedtatt i EU 3.11.1998, og i Norge som en 
del av EØS avtalen, er innarbeidet i norsk regelverk ved drikkevannsforskriften av 
4.12.2001. Direktivet er et minimumsdirektiv som Norge må følge, men hvor vi står 
fritt til å velge strengere krav eller også andre krav enn det direktivet omtaler. Drikke-
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vannsdirektivet angir ikke krav til kvaliteten på råvannet som skal benyttes, men bare 
til det ferdige produktet; dvs. til det vannet man leverer til de enkelte forbrukere.  

Krav til råvann i drikkevannsforskriften av 1.1.1995 stammer fra eget råvanns-
/vannressurs-direktiv (75/440/EØF) og direktiv for prøvetaking av råvann 
(79/869/EØF). Disse to direktivene blir erstattet av rammedirektiv for vann 
(2000/60/EF).  

Rammedirektiv for vann 
EU vedtok 23. oktober 2000 parlamentets og rådets direktiv 2000/60/EF om fastleg-
gelse av en ramme for fellesskapets vannpolitikk. Direktivet er i Norge gitt kortformen 
"rammedirektiv for vann". Direktivet trådte i kraft 22. desember 2000 og skal i hen-
hold til EØS-avtalen implementeres i Norge innen utgangen av 2003.  

Direktivet gjelder for alle forhold som berører vannressursene, og er på den måten 
viktig i forbindelse med all arealbruk, uttak av vann fra vassdrag, utslipp av forurens-
ninger, vassdragsreguleringer mv. Direktivet krever (art. 3) at det tas utgangspunkt i 
en nedbørfeltbasert forvaltning av vannforekomstene, hvor det skal pekes ut en koor-
dinerende myndighet innen hvert nedbørfeltdistrikt.  

Direktivet (art. 4) har som mål at alle vannforekomster skal ha " god vannstatus" eller 
bedre innen 15 år. Det skal dessuten etableres overvåkingsprogrammer (art. 8) som 
skal gi sammenhengende og sammenlignbar oversikt over vannkvalitet og vannkvanti-
tet innen det enkelte nedbørfelt. I følge direktivet plikter landene å utarbeide administ-
rative ordninger i løpet av år 2003.  

Artikkel 7 i direktivet stiller krav om registrering av eksisterende og planlagte vann-
forsyningssystemer, krav til overvåking av drikkevannkildene, og at man så langt som 
mulig beskytter disse mot forurensninger. Dette begrunnes ut fra både helsemessige og 
økonomiske hensyn.  

I artikkel 9 fremkommer at vanngebyrene skal dekke alle utgifter ved bygging og drift 
av vannverket, samt relevante miljøkostnader. Selv om rammedirektiv for vann for-
melt ikke er innarbeidet i norsk regelverk pr. 1.1.2002, vil drikkevannsforskriften 
tilfredsstille flere forhold som fremkommer i dette direktivet. Et usikkerhetsmoment er 
kravet til overvåking av vannkilde ne. Denne problemstillingen vil imidlertid bli 
avklart når direktivet skal innarbeides.  

3.3 Krav og føringer i annet regelverk 
Særlovgivning kan influere på kommunens myndighetsutøvelse. Annet regelverk kan:  

• kreve at det skal foreligge en tillatelse, for eksempel tillatelse etter plan- og 
bygningsloven eller vannressursloven  

• sette krav til saksbehandlingsprosesser, som for eksempel offentlig hø ring et-
ter forvaltningsloven, eller forhåndskonferanse i regi av plan- og bygningslo-
ven  

• ha hjemmel til å gi visse typer pålegg som kan løse eller hindre forurens-
ningsproblemer, for eksempel gjennom forurensningsloven  

• stille krav som en må ta hensyn til når godkjenning skal vurderes, for eksem-
pel at vannuttaket ikke skal overskride en viss grense.  

 

Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven (pbl) er den generelle arealdisponeringsloven i Norge. På 
grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner, legger den føringer for hvordan 
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arealene kan utnyttes. Oppføring av et vannbehandlingsanlegg og fremføring av 
vannledninger 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.  

Forurensningsloven  
Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, har som formål 
"... å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, ... 
" (§ 1 første ledd). Videre er hensikten med loven å sikre en forsvarlig miljøkvalitet,  
slik at forurensninger "... ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader 
naturens evne til produksjon og selvfornyelse ..." (jf § 1 annet ledd). Kommunen er 
tillagt omfattende myndighet etter denne loven. Vannverkseier vil kunne bli berørt av 
forurensningslovens bestemmelser på flere måter. I den grad loven kommer til anven-
delse ovenfor vannverkseiere vil dette for eksempel være i forbindelse med utslipp av 
sanitæravløpsvann, sikring av kjemikalielagre og utslipp av spylevann. Slike forhold 
krever egen tillatelse fra kommunen som forurensningsmyndighet.  

Vannressursloven  
Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann har som formål (§ 1) "å 
sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann." 
Hva som er å forstå som vassdrag og grunnvann fremkommer av § 2. Det kreves i § 5 
at enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne 
eller private interesser. Videre at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik 
at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser, samt at 
vassdragstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare 
for mennesker, miljø eller eiendom.  

§ 8 sier at ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade 
eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i 
medhold av reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. 
Dette vil i praksis si at etablering av et vannuttak, som krever uttak av vann og ofte 
fysiske tiltak i selve vassdraget (eks. dam), må forelegges vassdragsmyndigheten for 
uttale og eventuell godkjenning (konsesjon). Etter § 10 er alle nye vannuttak som 
reduserer den alminnelige lavvannføring konsesjonspliktige. Når det gjelder grunn-
vann, er alle uttak som overstiger det som følger av naturlig virksomhet på eiendom-
men, konsesjonspliktig. Forskrift av 15. desember 2000 om sikkerhet og tilsyn med 
vassdragsanlegg vil komme til anvendelse i den grad vannverket har denne type inn-
retninger. Iflg. den forskriften er vassdragsanlegg definert slik: Vassdragsanlegg 
omfatter dammer, vannveier, stenge- og tappeorganer, sluseanlegg, tverrslagsporter og 
propper og kan også omfatte veier, tipper og massetak i forbindelse med vassdragsan-
legg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er vassdragsmyndighet for lovens 
§ 8 og for nevnte forskrift.  

Innlandsfiskeloven  
Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. sier i § 1 at lovens 
formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 
leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at naturens mangfold og 
produktivitet bevares. Loven kommer til anvendelse dersom et vannverk, for eksempel 
gjennom uttak eller oppdemning av vann, kan påvirke fiskeforholdene i vassdraget. I 
slike tilfelle må vannverkseier forelegge saken for fylkesmannen for uttale. De nød-
vendige hensyn skal deretter bli ivaretatt gjennom saksbehandling etter vannressurslo-
ven, med NVE som myndighet.  

Statlige retningslinjer  
Rikspolitiske retningslinjer, gitt av Miljøverndepartementet 10.11.94, for vernede 
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vassdrag kan sette begrensninger for i hvilken grad et vassdrag kan utnyttes som 
drikkevannskilde.  

3.4 Drikkevannforskriften, utdrag 
Forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og 
av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder hel-
seskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.  

Forskriften omfatter alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av 
om det leveres forbruker gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i 
flasker eller annen emballasje. Forskriften omfatter videre ethvert vannforsyningssys-
tem og internt fordelingsnett som skal levere drikkevann, og ethvert forhold som kan 
medføre forurensning av råvann og drikkevann i vannforsyningssystem eller internt 
fordelingsnett.  

Vannverkseier skal blant annet: 

Ø Påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssik-
kerhet når det leveres til mottaker.  

Ø Påse at det etableres og føres internkontroll for etterlevelse av denne forskriften. 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art og omfang. For egen vannforsy-
ning til en enkelt husholdning gjelder ikke kravet om internkontroll.  

Ø Skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig 
for mottakere av vannet som ønsker dette.   

 Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet når det forsyner:  

Ø minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer 

Ø næringsmiddelvirksomhet  

Ø helseinstitusjon 

Det lokale Mattilsynet gir godkjenning av vannforsyningssystem til lands. Hvor vann-
forsyningssystemet berører flere av Mattilsynets distrikter, avgjør det sentrale Mattil-
synet hvilket lokalt Mattilsyn som skal gi godkjenning.   

Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å 
kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold. Vann-
verkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide bered-
skapsplaner jf. lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap og 
forskrift av 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsar-
beid, for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og 
katastrofer i fredstid, og ved krig.  

Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren være hygienisk betryggende, klart og 
uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske 
eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.  

Drikkevann skal oppfylle kvalitetskravene gitt i vedlegget til forskriften.  

For å sikre hygienisk betryggende drikkevann, skal eier av godkjenningspliktig vann-
verk gjennom valg av vannkilde(r), beskyttelse av denne (disse) og etablering av 
vannbehandling sørge for at det til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i 
vannforsyningssystemet. En av disse skal sørge for at drikkevann blir desinfisert eller 
behandlet på annen måte for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer. God-
kjenningsmyndigheten kan, så fremt det kan vises at summen av virkningen av be-
skyttelse av vannkilden og forholdene i grunnen til sammen er hygienisk betryggende, 
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i den enkelte sak bestemme at vann fra grunnvannskilde ikke behøver desinfiseres 
eller behandles som nevnt. 

3.5 Internkontrollforskriften 
Internkontrollforskriften gir rammebetingelser for: 

Ø Hvordan arbeidet skal utføres. 

Ø Hvordan man skal forholde seg til hjelpestoffer. 

Ø Hva man skal gjøre når uhellet er ute. 

Ø Hva som skal dokumenteres fra gjennomføringen av arbeidet. 

Dette for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas.  Når det gjelder miljø omfatter 
dette både indre og ytre miljø.  Det er viktig at arbeidet med HMS ses i sammenheng 
med arbeidet med en overordnet kvalitetsplan hvor også andre forhold enn HMS 
ivaretas.  Dette arbeidet forutsettes gjennomført uavhengig av hovedplanen.  For at 
vannverk skal kunne bli godkjent må vannverkseier dokumentere å ha en tilfredsstil-
lende internkontroll. 

Alta kommune har utarbeidet internkontrollsystem hvor også HMS rutiner inngår. 

 

 

3.6 Kommunale planer og vedtak med betydning for vannforsyningen 
 

3.6.1 Kommuneplanens samfunnsdel, 2004-2016 
Kommuneplanens samfunnsdel legger overordnede føringer for den kommunale 
vannforsyning. Fra kommuneplanens samfunnsdel er følgende sentrale momenter som 
berører vannforsyningen trukket ut: 

Ø Alta kommune skal ha hovedfokus på kommunale oppgaver, herunder prioritere 
oppgaver som det er naturlig å løse i kommunal regi. 

Ø Alta kommune vil yte god service og sette brukeren i fokus herunder kontinuerlig 
kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbudene gjennom systemer som også fanger opp 
tilbakemeldinger fra brukerne. 

Ø Alta kommune vil at grunnleggende servicetilbud innen skole og helse samt vann, 
avløp og brann skal være offentlig. 

Ø Sikkerhet og beredskap: Bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede 
hendelser eller kriser oppstår. Være i stand til å håndtere uønskede hendelser og 
kriser for i størst mulig grad kunne redusere konsekvensene av disse. 

Ø Bidra til at befolkningen har tilgang på rent vann og ren luft. 

 

3.6.2 Andre kommunale/regionale planer 
I kommuneplanens arealdel er alle vanntilsigsområdene definert. Dette fungerer som 
en del av klausuleringen for vannverkene.  

Kommunedelplan for Alta by forteller blant annet om hvilke boligområder som kan 
forventes utbygd i planperioden.  
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4 Mål 
Som grunnlag for hovedplan vann og tilhørende handlingsplan er det definert konkrete 
målsetninger og hvordan måloppnåelse skal måles. Målsetningene er formulert gjen-
nom diskusjon med styrings- og arbeidsgruppen for hovedplan vann. I styringsgrup-
pen har representanter fra Mattilsynet, kommunens miljørettede helsevern, Hovedut-
valg for drift og utbygging, Plan- og utbyggingssektoren og Drift- og utbyggingssekto-
ren sittet.  

For å sikre en målstyrt og etterprøvbar hovedplan prosess er det viktig at ambisjonsni-
vået tilpasses et akseptabelt avgiftsnivå. Målene bør i størst mulig grad være målbare 
(kvantitative) og ønske/beslutninger om redusert/økt investeringsnivå bør få direkte 
konsekvenser for de ulike målformuleringer.  

Vanlig revisjonstakt for hovedplanen er 4 år. 

  

4.1 Overordnet målsetning 
Alta kommune har som hovedmålsetning at befolkning og næringsliv får nok 
vann fra gode kilder via et sikkert og økonomisk effektivt forsyningssystem: 
Ø Nok vann 

Ø Godt vann 

Ø Sikker og effektiv vannforsyning 
 

4.2 Målområder 
For å oppfylle den overordnede målsetting, er det praktisk å definere målområder som 
hver for seg krever ulike typer undersøkelser/tiltak. Disse er foreslått som følger: 

Ø Forbrukere (befolkning og næringsliv)  

Ø Vannkilder og behandlingsanlegg 

Ø Ledningsnettet 

Ø Forvaltning 

 

4.3 Delmål og kontroll av måloppfyllelse (etterprøvbarhet) 
Under hvert enkelt målområde er det utformet delmål.  Delmålene holdes i 
utgangspunktet uendret i planperioden, som er satt til 12 år, men kan endres i 
takt med ny teknologi, økede kunnskaper, nye forskrifter og endrede holdning-
er i samfunnet, og vil kunne revideres i perioden dersom dette viser seg nød-
vendig. 
 

Nedenfor er det satt opp en del forslag til delmål etter en gjennomgang i en 
arbeidsgruppe nedsatt av Drift- og utbyggingssektoren med utgangspunkt i 
målsetninger i eksisterende hovedplan og forslag fra konsulent. Delmålene er 
plassert der de naturlig hører hjemme innenfor de 4 målområder som er fore-
slått over (hovedplan vedtatt i kommunestyresak 02/2000 hadde 6 målområ-
der). For hvert delmål er det foreslått hvordan måloppnåelse skal måles. 
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4.3.1 Forbrukere 
 Delmål Verifiseringmetode/kriterier 
B1 Vannforsyningen skal være en brukerorientert, 

kommunal virksomhet der kostnadene dekkes av 
vanngebyrene.  Gebyrpolitikken skal oppfattes 
som rettferdig. 
 

Brukerundersøkelser og årsrapport i forhold til bekjent-
gjorte mål og ressursutnyttelse (kostnadsberegning).  
Utarbeidelse av nøkkeltall for produktivitet, kompetanse 
og bemanning etc. Sammenligning med andre kommu-
ner. 

B2 Vannkvaliteten levert til forbruker skal tilfredsstille 
Drikkevannsforskriften og skal ha en god bruks-
messig kvalitet (farge, lukt og smak). 

Overvåking av vannkvalitet på nettet.  
Brukerundersøkelser og rapportering av klager knyttet 
mot bruksmessig kvalitet. 

B3 Alle brukere skal få dekket sitt normale behov for 
vann og vanntrykket skal være tilfredsstillende. 
Det skal være nok vann til all planlagt boligbyg-
ging. Kommunen skal levere vann til alt ønsket 
industriforbruk/storforbrukere innenfor tekniske og 
økonomiske forsvarlige rammer. 

Service erklæring, brukerundersøkelser. 
Trykket skal under normal drift være mellom 25 mvs og 
80 mvs ved uttak til stikkledning. 
Kommunen vil akseptere overtakelse av alle vannverk 
som forsyner over 20 husstander, forutsatt at de private 
vannverk ønsker det 

B4 Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal for-
håndsvarsles og alle brukerne skal være sikret 
vannforsyning selv om hovedkilden faller ut. 

Service-erklæring, klager fra brukerne, beredskapsøvel-
ser. 
Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal for-
håndsvarsles og ha en varighet på mindre enn 8 timer. 
Uforutsette avbrudd bør maksimalt inntreffe 2 ganger 
per år og skal utbedres innen 24 timer. 

 
 

4.3.2 Vannkilder og behandlingsanlegg 
 Delmål Verifiseringmetode/kriterier 
K1 Kilder, kildebeskyttelse og vannbehandling skal 

være godkjent i hht drikkevannsforskriften for 
godkjenningspliktige vannverk. Alle ikke godkjen-
ningspliktige vannverk skal ha en hygienisk 
betryggende vannkvalitet. 

Godkjennelse fra det lokale mattilsyn.  
Prøvetaking og analyser. 

K2 Kvalitetssikring av vannkvaliteten ved kilde, 
behandlingsanlegg og på ledningsnettet skal følge 
fastlagte rutiner. 

Prøvetaking og analyser skal som minimum følge 
drikkevannsforskriftens bestemmelser. 

K3 Vannverkene skal ha en krisevannforsyning. Alta 
vannverk skal ha en operativ reservevannkilde 
som skal kunne dekke det normale forbruk. Øvrige 
vannverk skal som minimum ha tilgjengelig vann 
innen 24 timer levert i tank eller lignende. 

Årlig gjennomgang av beredskap og prosedyrer for alle 
vannverk. Iverksette regelmessige beredskapsøvelser 
for Alta vannverk.  
Tankkapasitet til å kunne dekke behov dersom største 
enkeltvannverk faller ut (dvs dekke behov til ca 600 
personer per døgn). 

K4 Eksisterende og utvalgte potensielle drikke-
vannskilder og deres nedbørfelt/tilsigsområder 
skal sikres og nødvendige rettighe-
ter/klausuleringer/avtaler skal være avklart.  

Det utarbeides retningslinjer for saksbehandling. 
Kommunens restriksjonsbestemmelser skal følges.  
Dispensasjoner fra bestemmelsene skal på høring til 
vannverkseier, mattilsynet og medisinsk faglig rådgiver. 
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4.3.3 Ledningsnettet 
 Delmål Verifiseringmetode/kriterier 
L1 I områder som skal dekkes med tilstrekkelig 

brannvann (tettsted og boligområder), skal 
ledningsnettet dimensjoneres i henhold til gjelden-
de retningslinjer fra brannvesenet ved hvert 
brannvannsuttak.  

Abonnenter med sprinkleranlegg må vurderes særskilt 
vedrørende kapasitet. 
Vannettmodell 

L2 Lekkasjetapet skal holdes på et økonomisk 
forsvarlig nivå og vannforbruket skal følges opp 
via driftskontrollsystemet og ved periodevise 
supplerende målinger og modellberegninger.  
 

Lekkasjetapet for Alta vannverk skal reduseres i forhold 
til dagens nivå (antatt å være ca. 40-50 %) for å reduse-
re kostnader.  
Kost/nytte-analyser og skal gjennomføres for å bedre 
beslutningsgrunnlaget for å tallfeste mål for lekkasje 
reduksjon.  

L3 Minst 70 % av brukerne skal ha 2-sidig forsyning 
ved forsyning fra permanent kilde innen utgangen 
av planperioden. 

Kvantifisere tilknytning til endeledninger 

L4 Avstenging av ledningsstrekk ved brudd hvor 
bruddet kan påføre følgeskader skal starte senest 
1 time etter at melding om brudd er mottatt.  

Beredskapsvakt tilpasses krav til oppstart etter brudd. 
 

 

 

4.3.4 Effektiv forvaltning 
 Delmål Verifiseringmetode/kriterier 
F1 Hovedplan for vannforsyning skal koordineres 

med hovedplan for avløp og vannmiljø samt øvrig 
kommunal planlegging og revideres i tråd med 
kommuneplanen. 

Felles tiltaksplan 

F2 Vannforsyningssystemet skal driftes, vedlikehol-
des og fornyes slik at hovedplanens målsetninger 
og serviceerklæring til abonnentene oppfylles.  

Systematisere henvendelser 
Vannavgiftens størrelse 
Måling av vannforbruk 

F3 Det skal foreligge særskilte beredskapsrutiner for 
driftsavbrudd og katastrofesituasjoner. 

Dokumentere handlingsplaner 
Gjennomføre øvelser 

F4 Organisasjonen skal til enhver tid i størrelse og 
kompetanse være tilpasset de oppgaver som 
vedtak og regelverk pålegger oss å utføre. Opplæ-
ring og kompetanseheving av ansatte skal tilleg-
ges stor vekt.  

Kompetanseplaner (kurs, opplæring, godkjenninger) 
skal utarbeides og ajourføres i henhold til gjeldende krav 
og sektorens faglige målsetninger. 

F5 Lover og forskrifter som gjelder for HMS-området 
skal være etterlevd og oppfylt. Internkontroll og 
interne kvalitetssystemer skal være aktivt og 
koordinert. 

Dokumentasjon i internkontrollsystem 

F6 IT-systemer og programvare skal i størst mulig 
grad være basert på integrerte, åpne og tiltaksret-
tede systemer (SD, kartverk, modell og analyse-
verktøy). Alle vannverk, høydebasseng og trykk-
økningsstasjoner skal være tilkoblet sentralt 
driftskontroll. 

Evne til å dokumentere status 
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5 Status og utfordringer 
 

5.1 Vannverkene 

5.1.1 Innledning 
Vannforsyning er ingen lovbestemt offentlig oppgave. Alta kommune har påtatt seg 
oppgaven med å forsyne kommunens forbrukere med vann og er dermed underlagt 
forskriftene for vannforsyning av drikkevann. I det etterfølgende er det gitt en oversikt 
over vannverkene i kommunen. (Vannverkene er beskrevet i den rekkefølgen som 
historisk er benyttet for Alta kommune, dvs skal følge kystlinjen fra nord/øst og gå 
med sola. Korrekt rekkefølge er angitt i tabell oversiktene). 

5.1.2 Vannverksoversikt i Alta kommune 
 

Tabell 3.1.1. Kommunale vannverk - tilknytning, kilde, behandling 

Antall personer Kilde Vann be-
handling 

 
Vannverk 

p.e bosatte Type Type 

 
Godkjenning 

Altneset  9 B UV K-sak 77/03 
Lille Lerretsfjord 50 40 B S, UV K-sak 96/00 
Maribukt 20 5 B ~ Kreves ikke 
Komagfjord/Korsfjord 200 112 B S, UV K-sak 65/03 
Nyvoll 150 51 LB ~ K-sak 65/03 
Lille Korsnes 10 8 B ~ Kreves ikke 
Storekorsnes 45 38 FB UV+K NMT 27.2.03 
Årøya 150 25 B S, UV K-sak 94/00 
Plan: Kviby Leirbotnelv 250 150 LB UV K-sak 65/03 
Kviby Langudnes  40 L/F B ~ ? 
Rafsbotn 500 446 B S, UV K-sak 65/03 
Øvre Tverrelvdalen 500 486 I ~ (Fases ut) 
Alta reservekilde 20940 14240 I K Plan 
Alta vannverk 20940 14240 LB Lufting K-sak 97/00 
Kvenvik 200 69 I S, UV K-sak 95/00 
Stokkstad  30 LB ~ Kreves ikke 
Kåfjord skole 90 37 B K K-sak 65/03 
Kåfjord v/Pettersen 30 15 FB ~ Kreves ikke 
Kåfjord gruvevann 40 35 FB ~ Kreves ikke 
Kåfjord v/Grinvalds  15 FB ~ Kreves ikke 
Vintersethnes  10 FB Kalk Kreves ikke 
Talvik 610 381 I S, UV K-sak 65/03 
Isnestoften v/Berg  6 FB ~ Kreves ikke 
Isnestoften v/S-laget 60 26 FB ~ K-sak 65/03 
Flere av godkjenningene er gitt med vilkår, blant annet i form av tidsbegrensninger.  
Forklaring: 
Personer, p.e:  Antall person ekvivalenter (sum bosatte, næring og offentlig forbruk) 
Kilde Type:  I - Innsjø, B - Bekk, LB - Løsmassebrønn, FB - Fjellbrønn 
Vannbehandling: S - trykksil, K - kloring, UV - UV-lys 
Godkjenning: Referanse til K-sak hvor vannverkene ble godkjent. 
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Tabell 3.1.2. Kommunale vannledninger- antall meter- fordelt på leggeår og material-
type. 

Materialtype Leggeår 
Ukjent MCU MST MGA SJG PVC PEH SJK 

SUM % 

Ukjent    632  32 683 1 200 2546 1.1 

1930        1 060 1060 0.4 

1940   242 96 50   3 319 3708 1.5 

1950 260   524 376  178 16 658 17997 7.5 

1960 284 25  630 384 203 10 367 30 315 42207 17.5 

1970 54   545 61 344 31 460 30 223 62688 26.1 

1980    291  9 715 11 655 42 494 64154 26.7 

1990 16    1 251 3 597 4 504 30 734 40102 16.7 

2000 216    12 2 126 1 480 2 341 6175 2.6 

SUM 830 25 242 2718 2134 16017 60325 158345 240637 100 

% 0.3 0.0 0.1 1.1 0.9 6.7 25.1 65.8 100  
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Figur 3.1.1. Kommunale ledninger i Alta kommune. Ledningslengde fordelt på leg-
geår og materialtype. 
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5.1.3 Vannkilder og hygieniske barrierer 
Eier av vannforsyningssystem skal påse at det planlegges og gjennomføres nødvendig 
beskyttelse av vannkilden(e) for å forhindre fare for forurensning av drikkevannet, og 
om nødvendig erverve rettigheter for å opprettholde slik beskyttelse. 

Vannbehandlingsprosessene skal være tilpasset den aktuelle råvannskvalitet, forholde-
ne i tilsigsområdet, materialene i og utformingen av transportsystemet. 

For å sikre hygienisk betryggende drikkevann, skal eier av godkjenningspliktig vann-
verk gjennom valg av vannkilde(r), beskyttelse av denne (disse) og etablering av 
vannbehandling sørge for at det til sammen finnes minimum 2 hygieniske barrierer i 
vannforsyningssystemet. En av disse skal sørge for at drikkevann blir desinfisert eller 
behandlet på annen måte for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe smittestoffer. God-
kjenningsmyndigheten kan, så fremt det kan vises at summen av virkningen av be-
skyttelse av vannkilden og forholdene i grunnen til sammen er hygienisk betryggende, 
definere dette som en hygienisk barriere for vann fra grunnvannskilde. 

Det er grunn til å anmerke at drikkevannsforkriften i hovedsak fokuserer på vannkvali-
tet og helsemessige forhold og i mindre grad på forsyningstekniske forhold. Sikring av 
hygienisk betryggende vann er derfor et hovedanliggende for vannverkseier. 

Mange av de små vannverkene oppfyller ikke kravet om 2 hygieniske barrierer. 
Kommunen bør her gå i dialog med Mattilsynet for å finne frem til løsninger som gir 
forbrukerene den nødvendige tryggheten uten urimelige kostnader. I denne hovedpla-
nen er det foreslått så enkle tiltak som mulig for ikke å overinvestere i forhold til 
eventuelle endelige løsninger som utfores i samråd med Mattilsynet. 
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Tabell 3.1.3. Oversikt over de kommunale vannverk, antall hygieniske barrierer samt mulige tiltak for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet.  

Brukere Kilde Hygieniske barrierer 
Vannverk 

p.e bosatte Næring/off. Type Kvalitet Klausuler Behandling Ant. Type 
 

Mulige tiltak 
Altneset  9 S B   UV 1 1. UV Stopp ved UV alarm? 
Lille Lerretsfjord 50 40 N B  R, I S, UV 1 1.UV Stopp 
Maribukt 20 5  B B R ~ 0  UV/Klor? 
Komagfjord/Korsfjord 200 112 S, L  B F, B R S, UV 1 1. UV  Stopp, B? K? (øke kap.) 
Nyvoll 150 51 S, N LB  R ~ 2 1&2 Kilde Magasin? UV? 
Lille Korsnes 10 8  B ? ~ ~ 0  K, kobles til Storkorsnes? 
Storekorsnes 45 38  FB  R UV+K 2 1.UV 2.Klor 3.Kilde Kap. Økning? 
Årøya 150 25 N B  R, I S, UV 1 1.UV Stopp 
Kviby Leirbotnelv 250 150 S, L LB pH R, E UV 2 1.Kilde 2.UV  
Rafsbotn 500 446 S, N B F, B R, I S, UV 1 1.UV K (pågår) 
Øvre Tverrelvdalen 500 486  I F R ~ 1- 1.Kilde Fases ut 
Alta reservekilde 20940 14240  I B R K 1 1.K K og B 
Alta vannverk 20940 14240 S, L, N LB  R, I Lufting 2 1&2 Kilde  
Kvenvik 200 69 N I F R S, UV 2- 1.UV 2.Kilde? K? 
Stokkstad 30 30  LB J/F ~ ~ 1- 1.Kilde (Bakt.) K 
Kåfjord skole 90 37 S B B R K 1 1.Klor K (pågår) 
Kåfjord v/Pettersen 30 15  FB  ~ ~ 1 1.Kilde Utfase? 
Kåfjord gruvevann 40 35  FB  ~ ~ 1 1.Kilde  
Kåfjord v/Grinvalds 15 15  FB  ~ ~ 1 1.Kilde Utfase? 
Vintersethnes 10 10  FB  ~ Kalk 1+ 1.(&2) Kilde  
Talvik 610 381 S, N I B R S, UV 1 1.UV Stopp, K (pågår) 
Isnestoften v/Berg  6  FB B ~ ~ 0  Faset ut 
Isnestoften v/S-laget 60 26  FB L R ~ 1- 1.Kilde K eller B 
Forkortelser:   
Brukere: S- Skole, L - Landbruk, N - Næringsmiddel. Kilde: Type: I - Innsjø, B - Bekk, LB - Løsmassebrønn, FB – Fjellbrønn. Vannkvalitet: F - farge, B - mikrobiologi i råvann, J - jern, L - 
lukt/smak. Klausuler: R - restriksjonssoner og - bestemmelser, I - inngjerdet (sone 0 for bekkekilder, delvis sone 1 for brønner), S - skiltet, E - erverv av grunnrettigheter Behandling: S - 
trykksil, K - kloring, UV - UV-lys. Hygienisk barriere, Type: UV-lys, K – Klorering, Stopp – stopp av forsyning dersom desinfeksjonstrinn faller ut. Kilde – god stabil kvalitet/god beskyttel-
se. 
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5.2 Utfordringer/problemstillinger på de ulike vannverk 
Vannverk Utfordringer/problemområder 
Generelt Ø Klausulering: Forbedre sikring av vannkilder 

Ø Flere av de mindre vannverkene har ikke tilfredsstillende hygieniske barrierer på 
hovedkilde eller reservekilde 

Ø Manglende driftskontrollsystem på flere av de små vannverkene gir ressurskrevende 
oppfølgning. 

Altneset Ø Inntaksarrangement må utbedres 
Ø Er avstengning av vannverk som en hygienisk barriere akseptabelt? 

Lille Lerretsfjord Ø Drift: Enklere spyling av inntakssil 

Maribukt Ø Tidvis dårlig vannkvalitet mht bakterier 
Ø Drensgrøft har dårlig funksjon. Forsyner kun en fastboende. 

Komagfjord/Korsfjord Ø Vannkvalitet: Tidvis høyt fargetall men få/ingen klager fra forbrukere 
Ø Usikkerhet knyttet til kildekapasitet 
Ø Er avstengning av vannverk som en hygienisk barriere akseptabelt? 

Nyvoll Ø Tidvis kapasitetsproblemer knyttet til forbrukstopper fra næring (lakseoppdrett). Behov 
for utjevning/basseng? 

Ø Forbedre den hygieniske barriere? 
Lille Korsnes Ø Mangler nødvendig desinfisering. Vurdere tilkobling til Storekorsnes vannverk 

Storekorsnes Ø Marginal kildekapasitet, ømfintlig for lekkasjer 
Ø Flere nye forbrukere ønsker å koble seg på. 

Årøya Ø Første hygieniske barriere er avstengning.  

Kviby Leirbotnelv Ø Ny og god grunnvannskilde i løsmasser erstatter eksisterende kilder.  

Rafsbotn Ø Ny grunnvannskilde og magasin skal erstatte dagens bekkeinntak.  
Ø Eksisterende kilde skal beholdes som reservekilde.  

Øvre Tverrelvdalen Ø Kobles sammen med Alta vannverk. 
Ø Forsyningssikkerhet bør forbedres (2-sidig forsyning og brannvannsdekning). 

Alta reservekilde Ø Se vedlegg 

Alta vannverk Ø Lekkasjer på nettet 
Ø Driftskontrollsystemet må videreutvikles 
Ø Tidvis lavt trykk i Saga og Aspemyra, for liten kapasitet til fremtidig utbygging i disse 

områdene 
Ø Kapasitetsproblemer ved ekstreme forbrukstopper (hagevanning med mer) 
Ø Klausulering av aktivitet i nedslagsfeltet til grunnvannkilde 

Kvenvik Ø Tidvis dårlig bruksmessig vannkvalitet (farge). Ny grunnvannskilde vurderes 

Stokkstad Ø Tidvis dårlig bruksmessig vannkvalitet (farge og jern). 

Kåfjord skole 

Kåfjord v/Pettersen 

Kåfjord gruvevann 

Kåfjord v/Grinvalds 

Ø Vannverket til Kåfjord skole krever godkjenning. Tidvis dårlig bakteriologisk vannkvalitet. 
Prøvepumping pågår fra ny brønn. Alternativt beholde eksisterende kilde med UV desin-
fisering. 

Ø  Kan ikke kobles sammen på grunn av at ingen av kildene har stor nok kapasitet. 
 

Vintersethnes Ø Påvist radon i vann fra fjellbrønn. Under tiltaksgrensen, men det foretas likevel tiltak 

Talvik Ø Ny kilde må erstatte dagens blant annet grunnet ikke tilfredsstillende vannkvalitet. 
Vurdering av alternativ gjennomføres.  

Isnestoften v/Berg Ø Dårlig vannkvalitet, er faset ut. Forbrukerne tilkoblet v/S-laget med begrenset kapasitet. 

Isnestoften v/S-laget Ø Tidvis dårlig bruksmessig vannkvalitet (lukt, smak). Marine leirer. Etablere lufting. 
Ø Etablere en ny barriere. Liten kapasitet på brønner i fjell. 
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5.2.1 Private vannverk og hytteområder 
Private vannanlegg 
I kommunen finnes følgende private vannverk (i tillegg kommer mindre enkeltanlegg) 

- Langfjordbotn 
- Store Lerretsfjord 
- Kvalfjord 
- Ulvsvåg 
- Hakkstabben 
- Russeluft 
- Storsandnes 

Disse vannverkene er ikke gitt videre behandling her. Ved Langfjordbotn er det opp-
vekstsenter med skole og barnehage, og i Kvalfjord er det skole med svømmebasseng.  

Ut fra de formulerte mål stiller kommunen seg positiv til å overta private vannverk. 

Av kommunens drøyt 17 500 innbyggere pr. 2004 har omtrent 1200 personer ordinær 
vannforsyning fra private vannanlegg.  

 

Hytteområder 

Hyttebygging i Alta kommune er hovedsakelig konsentrert i områder som er avsatt/ 
regulert for hyttebygging i kommuneplanens arealdel. I disse områdene tillates kun 
oppført fritidsbebyggelse etter generelle retningslinjer for hyttebygging. Dette innebæ-
rer bl.a. følgende: 

Framføring av vann (innlagt vann) til hyttene kan tillates dersom godkjent avløpsord-
ning kan etableres og kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. 

Hytter med innlagt vann skal ha tillatelse til utslipp av avløpsvann i henhold til gjel-
dende forskrifter. 

Utedo eller biologisk klosett må benyttes. 

For søknader om hyttetomter utenfor avsatte hytteområder gjelder saksbehandlings-
reglene gitt i plan- og bygningsloven. 

Vannforsynings- og avløpssituasjonen i hytteområdene bør på sikt kartlegges for å få 
klarlagt hvordan vannforsyning og håndtering av avløp er organisert i dag samt for å 
kunne gi pålegg til de som ikke har tilfredsstillende løsninger i henhold til retningslin-
jer for hyttebygging og gjeldende forskrifter. 
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5.3 Drift og vedlikehold 

5.3.1 Innledning 
Forvaltning av 25 vannverk gir merarbeid i forhold til om en tilsvarende forsyning 
hadde funnet sted i ett vannverk. Systematisk drift og vedlikehold vil derfor kunne gi 
betydelige rasjonaliseringsgevinster i forhold til et korrektivt vedlikehold som baseres 
på tiltak når avviket har skjedd. 

Alta kommune har valgt å ikke sette fokus på drift og vedlikehold i denne hovedpla-
nen og dette hovedtema er derfor kun kort omtalt. 

5.3.2 Drift av anleggene 
Ulike rammebetingelser ved de ulike vannverkene vil kreve ulik innsats for å opprett-
holde driftsforhold som tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Driftsinstrukser må 
derfor utarbeides for hvert vannverk.  

5.3.3 Rehabilitering/fornyelse  
I likhet med andre norske vannverk ligger det føringer for omfang av fornyelse gjen-
nom materialvalg/anleggsteknikk i de ulike tidsrom. I mangel av en mer grundig 
analyse kan det med bakgrunn i erfaringstall fra andre kommuner antas et foreløpig 
rehabiliteringsbehov på 1%  per år. Nettet får da en gjennomsnittlig alder på ca. 100 
år, dvs. ca. 2,4 km per år. Det er imidlertid grunn til å anta at behovet vil kunne variere 
i ulike tidsepoker. 

I samarbeid med driftsavdelingen er det utført en identifikasjonsanalyse og kostnads-
beregning samt tilhørende grov prioriteringsanalyse av ledninger med antatt dårlig 
funksjon (prioritet 1-3, hvor prioritet 1 gjennomføres i neste 4-års periode). Analysen 
identifiserte totalt 27,2 km med ledninger, fordelt på 40 delstrekninger/prosjekter som 
bør fornyes i løpet av planperioden. Dette tilsvarer en midlere utskiftningstakt på ca. 
2,3 km/år i løpet av 12 år (eller 0,94%). Tilhørende kostnader er beregnet til ca. 3,9 
mill. kr/år. 

Utført analyse forefinnes på digitalt format som vedlegg til hovedplanen. Endelig 
prioritering tas etter nærmere utredninger (bla. lekkasjekontroll, funksjonstester, 
rørinspeksjon, antall brudd/driftskostnader mm) og koordineres med tiltak på avløp og 
vei. 

5.3.4 Innsamling av driftsdata 
Driftsdata omfatter henvendelser fra publikum, data fra reparasjoner (brudd, lekka-
sjer), observasjoner fra driftspersonell, data fra driftskontrollanlegg/målere etc. Særlig 
viktig er det å bestemme hvordan driftsdata skal bearbeides og behandles for blant 
annet å danne grunnlag for prioriterte tiltaksplaner. 

Ø Alle driftsdata skal ha stedfestet referanse til korrekt anleggsdel slik at tiltaksana-
lyser kan utnytte data direkte (stedfestet betyr X,Y koordinat samt evt. ID til aktu-
ell anleggsdel). Eksempel: Ved lekkasje/brudd p.g.a utilfredsstillende anboring av 
privat stikkledning til kommunal leding skal denne type informasjon være relatert 
til stikkledingen og ikke den kommunale ledning (men evt. med angivelse av til-
hørende kommunal lednings ID).  
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5.3.5 Systematisk lekkasjekontroll 
Erfaringer fra prosjekter og løpende lekkasjekontroll i kommunene viser at en effektiv 
lekkasjekontroll er avhengig av organisasjonsmessige og administrative forhold i 
tillegg til teknisk utstyr og gjennomarbeidet arbeidsopplegg.  

I forbindelse med den nye matloven må vannverkene nå betale en avgift til mattilsynet 
per m3 produsert vann herunder inkludert lekkasjevannmengdene. I tillegg medfører 
lekkasjevannet øket investeringsbehov for fremtidige utbygging av vannverket samt i 
en operativ reservevannkilde. Nødvendig investeringsbehov vil kunne reduseres 
betydelig dersom lekkasjemengdene kan reduseres. 

Edb-basert driftskontroll er en nøkkel for effektiv lekkasjekontroll. I enkelte kommu-
ner i Norge pågår det for tiden prosjekter knyttet mot real-time Edb-modeller.  Edb-
modeller er i ferd med å bli en forlenget arm av driftskontrollsystemet og kan blant 
annet brukes til å kvantifisere og lokalisere lekkasjer. 

5.3.6 Lagerhold 
De fleste rørdeler finnes sannsynligvis tilgjengelig hos leverandør og kan leveres 
omgående. Det er imidlertid viktig å identifisere anleggskomponenter som har lang 
leveringstid og som er kritiske for å opprettholde vannforsyningen.  

 

5.3.7 Beredskap 
Det er ikke foretatt en gjennomgang av status når det gjelder beredskapsplan og gjel-
dende rutiner. Det er særlig viktig å etablere velfungerende rutiner når det gjelder 
varsling og handlingsmønster i ulike situasjoner. 

Beredskapsplanen vil inngå i internkontrollsystemet.  

Alta kommune har utarbeidet og dokumentert beredskapsplaner. 

 

5.3.8 Datasystem for drift- og vedlikehold 
Drift- og vedlikeholdssystemer tilpasses oppfølging av rutinemessige aktiviteter. 
Systemene skal hjelpe til med planlegging slik at det settes av ressurser til å gjøre det 
som er prioritert. Samtidig kan det dokumentere det som er utført.  
 
NORVAR-rapport 133 nevner blant annet følgende moduler som er mulig å ha i et 
drift- og vedlikeholdssystem:  
- Anleggsregister: Identifiserer, sporer, plasserer og analyserer fysisk utstyr. Knytter 

dokumenter, tillatelser og andre data opp mot utstyr i stasjonen.  
- Arbeidsstyringsmodul: Kontrollerer arbeidsprosessene for rutinemessig vedlike-

hold, korrektivt vedlikehold og periodisk forebyggende vedlikehold. Lagrer mate-
rial- og oppgavelister i et bibliotek for lett oppslag og tilgjengelighet.  

- Planleggingsmodul : Verktøy for automatisk å hjelpe og utforme det mest effekt i-
ve drift og vedlikeholdsprogrammet mens man tar hensyn til driftsmål og faktisk 
ressurstilgang.  

- Budsjettmodul: Oppfølging av kostnader opp mot drift og vedlikeholdsbudsjett. 
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5.4 Sentral driftskontroll (SD-anlegg), nettmodell og ledningskartverk (GIS)  

5.4.1 Generelt 
Alta kommune har i dag et lite utbygd driftskontrollanlegg for sentral overvåkning og 
styring av vannforsyningen. Kunnskapene om tilstanden i nettet når det gjelder vann-
mengder og trykk er dermed begrenset selv om de nettmodellene som er etablert gir 
god teoretisk oversikt. Målinger som er gjennomført for å kontrollere modellen i en 
spesifikk situasjon har imidlertid gitt godt samsvar mellom beregnede og målte verdi-
er. 

For å kunne dokumentere vannforsyningen på en forskriftsmessig måte er det nødven-
dig å bygge opp driftskontrollanlegget i henhold til de gjeldende retningslinjer, bl.a. 
utformet av NORVAR. Kostnadsmessig er det mulig å optimalisere investeringene 
ved å avveie investeringer i utestasjoner på nettet og i modellsoftware på driftskontrol-
len og dermed med mindre investeringer får bedre oversikt og større kontroll. 

Basis for en tilfredsstillende utnyttelse av målinger og beregninger er at det foreligger 
et digitalt ledningskart koblet mot forbrukere samt andre bakgrunnsdata. Gjennom en 
integrert behandling av driftdata, beregninger, planlegging og utbygging er det mulig å 
etablere en digital plattform som gir grunnlag for en dynamisk og etterprøvbar plan- 
og tiltaksprosess som optimaliserer bruk av ressurser. 

5.4.2 Sentral driftskontroll 
Utbyggingen av driftskontrollanlegget for vannforsyningen må ses i nær sammenheng 
med utbygging av anlegget knyttet til avløpssiden for å oppnå en rasjonaliserings-
gevinst driftsmessig, men også for å optimalisere investeringene i selve driftskontroll-
anlegget. Utestasjoner for måling av tilstand på vann- og avløpsnettet kan med fordel 
samlokaliseres, men dette må ikke redusere kravet til funksjon for hver av sektorene.  

Utbygging av driftskontrollanlegg har pågått i Norge siden ca. 1990 og det er bygget 
opp en betydelig kompetanse i planlegging og utbygging av anleggene. 

For at det endelige anlegget skal gi de forventede driftsfordelene stilles det krav til: 
Tag-nummerering (ID), utforming av utestasjonene, signaloverføring - synkronisering 
av signalene, behandling av data sentralt, brukergrensesnitt mot operatør, samt opplæ-
ring  

5.4.3 Nettmodell 
Nettmodell for vannledningsnettet er benyttet i hovedplanprosessen for å identifisere 
tiltak. Modellen er minst like anvendelig i sammenheng med drift av nettet, men 
kravene til nøyaktighet i datagrunnlaget øker når detaljeringsgraden i problemstilling-
ene øker. 

De mest avanserte modellen kobles i dag til driftskontrollanlegget og bruker data 
direkte fra driftskontrollanlegget til å overføre kunnskapen om tilstanden i et begrenset 
antall punkter (utestasjonene) til et stort antall punkter i nettet. Om ønskelig kan 
prognoser om forventet utvikling beregnes, og kilde til forurensning spores. 

Nettmodellen baserer seg på eksisterende data i de foreliggende kommunale registre , 
samt driftsdata fra driftskontrollen. 

5.4.4 Ledningskartverk (GIS) 
Ledningskartet og de generelle stedfestede data som er relevante for vannforsyningen 
er hovedgrunnlaget for all planlegging innen vannforsyning. Ved økende digitalise-
ringsgrad forenkles planprosessene og i særlig grad revisjonsarbeidet blir rasjonalisert. 



Hovedplan vann 
Alta kommune 

Side 28 av 40 

På grunn av økende kompleksitet er det ikke mulig å forutsi konsekvensene av tiltak 
uten å analysere disse i en modell. Nøyaktigheten i modellen avhenger av hvor godt 
den er kalibrert med driftsdata. 

Integrasjon mellom fagsystemene er derfor en stor fordel i forvaltningen av vannfor-
syningen. 

I likhet med nettmodellen er det en fordel å kunne benytte driftsdata direkte i GIS-
analyser. Såfremt dette ikke legges inn som en premiss i utformingen av den digitale 
plattformen vil erfaringsmessig disse data være vanskelig tilgjengelig for planlegging. 

5.5 Fremtidig vannforsyning 

5.5.1 Forventet utvikling 
Spesifikt forbruk 
Det spesifikke vannforbruket innen husholdningen ligger i dag på under 150 l/p*d. 
Dette er dokumentert i flere kommuner hvor alt vann til forbruker måles. Hushold-
ningene er i dag relativt sterkt mekanisert og i utviklingen av vannforbrukende hvite-
varer og sanitærtekniske installasjoner legges det stor vekt på vannbesparende tiltak. 
Det er derfor ikke grunnlag for å anta at det spesifikke vannforbruket vil øke i over-
skuelig fremtid. 

 

Befolkningsutvikling - utbyggingsområder 
Plan for feltutbygging har tilrettelagt for en utbygging for i alt i overkant av 2000 
personer i Alta by og ca. 500 personer i de øvrige 24 vannverkene, se vedlagte tegning 
nr. 3 samt digitalt vedlegg til hovedplanen. I samme vedlegg er det også anslått behov 
for nye forsyningsledninger. 

Isolert vil ingen av utbyggingsprosjektene ha noen betydning for den eksisterende 
vannforsyningen eller for den fremtidige dimensjoneringen. Den totale økningen i 
Alta by utgjør ca. 5 l/s i gjennomsnitt. 

Den totale økningen for resten av vannverkene er ca. 1 l/s. 

Næringsutvikling 
En holdbar prognose for endring i vannforbruket knyttet til næringsutvikling er det 
vanskelig å utarbeide. Dette skyldes at det sjelden etableres vannforbrukende industri 
og at vannforbruket innen næring generelt ikke øker.  

I Alta er det ikke lagt opp til økning i næringsforbruket. 

Lekkasjer 

Lekkasjenivået i Alta er høyt og en reduksjon i lekkasjevannmengden vil langt over-
stige all normal økning i vannforbruket. En analyse av historiske måledata samt anslag 
over faktisk forbruk antyder at lekkasjenivået for Alta vannverk ligger i størrelsesor-
den 40 % eller mer. For de øvrige vannverk er lekkasjemengdene ikke beregnet. 
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Tabell 3.4.1. Total vannforbruk for Alta vannverk år 2002 samt antatt fordeling på 
forbrukere samt lekkasjer. 

Årsmiddel-forbruk Forbruker Måle/beregnings-
metode Forbruk (l/s) Spesifikt 

forbruk 
(l/person*d) 

Fordeling (%) 

Husholdning Antatt, teoretisk 
beregnet 

32 200 32 

Industri/næring A Vannmålere 

B Antatt, ikke 
registrert 

Sum 

18 

2 

 

20 

115 

15 

 

130 

 

 

 

20 

Offentlig Antatt 10 60 10 

Lekkasjer Rest  38 230 38 

Total forbruk Målt 100 620 100 

 

I kommende planperiode legges det vekt på å redusere lekkasjemengdene blant annet 
ved å systemere og optimalisere lekkasjesøk ved bruk av målinger/nettmodell (ident i-
fisere eksisterende lekkasjer) samt videreutvikle driftskontrollsystemet (oppdage og 
lokalisere nye lekkasjer). En reduksjon i lekkasjemengdene vil blant annet redusere 
driftskostnadene og redusere behov for investeringer knyttet til kapasitetsøkning samt 
beredskapsvannforsyning. 

5.5.2 Sammenslåing av vannverk 
Den mest betydningsfulle sammenslåingen av vannverk er at Øvre Tverrelvdal knyttes 
til Elvestrand vannverk. For øvrig bør det vurderes å koble sammen så mange av de 
små vannverkene som mulig og særlig med tanke på å eliminere vannverk med dårlig 
råvann. I mange tilfeller kan dette synes vanskelig på nåværende tidspunkt, og alterna-
tivt kan sammenslåing foretas basert på vannkilde med nødvendig kapasitet og vann-
behandling som gir en hygienisk barriere. Det vil her være mulig å etablere en praksis 
i samarbeid med Mattilsynet i forbindelse med utøvelse av tilsyn og godkjenning. 

5.5.3 Forsterkning av nettet 
Ut fra en vurdering av de utbyggingsfeltene som arealplanen peker på har vi foretatt 
en vurdering av behovet for 2-sidig forsyning. Dette er gjennomført ut fra behovet for 
sikker vannforsyning og tilgang på slukkevann. Analysen viser ca. 55 % av Alta 
vannverk har 2-sidig forsyning i dag. 

For å øke graden av 2-sidig forsyning er det foreslått høydebassenger (Øvre Tverrelv-
dalen, Kaiskuru/Aspemyra og Øvre Alta/Eiby) samt etablering av nye ringsystemer. 
De anleggene som er prioritert er vist på oversiktskart, tegning nr. 3, samt i digitalt 
vedlegg til hovedplanen. Valg av endelige løsninger bør foretas i et forprosjekt. 

Forsyning til Kaiskuru og Aspemyra: Planlagt utbygging på Sagahøyden krever en 
forsterkning av nettet frem til Sagahøyden. I tillegg til nødvendig kapasitetsøkning 
frem til Sagahøyden mangler sonene 2-sidig forsyning og har dårlig brannvannsdek-
ning (slukkekapasitet lavere enn 15 l/s). Høydebasseng i Kaiskuru/Aspemyra er fore-
slått men ny overføringsledning over Raipas (fra Elvestrand) bør også utredes blant 
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annet fordi Raipasledningene har dårlig funksjon og må fornyes uansett i planperio-
den. 

5.5.4 Soneinndeling Alta vannverk 
Alta vannverk har i dag fire hovedtrykksoner:  

- Komsa/Sentral-Alta/Eiby/Kaiskuru/Øvre Tverrelvdalen (forsyning direkte fra 
Elvestrand PS/Koma),  

- Aronnes 

- Kronstad-Lathari (reduseres etter Elvestrand PS),  

- Elvebakken-Amtmannsnes (reduksjon Bukta).  

I tillegg er det mindre soner som har lokal trykkreduksjon (Holmen, Raipas, Apanes, 
Skaialuft og Tollevika). 

Med hensyn til fremtidige analyser og plane er det foreslått å dele inn Alta vannverk i 
23 geografiske delsoner. Omfang og statistikk for delsonene er vist i hovedplanens 
digitale vedlegg. 

Alt vannet som tas fra grunnvannskilden på Englandsskogen pumpes til en trykkhøyde 
som gjør det mulig å forsyne Komsa høydebasseng med vann. For forsyning til Aron-
nes, Kronstad-Lathari samt Elvebakken (forsynes primært fra Komsa høydebasseng) 
foretas en reduksjon av trykket og denne løsningen gir derfor et høyere energiforbruk 
enn nødvendig. Det bør derfor foretas en vurdering av hvordan pumpestasjonen på 
Elvestrand bør utformes med tanke på å forsyne lavtrykksonene med vann fra egen 
pumpe som pumper mot et basseng for eksempel i nedre deler av Kaiskuru/Saga (ikke 
høyde nok vest for Alta bru). 

 

5.5.5 Prognoser for vannforbruket Alta vannverk 
Midlere vannforbruk for Alta vannverk er i størrelsesorden 100 l/s, med et maksimalt 
timesforbruk på ca. 180 l/s (maksimalt registert er 210 l/s i april 2002). Utenom van-
ningsperioder/spesielle hendelser er typisk maksimalt forbruk i et normaldøgn lik 120 
l/s. Midlere vannforbruk for Øvre Tverrelvdalen er grovt antatt å være i størrelsesor-
den 2-3 l/s med antatt maksimal forbruk på 4-6 l/s. 

Fremtidig vannforbruk for Alta vannverk inklusive Øvre Tverrelvdal: Det er antatt en 
befolkningsvekst på ca. 1 % per år i Alta kommune, hvorav ca. 75 % av økningen 
antas å skje i Alta by (ref. Plan og utbyggingsseksjonen, Alta kommune). For planpe-
rioden 2003-2016 medfører det at befolkningen antas å øke fra ca. 17.000 personer i 
dag til ca. 19.500 personer i år 2016. For denne analysen antar vi at hele befolknings-
veksten på 2500 personer skjer i forsyningsområdet til Alta vannverk inklusive Øvre 
Tverrelvdal (konservativt). 

Dagens lekkasjetap fra Alta vannverk (kommunalt forsyningssystem og private stikk-
ledninger) er forholdsvis stort, og antas å være i størrelsesorden 40 %. For vurdering 
av fremtidig reservevannløsning har vi lagt til grunn at dagens lekkasjeandel holdes 
konstant på eksisterende nett (konservativt), mens utbygginger tillegges en lavere 
lekkasje.  

Dagens totale forbruk for Alta vannverk er på ca. 685 l/p*d hvorav ca. 285 l/p*d er 
antatte lekkasjer. For fremtidige utbyggingsområder antas det et fremtidig totalforbruk 
på 500 l/p*d.(inkl. lekkasjer). Det er ikke forutsatt at det spesifikke forbruket øker i 
analyseperioden. 
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Tabell 3.4.2. Prognose for vannforbruk 

Forbruk Middel (l/s) Normal maks. (l/s)* 

Alta vannverk (dagens) 100 120 

Øvre Tverrelvdal (dagens) 3 5 

Fremtidig økning, utbygging 15  20 

Sum antatt forbruk, 2016 118 145 

* Maksimal time i et ”normaldøgn”. 

 

5.6 Vannbehandling - de små vannverkene 
Ut fra statusbeskrivelsen av de små vannverkene er hovedproblemet å oppnå 2 hygie-
niske barrierer. Dette spørsmålet bør gis en generell behandling i samarbeid med 
Mattilsynet for vannverkene samlet. Eventuelle ulike krav må dokumenteres og ses i 
sammenheng med løsninger for hvordan forbrukerne skal sikres vann dersom primær-
kilden settes ut av drift.  

5.7 Beredskapsforsyning 
I dag er det Raipas som er reservevannkilde for Alta vannverk (overflatevann fra 
Raipas nedbørfelt), men kilden har ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke dagens og 
fremtidens forbruk. Uten vannbehandling/rensing (dagens situasjon) tilfredsstiller ikke 
kilden vannkvalitetskrav gitt i gjeldende forskrift for vannforsyning: Krav til vannfor-
syning og drikkevann (heretter kalt drikkevannsforskriften). 

Øvre Tverrelvdalen vannverk har per i dag ikke egen reservevannkilde (permanent 
forsyning fra Storvannet), men skal i løpet av 2004 påkobles Alta vannverk.  

Drikkevannforskriftens § 18. Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraor-
dinære forhold. Kommunen kan i en alvorlig nødssituasjon etter uttalelse fra medi-
sinsk-faglig rådgiver og det lokale Mattilsyn bestemme at det fortsatt skal leveres vann 
fra et vannforsyningssystem, selv om kravene til vannkvalitet i eller i medhold av § 12 
ikke er oppfylt. Unntaket skal være tidsbegrenset og forutsetter at drikkevannsforsy-
ningen ikke kan sikres på annen måte og at overskridelsen ikke medfører uakseptabel 
fare for folkehelsen.  

I en reservevannsituasjon kan det argumenteres for at kapasiteten ikke nødvendigvis 
må dekke hele det normale forbruk men må kunne dekke sårbare abonnenters behov 
(helse, vannavhengig næring osv.). Redusert kapasitet må i så fall følges opp med 
klare restriksjoner og oppfølgning av vannforbruk for å unngå undertrykk på nettet. 

I henhold til allerede utførte planarbeider i kommunen legges følgende definisjoner til 
grunn: 
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Type vannfor-
syning 

Formål Spesifisering 

Hovedvannforsyning Ordinær forsyning med god 
kapasitet, vannkvalitet og leve-
ringssikkerhet. 

- God kapasitet betyr å tilfredsstille nåværende 
forbruk og framskrivning i 20 år basert på kommu-
neplanens forutsetninger.  

- God kvalitet defineres av drikkevannsforskriftens 
krav med fokus på bruksparametre.  

Reservevannforsyning System for å levere vann når 
hovedvannforsyning ikke kan 
benyttes som skal gi tilstrekkelig 
kapasitet og tilfredsstillende 
vannkvalitet. 

Reservevannssystemet skal levere samme 
vannmengder som hovedvannforsyningen med 
kvalitet innenfor forskriftens grenseverdier såfremt 
det ikke foreligger en særskilt vurdering og 
godkjenning av noe annet. 

Nødvannforsyning Sikre forbrukerne vann til drikke og 
hygieniske behov når verken 
hoved- eller reservesystem kan 
benyttes. 

- Drikkevann leveres i tank, container eller lignen-
de fra annen, tilfredsstillende kilde og med nød-
vendig vannbehandling (minimum desinfisering 
ved kloring). Minimum 3 liter pr person pr døgn 
etter første døgn uten annen forsyning.  

- Vann til hygienisk behov kan leveres over 
ordinært forsyningsnett eller i tank/container. 
Fortrinnsvis 20 l/p.d. 

- Prioritering av utsatte forbrukergrupper og 
informasjon til forbrukerne dokumenteres tilknyttet 
beredskapsplan.  

 
Det er utabeidet en separat rapport knyttet til reservevann for Alta vannverk (Intercon-
sult, Januar 2004: ”Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannløsning for Alta 
vannverk”). Rapporten består av en teknisk og økonomisk sammenligning av hovedal-
ternativer samt anbefaling om at Raipas bør opprettholdes som reservevannkilde- 
eventuelt supplert med tilskuddsvann fra Altaelva. Det må foretas undersøkelser og 
målinger vedrørende kapasitet for Raipas-vannene og mulig inntak fra Altaelva. 

For vannverkene utenom Alta by har noen tilgang på alternative kilder i beredskaps-
sammenheng. Det legges i hovedsak opp til å benytte mobile desinfeksjonsanlegg 
såfremt det blir behov for å ta i bruk en slik reservevannsforsyning.  

For de resterende vannverkene legges det opp til å benytte tanker/containere for tilkjø-
ring fra andre godkjente vannkilder. Denne type beredskapsforsyning er definert som 
nødvannsforsyning i tabellen over.  
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6 Tiltak, handlingsplan og økonomiske konsekvenser 
 

6.1 Sammenligning av mål og status 
I tabellen under er de definerte delmål, måloppnåelse og eventuelle utfyllende kom-
mentarer sammenstilt. Det er benyttet klassifiseringen: Ja, i stor grad, delvis og nei for 
å differensiere måloppnåelsen. 

Tabell 4.1.1. Sammenstilling av måloppnåelse 

FORBRUKERE 

 Delmål Mål-
oppnåelse 
pr. 2004 

Kommentar 

B1 Vannforsyningen skal være en brukerorien-
tert, kommunal virksomhet der kostnadene 
dekkes av vanngebyrene.  Gebyrpolitikken 
skal oppfattes som rettferdig. 

 

Ja 

 

B2 Vannkvaliteten levert til forbruker skal 
tilfredsstille Drikkevannsforskriften og skal 
ha en god bruksmessig kvalitet (farge, lukt 
og smak). 

 

I stor grad 

Noen vannverk har overskridelser på farge 
og/eller mikrobiologi 

B3 Alle brukere skal få dekket sitt normale 
behov for vann og vanntrykket skal være 
tilfredsstillende. Det skal være nok vann til 
all planlagt boligbygging. Kommunen skal 
levere vann til alt ønsket industrifor-
bruk/storforbrukere innenfor tekniske og 
økonomiske forsvarlige rammer. 

 

 

Delvis 

Tidvis problemer på enkelte av distriktsvann-
verkene 

Lavt trykk på høyestliggende områder på 
østsiden.  

B4 Planlagte avbrudd i vannforsyningen skal 
forhåndsvarsles og alle brukerne skal være 
sikret vannforsyning selv om hovedkilden 
faller ut. 

 

Delvis 

Mangler tilstrekkelig reservekilde for hoved-
vannverket, samt tank-kapasitet for distrikts-
vannverkene 

VANNKILDER OG BEHANDLING 

K1 Kilder, kildebeskyttelse og vannbehandling 
skal være godkjent i hht drikkevannsfor-
skriften for godkjenningspliktige vannverk. 
Alle ikke godkjenningspliktige vannverk 
skal ha en hygienisk betryggende vannkva-
litet. 

 

 

Delvis 

 

K2 Kvalitetssikring av vannkvaliteten ved kilde, 
behandlingsanlegg og på ledningsnettet 
skal følge fastlagte rutiner. 

 

Ja 

 

K3 Vannverkene skal ha en krisevannforsy-
ning. Alta vannverk skal ha en operativ 
reservevannkilde som skal kunne dekke 
det normale forbruk. Øvrige vannverk skal 
som minimum ha tilgjengelig vann innen 24 
timer levert i tank eller lignende. 

 

Nei 

 

Plan for reserve/nødvann må lages 

K4 Eksisterende og utvalgte potensielle 
drikkevannskilder og deres nedbør-
felt/tilsigsområder skal sikres og nødvendi-
ge rettigheter/klausuleringer/avtaler skal 
være avklart. 

 

Delvis 
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LEDNINGSNETT 

 Delmål Mål-
oppnåelse 
pr. 2004 

Kommentar 

L1 I områder som skal dekkes med tilstrekke-
lig brannvann (tettsted og boligområder), 
skal ledningsnettet dimensjoneres i 
henhold til gjeldende retningslinjer fra 
brannvesenet ved hvert brannvannsuttak. 

 

Delvis 

Lav brannvannskapasitet i blant annet Øvre 
Alta/Eiby, Saga/Tverrelvdalen, Hjemmeluft, 
Tollevika, Transfarelv 

L2 Lekkasjetapet skal holdes på et økonomisk 
forsvarlig nivå og vannforbruket skal følges 
opp via driftskontrollsystemet og ved 
periodevise supplerende målinger og 
modellberegninger. 

 

Nei 

Innsatsen for å redusere lekkasjenivået må 
økes.   

L3 Minst 70 % av brukerne skal ha 2-sidig 
forsyning ved forsyning fra permanent kilde 
innen utgangen av planperioden. 

 

Nei 

55 % av brukerne har 2-sidig forsyning. 

L4 Avstenging av ledningsstrekk ved brudd 
hvor bruddet kan påføre følgeskader skal 
starte senest 1 time etter at melding om 
brudd er mottatt. 

 

Ja 

Vaktordning, oppdatert ledningskart på 
bærbare PCer. 

FORVALTNING 

F1 Hovedplan for vannforsyning skal koordi-
neres med hovedplan for avløp og 
vannmiljø samt øvrig kommunal planleg-
ging og revideres i tråd med kommunepla-
nen. 

 

Ja 

 

F2 Vannforsyningssystemet skal driftes, 
vedlikeholdes og fornyes slik at hovedpla-
nens målsetninger og serviceerklæring til 
abonnentene oppfylles. 

 

I stor grad 

 

F3 Det skal foreligge særskilte beredskapsru-
tiner for driftsavbrudd og katastrofesitua-
sjoner. 

 

Ja 

 

F4 Organisasjonen skal til enhver tid i 
størrelse og kompetanse være tilpasset de 
oppgaver som vedtak og regelverk 
pålegger oss å utføre. Opplæring og 
kompetanseheving av ansatte skal 
tillegges stor vekt. 

 

I stor grad 

Personellnivå må vurderes i forhold til 
utviklingen i sektorens økte oppgaver. 

F5 Lover og forskrifter som gjelder for HMS-
området skal være etterlevd og oppfylt. 
Internkontroll og interne kvalitetssystemer 
skal være aktivt og koordinert. 

 

I stor grad 

     

F6 IT-systemer og programvare skal i størst 
mulig grad være basert på integrerte, åpne 
og tiltaksrettede systemer (SD, kartverk, 
modell og analyseverktøy). Alle vannverk, 
høydebasseng og trykkøkningsstasjoner 
skal ha alarmoverføring til sentralt drifts-
kontrollanlegg. 

 

 

Delvis 

Ledningskartverket er vesentlig utbedret de 
siste årene. SD-anlegg har klare mangler og 
må utbedres. Integrering av analyseverktøy vil 
kunne gi store gevinster i forhold til lekkasje-
kontroll. 
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6.2 Valg av hovedløsninger for å nå målsetning 
I tabellen under er hovedtiltak for de ulike vannverkene for å nå målsettingen opp-
summert. Hovedutfordringen for de små vannverkene er å finne vannkilder som har 
nødvendig kapasitet og vann med stabil, forskriftsmessig vannkvalitet.  
Tabell 4.2.1. Sammenstilling av hovedløsninger 

Vannverk Hovedløsninger for å nå målsetninger 
Felles Forbrukere:  

Ø Utarbeide og følge opp serviceerklæring  
Ø Utarbeide årsrapport/brukerundersøkelser, bedre tilgang/spredning 

av informasjon 
Kilde/behandling:  
Ø Sikre nødvendig klausulering/rettigheter inklusive sikring og skilting 
Ø Nytt mobilt desinfeksjonsanlegg for mindre vannverk ved driftsstans 
Ledningsnett: 
Ø Rehabilitere/fornye identifiserte og prioriterte ledninger og kummer 

med dårlig funksjon 

Forvaltning: 
Ø Videreutvikle og bygge ut sentralt driftsovervåkingssystem 
Ø Videreutvikle og gjennomføre systematiske lekkasjesøk 

Altneset Ø Utbedre og sikre bekkeinntaket 

Lille Lerretsfjord Ø Forbedre inntaksarrangement 

Maribukt Ø Etablere desinfeksjonsanlegg 
Ø Sikre brønnområdet 

Komagfjord/Korsfjord Ø Etablere ny barriere/fargefjerning, evt. ny kilde 

Nyvoll Ø Sikring av brønnområdet.  
Ø Bygge basseng. 
Ø Forbedre hygienisk barriere? 

Lille Korsnes Ø Etablere desinfeksjonsanlegg.  
Ø Sikring av brønnområdet. 
Ø Om mulig koble til Storekorsnes vannverk 

Storekorsnes Ø Vurdere behov for økt kapasitet 

Årøya Ø Vurdere ny hygienisk barriere/fargefjerning.  

Kviby Ø Fullføre bygging av nytt grunnvannsanlegg med UV-anlegg. 
Anlegget er plangodkjent og finansiert. 

Rafsbotn Ø Fullføre etablering av ny grunnvannskilde 

Øvre Tverrelvdalen Ø Kobles til Alta vannverk (fullføres -05) 
Ø Forsterke ledningsnettet lokalt 
Ø Etablere lokalt høydebasseng 

Alta, beredskapskilde Ø Igangsette undersøkelser knyttet til reell kapasitet til Raipas-kilden 
Ø Avklare vannkvalitet/mengder i en pilot elvebrønn ved Alta elva. 
Ø For øvrig: Se vedlegg. 
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Vannverk Hovedløsninger for å nå målsetninger 
Alta vannverk Kilde/behandling: 

Ø Tilkoble grunnvannsbrønn nr. 4 
Ledningsnett: 
Ø Systematisk utskiftning av dårlige kummer/sluser, sone-sluser 

prioriteres.  
Ø Utarbeide strategi og gjennomføre tiltak for å redusere lekkasjenivået 
Ø Forsterke nettet 
Ø Forbedre forsyningssikkerheten mht 2-sidig forsyning-

/brannvannsdekning i randsoner. 
Kvenvik Ø Teste og etablere ny grunnvannskilde. 

Stokkstad Ø Sikre brønnområdet 
Ø Utrede alternativ brønnplassering 

Kåfjord skole 

Kåfjord v/Pettersen 

Kåfjord gruvevann 

Kåfjord v/Grinvalds 

Ø Lokalisere ny kilde. Vurdere sammenkobling. 

Vintersethnes Ø Sikring av brønnområdet 
Ø Fjerning av radon 

Talvik Ø Ny hovedkilde: Videreføre forstudie og etablere ny kilde.  
Ø Tilkobling til overvåkningsanlegget 

Isnestoften v/Berg 

Isnestoften v/S-laget 

Ø Lokalisere ny kilde  
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6.3 Tiltaksplan 
Planperioden går fra 2004 til 2016. Kostnader er angitt i mill kr med prisnivå 2004-
kroner.  Alle kostnadene er eks mva og prisstigning og er basert på grove overslag. 

Tiltaksplanens tabell 4.3.1 lagres digitalt og oppdateres jevnlig med status (planlagt, 
igangsatt og utført). Ved hvert årsskifte rapporteres evt. avvik fra tiltaksplanen med 
tilhørende forslag til revisjon. 

Tiltaksplanen vil årlig bli lagt frem for hovedutvalg for drift og utbygging til behand-
ling. Dette skal skje ved inngangen til hvert år hvor hovedutvalget gjør den detaljerte 
prioriteringen for kommende år. Tiltaksplanens kortsiktige del er derfor av orienteren-
de karakter i forhold til tiltak.  

Tabell 6.3.1 Tiltaksplan  

Tiltaksområde 2005-2008 2009-2016 SUM 

 mill kr mill kr mill kr 

Fellestiltak    

Administrative tiltak 1,2 4 5,2 
Rehabiliteringsplan/soneinndeling 0,2  0,2 
Videreutvikle driftskontrollanlegg inklusive 
sanntidskontroll 5 0,4 5,4 
Systematisk lekkasje-søk/kontroll 0,8  0,8 
Kilde klausulering/rettigheter, sikring/skilting 0,4  0,4 
Mobile løsninger for transport/rensing av vann 0,35  0,35 
Rehablilitering/fornying av ledningsnett (67 % 
inngår i investeringssummen, 33 % på drift) 7 39,2 46,4 
Altneset    
Utbedre inntaksanlegg 0,2  0,2 
Lille Lerretsfjord    
Forbedre inntaksarrangement 0,1  0,1 
Maribukt    
Etablere desinfeksjonanlegg 0,4  0,4 
Sikre brønnområdet 0,05  0,05 
Komagfjord/Korsfjord    
Identifisere/kartlegge nye kilder evt. forbedre 
vannbehandlingen 0,1 0,9 1 
Nyvoll    
Sikre brønnområdet 0,05  0,05 
Nytt høydebasseng  0,4 0,4 
UV-anlegg ?  0,25 0,25 
Lillekorsnes    
Etablere desinfeksjonanlegg 0,4  0,4 
Sikre brønnområdet 0,05  0,05 
Storekorsnes    
Vurdere økt kapasitet/redusere lekkasjer 0,1  0,1 

   

% 

 



Hovedplan vann 
Alta kommune 

Side 38 av 40 

 

 

 

Tiltaksområde 2005-2008 2009-2016 SUM 
Årøya    
Vurdere ny hyg. barriere/fargefjerning  1 1 
Kviby    
Nytt grunnvannsanlegg med UV (igangsatt)    
Rafsbotn    
Etablere ny grunnvannskilde 2,1  2,1 
Alta vannverk (inkl. Øvre Tverrelvdal):    
Øke sikkerheten til kilde (beredskapskilde) 2,2 14 16,2 
Utskiftning av dårlige kummer/sluser (67 % 
inngår i investeringssummen, 33 % på drift) 1,8 4 5,8 
Nye ledninger (utbyggingsomr.) 1,4 5,5 6,9 
Forsterke nettet 2,5 2,7 5,2 
Forbedre forsyningssikkerhet (høydebasseng, 
ringledninger) 1,4 2 3,4 
Tiltak knyttet til grunnvannsbrønner  0,3 0,3 
Ombygge Elvestrand PS/fordeling/trykkred  1 1 
Kvenvik    
Etablere grunnvannsanl./vurdere å koble til 
Alta  0,7 0,3 1 
Nye ledninger (utbygging) 0,1 0,1 0,2 
Stokkstad    
Sikre brønnområdet 0,05  0,05 
Utrede alternativ brønn 0,1  0,1 
Nye ledninger (utbygging) 0,07 0,05 0,12 
Kåfjord    
Etablere ny kilde evt. nytt behandlingsanlegg  0,5 1 1,5 
Nye ledninger (utbygging)    
Vintersethnes    
Sikring av brønnområde 0,05  0,05 
Fjerning av radon 0,05  0,05 
Talvik    
Etablere ny kilde 8,5  8,5 
Isnestoften    
Lokalisere og etablere ny kilde evt. nytt 
behandlingsanlegg  0,5  0,5 
Uforutsett, alle vannverk 0,5 9,0 9,5 
    
SUM (inkl. 67% av rehabilitering) 36,0 72,0 108,0 
SUM/år 9,0 9,0 9,0 
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Tabell 6.3.2 Tiltaksplan etter tiltaksområde 

 

Tiltaksområde 2005-2008 2009-2016 SUM 
Adm tiltak, SD, DK mm 7,0 4,4 11,4 
Kilde/barriere-utbedring 14,1 3,8 17,9 
Klausulering/sikring 0,7 0,0 0,7 
Beredskapskilde 2,2 14,0 16,2 
Rehabilitering (fratrukket driftsbidrag) 6,1 29,1 35,2 
Utbyggingsområder 1,6 5,7 7,2 
Forsyningssikkerhet/forsterkning 3,9 6,1 10,0 
Uforutsett 0,5 9,0 9,5 
Sum 36,0 72,0 108,0 
Pr. år 9,0 9,0 9,0 
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6.4 Økonomiske beregninger 
 

Tabell 14.1 viser utviklingen i utgifter og inntekter med spesifisert utvikling for vann-
gebyrer  

 Enhet 2005 2006 2007 2008 2012 2016 

Investeringsramme 1000 kr 9 000 9 000 9 000 9 000 11 000 12 400 
Kapital- og adm. kostnader 1000 kr 5 730 6 331 6 961 7 569 11 092 14 313 
Driftskostnader 1000 kr 6 548 6 786 7 442 7 718 8 935 10 360 
Sum kostnader 1000 kr 12 278 13 116 14 403 15 286 20 027 24 673 
Sum inntekter 1000 kr 13 571 13 668 13 766 14 381 19 335 25 326 
Resultat 1000 kr 1 293 552 -636 -906 -692 653 
Selvkostfond vann 1000 kr 6 117 6 668 6 032 5 126 497 528 

Gebyrstørrelser        

Abonnementsgebyr kr 1 067 1 067 1 067 1 110 1 482 1 907 

Abonnementsgebyr endring % -5,0 0,0 0,0 4,0 7,5 p.a. 6,5 p.a. 

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

Tilknytningsgebyr endring % -10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 p.a. 0,0 p.a. 

Kubikkpris kr/m3 4,74 4,74 4,74 4,93 6,58 8,47 

Kubikkpris endring % -5,0 0,0 0,0 4,0 7,5 p.a. 6,5 p.a. 

 

Investeringsnivået i planperioden er høyere enn de historiske investeringene og resul-
terer i at kapitalkostnadene øker mer enn forventet lønns- og prisvekst. Dette medfører 
at gebyrnivået øker i forhold til dette.  

Rentenedgang er hovedårsaken til at selvkostfondet når en topp i begynnelsen av 
perioden og at gebyrnivået ikke øker før 2008. Prognosene etter 2008 forutsetter blant 
annet at de kalkulatoriske rentene for kapitalkostnadene vil være 5,0 % og at 
investeringsnivået utvikles trinnvis slik at det gjennomsnittlig holdes på 9 millioner 
2005-kroner (11 mill. årlig fra 2009 og 12,4 mill. årlig fra 2013).  
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