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SAMMENDRAG 

Hovedplan for vannforsyning og avløp er kommunens redskap for overordnet styring av den 
selvfinansierende vann- og avløpsektoren, noe som er et viktig grunnlag for kommunens budsjettering og 
økonomiplanarbeid.  
 
Målet for vannforsyningen er å levere nok vann, godt vann, ha en sikker og effektiv vannforsyningssystem 
med fokus på kunden. For avløpssektoren er de overordnede målene å oppnå godt vannmiljø, samt ha god 
og effektiv tjenesteyting. 
 
Sel kommune har et stort etterslep på rehabilitering av ledningsnett og installasjoner både innenfor 
vannforsyning og avløp. Kommunen leverer per i dag både mye og godt vann, men forsyningssystemet er i 
dårlig tilstand slik at det er store lekkasjer. Opptil 67 % av vannet forsvinner fra vannledningene på vei ut 
til forbrukerne. Dette må reduseres med aktivt lekkasjesøk og sanering av dårlig ledningsnett. 
 
I tillegg lekker det fremmedvann inn i spillvannsledningene, slik at det kommer dobbelt så mye 
avløpsvann inn til avløpsrenseanlegget enn det som produseres fra befolkning og industri. Dette gir tidvis 
kapasitetsproblemer og overløp fra avløpsnettet i tillegg til unødvendige strømutgifter i pumpestasjoner og 
renseanlegg.  
De kommunale avløpsrenseanleggene renser avløpsvannet tilfredsstillende (gj.snitt 98 % rensing). 
Utfordringene forurensningsmessig er utslippene som skjer i felles-kummer, i overløp og i pumpestasjoner 
før de kommer til renseanlegget. I tillegg er det et betydelig utslipp fra de 930 private avløpsanleggene i 
kommunen. Vassdragene i kommunen har god eller meget god økologisk og kjemisk tilstand. 
 
For å oppnå foreslåtte mål og innfri myndighetskrav, må det gjøres investeringer både på ledningsnett og 
anlegg. Foreslåtte tiltak er kostnadsberegnet og rangert etter en innbyrdes vekting i forhold til ledningens 
viktighet, ledningens kvalitet, antall registrerte lekkasjer, antall felleskummer sanert og generelle 
driftsproblemer. Det er prioritert opp 32 investerings- og saneringstiltak på ledningsnettet, samt 15 
driftstiltak som til sammen utgjør en investering på 47 millioner kroner over 10 år. Foreslåtte tiltak i 
Handlingsplanen vil føre til en årlig gebyrøkning i planperioden på 3,5 % for vann og 4,7 % for avløp. For 
å kunne gjennomføre foreslåtte handlingsplan er det nødvendig å styrke bemanningen på Teknisk drift.  
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1. BAKGRUNN OG MÅL FOR PLANARBEIDET 
 

Hovedplan for vann og avløp er kommunens redskap for overordnet styring av den 
selvfinansierende vann- og avløpssektoren, noe som er et viktig grunnlag for kommunens 
budsjettering og økonomiplanarbeid.  

Bakgrunnen for kommunens ønske om utarbeidelse av en Hovedplan for vann og avløp, var 
et behov for en systematisk gjennomgang av de kommunale vann og avløpsanleggene. Siste 
års lekkasjer på vannledningsnettet har indikert at det kunne være et stort 
rehabiliteringsbehov. Kommunen har gjennomgående prioritert utbygging av nytt 
ledningsnett, og det har vært lite fokus på rehabilitering av eksisterende vann- og avløps 
(VA)-anleggene. 

Dette er den første hovedplanen for vann og avløp som blir utarbeidet i Sel kommune. Mye 
tid har gått med til å samle og systematisere grunnlagsdata, samt rette opp feil og etterslep i 
kommunens ledningskartverk.   

Kommunens hovedfokus har vært rettet mot sanering av dårlig ledningsnett, da de tekniske 
anleggene fungerer tilfredsstillende og ser ut til å holde en akseptabel stand for å forsyne et 
godt drikkevann og gi gode renseresultater på avløp.  

Utarbeidelse av ny hovedplan vannforsyning og avløp har som formål å sikre Sel kommune 
et godt gjennomføringsgrunnlag for å nå målsetning om levering av nok vann, godt vann og 
sikkert vann til kommunens innbyggere. Planen skal også legge grunnlag for at videre 
arbeider innen avløpshåndtering, vannforsyning og ivaretakelse av vannmiljø gjøres så 
effektivt og lite kostnadskrevende som mulig, samt til minst mulig ulempe for miljøet og en 3. 
part. 

2.  PLANVERK, PLANPERIODE OG RULLERING 

2.1 Planverk og lokale rammebetingelser 
Denne hovedplanen er definert som en temaplan under kommuneplanen. Temaplanen er et 
politisk dokument og et styringsverktøy. Kommuneplanen sin måldel (samfunnsdel) og 
arealdel er rammeverk for hovedplan for vann og avløp, og legger føringer med bl.a. 
målformuleringer, områdereguleringer og befolkningsutvikling. 

Kommuneplan for Sel (samfunnsdelen) 2005-2017 fastsetter følgende mål som legger 
føringer for vann- og avløpssektoren:  

 Det skal tilrettelegge en infrastruktur og yte tjenester som gir trygghet for innbyggere 
og besøkende, samt bidra til opprettholdelse og utvikling av næringslivet i kommunen. 

 Det skal tilrettelegges for vekst i næringslivet. 
 Folketallet skal opprettholdes og på sikt økes. 
 Sikre at alle som oppholder seg i kommunen samt næringsvirksomheter, får 

tilstrekkelig vann av god kvalitet. 
 Det skal vektlegges stabile tjenester og driftssikkerhet. 
 Miljøperspektivet skal stå sentralt. 
 Elva Sjoa, som er freda for vasskraftutbygging, skal i større grad kunne utnyttes med 

hensyn på elvesport, fisking og i reiselivssammenheng. 
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 Tilknytte flest mulig privatpersoner og næringsvirksomheter kommunale eller 
godkjente avløpsanlegg 

Kommuneplan for Sel (arealdelen) 2014-2025 er under revidering og ute på høring da denne 
hovedplanen ble behandlet politisk. Teknisk drift har kommet med innspill til den delen av 
arealplanarbeidet som får konsekvenser for kommunens infrastruktur for vann og avløp.   

Sel kommune har også utarbeidet to 
strategidokumenter i forbindelse med 
prosjektet «Utvikling av Otta som 
regionsenter», som vil gi føringer for tiltakene i 
hovedplanen:   
 

1) Utviklingsstrategi for Otta som by og 
            regionsenter, versjon 06.06.14 
 

2) Gatebruksplan, datert juni 2014, vedtatt                
         i kommunestyret i Sel 23.06.14. 

 
Planene gir føringer for utvikling av Otta sentrum, og må tas hensyn til ved planlegging av 
infrastrukturtiltak. Nye gatesnitt for sentrumsgatene er bestemt, og oppbygging etter 
graveprosjekter må gjøres i tråd med gatebruksplanen. 

2.2 Planperiode 
Planhorisonten er satt til 10 år (2015-2024). Mht prognoser for befolkning og vannforbruk og 
utbygging av infrastruktur er 6 000 innbyggere i kommunen lagt til grunn (år 2034). Mht til 
prioritering og handlingsplaner med angivelse av tiltak med utførelsesår er en horisont på 10 
år benyttet.  

2.3 Rullering 
Det anbefales at planen revideres hvert 4-5 år. Dette vil sikre at kommunen har en oppdatert 
hovedplan slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt og endringer i forutsetninger kan 
innarbeides i planen. 

Hovedplanen skal være styrende for handlings- og økonomiplanen som rulleres årlig. 

 

3. ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE FORHOLD 

3.1 Bemanning, kompetanseutvikling og samarbeid 
Teknisk drift er organisert under rådmannen som vist i organisasjonsplanen under (figur 3.1). 
Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av renovasjon, vei, vann- og avløpsanlegg. 

Kommunen har totalt 7 driftsoperatører og fagarbeider for drift- og vedlikehold av alle vann- 
og avløpsanleggene.  Kommunen har 2 stillingshjemler for avdelingsingeniører VA, hvor kun 
en er besatt per september 2014.  
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6 stk driftsoperatører/fagarbeidere går i vaktordning, hvor en person er på vakt i en uke av 
gangen. En driftsoperatør har ansvar for å sette opp vaktturnus og for ferieavvikling. En 
løsning med bakvakt er per august 2014 oppe til vurdering.  

 

  

Figur 3-1: Organisasjonsplan for teknisk drift  

Alle vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner uten driftsovervåkning, 
har tilsyn av driftsoperatør minimum 1 gang pr uke. Pumpestasjoner med driftsovervåkning 
har tilsyn av driftsoperatør noe sjeldnere, evt. etter behov. Høydebasseng har tilsyn 1 gang 
pr. måned, eller oftere ved behov. Ved tilsyn føres driftsjournal for aktuelt anlegg på egne 
skjema. 

Sel kommune er en forholdsvis liten kommune, og er derfor sårbar for fravær.  Det er da 
særlig viktig at arbeidet er organisert så fleksibelt så mulig; det vil si at flere kan håndtere de 
samme dataverktøyene, at flere kan utføre de samme driftoperasjonene, at ingen i stor grad 
er avhengig av andre for å få utført en jobb, og at alle rutiner og oppgaver er skrevet ned.  

Hverdagen på Teknisk drift oppleves som hektisk. Avdelingen er underbemannet, det er 
mange publikumshenvendelser og med dagens aktivitetsnivå har avdelingen problemer med 
gjennomføringskapasiteten i forhold til prosjekt- og byggeledelse av kommunale VA – 
anlegg. Seksjonen har en stillingshjemmel, VA-ingeniør/byggeleder, som det er vanskelig å 
få kvalifiserte søkere til. 

VA-bransjen har i lengre tid slitt med rekruttering, og resultatet er at mange kommuner ikke 
har tilstrekkelig kompetanse og/eller kapasitet på forvaltningsiden når det gjelder 
vannforsyning og avløpshåndtering. Dette har også Sel kommune fått erfare med ubesatt(e) 
stillinger på Rådhuset. Muligens kunne dette delvis vært løst med interkommunalt samarbeid 
innenfor sektoren på spesielle fagfelt innenfor forvaltningssiden. 

Sel kommune er medlem av organisasjonen Norsk Vann (VA-verkenes 
bransjeforening) og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). Ansatte 
ved virksomheten i kommunen har deltatt på flere kurs og konferanser 
i regi av Norsk Vann. Dette har faglig vært svært nyttig og kompetanseutviklende.  

Det er laget en felles norm for offentlig ledningsnett basert på Norsk Vann sin generelle VA-
norm. Den generelle VA-normen er supplert med lokale bestemmelser for kommunene 
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Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel (6K). Denne VA-normen skal brukes som standard 
for all nybygging i offentlig regi. Normen er vedtatt i et felles kommunestyremøte for 6K-
kommunene avholdt 19.05.2009. I samme møte ble også Standard abonnementsvilkår for 
vann og avløp vedtatt å benytte.  

3.2 Regionalt samarbeid  

Figur 3-2: Oversiktskart regionen. 

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 
er et regionalt samarbeidsorgan 
for kommunene Lesja, Dovre, Sel, 
Vågå, Lom og Skjåk (6K), som 
bl.a. skal arbeide for 
interkommunale samarbeidstiltak 
til beste for regionens innbyggere. 
RegionData er en del av dette 
samarbeidet, hvor felles 
innsynsløsninger for VA er en del 
av samarbeidet.  

Prosjektet «Utvikling av Otta som 
regionsenter» ble igangsatt for å 
styrke Otta som attraktivt og 
levende regionsenter for Nord-
Gudbrandsdal. 

4. KLIMATILPASNING 
Framtidens vann- og avløpssystemer må tilpasses framtidens klima. Prognoser tilsier at 
gjennomsnittstemperaturen vil stige frem mot år 2100 (Klimatilpasning 2014). Det blir 
hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Flommene vil i større grad komme 
som resultat av intens nedbør, sammenlignet med dagens tradisjonelle og kjente 
snøsmelteflommer. Det forventes også en økning i høst- og vinterflommer, samt vårflommer i 
fjellområdene. Intense nedbørhendelser får også betydning for utløsning av skred.  

Kommunens innbyggere er avhengig at det leveres en stabil og sikker tjeneste både når det 
gjelder vannforsyning og avløp. Dagens VA-anlegg må tilrettelegges for fremtidens 
utfordringer.  
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NVE har utarbeidet 
flomsonekart for elvene Otta og 
Lågen gjennom Otta sentrum 
gjennom delprosjekt Otta 5-
2000 (Høydal et. al 2000). 
Flomsonekartene viser hvilke 
områder som oversvømmes i 
en flomsituasjon, og med 
hvilken hyppighet. 
Gjentaksintervallet på flommene 
er fra 10 år til 500 år. Utsnitt i 
figur 4-1 viser utsnitt av Otta 
sentrum ved beregnet 100- års 
flom. 

 

Otta sentrum har vært utsatt for 
store flommer i 1938, 1923, 
1958, 1995, 2011 og 2013. I 
følge NVE sine beregninger var 
2011 flommen større enn en 
100- års flom (Kleivane 2011). 

 

 

 

 

 

Figur 4-1: Utsnitt av flomsonekart Otta for 100-årsflom (Høydal et. al  2000) 
 
På de bratte fjellsidene i Sel har det 
gjentatte ganger gått jord- flom- og 
sørpeskred. I 2008 og 2011 gikk 
flere bløte jordskred, noen like ved 
Otta. NGI har kartlagt og vurdert 
skredfaren i flere utvalgte områder i 
kommunen. 
 
 

Figur 4-2: Flomskred ved Einangen, sør for Otta (foto: A.T.Hamarsland, NVE) 
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1. INNLEDNING HOVEDPLAN VANN 

1.1 Hensikten med hovedplan for vannforsyning 
Hovedplan for vannforsyning er kommunens redskap for overordnet styring på 
vannforsyningssektoren, noe som er et viktig grunnlag for kommunens budsjettering og 
økonomiplanarbeid. Planen munner ut i en handlingsplan som skal ligge til grunn for 
gjennomføring av tiltak i den nærmeste tiårsperioden.  

Hensikten med denne hovedplanen er i korthet følgende:  

 Kartlegge status for vannforsyningen i kommunen og belyse avviket mellom eksisterende 
forhold og de mål man har for vannforsyningen i forhold til gjeldende regelverk.  

 Utarbeide mål for kommunens vannforsyning 
 Finne bærekraftige og gode tekniske løsninger for videre utbygging av vannforsyningen 

basert på dagens forutsetninger 
 Utforme en strategi for utbygging/rehabilitering med kostnadsoverslag 
 Lage handlingsplan og reviderte gebyrberegninger. 

Tiltakene som gjennomføres skal bidra til å oppnå og bevare en sikker og effektiv 
vannforsyning i kommunen. Dette er den første hovedplan for vannforsyning som er 
utarbeidet i Sel kommune.  

2. RAMMEBETINGELSER VANNFORSYNING 
Rammebetingelsene for hovedplan vann med prinsipp for planstruktur og myndigheter er 
skjematisk vist i figur 2-1 og beskrevet i etterfølgende kapitler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1: Planstruktur – hovedplan vann  
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2.1 Sentrale rammebetingelser 

2.1.1 Drikkevannsforskriften 

Den til en hver tid siste versjon av Drikkevannsforskriften er det viktigste dokumentet for en 
vannverkseier. Forskriften gjør vannverkseieren ansvarlig for sikker leveranse av et 
hygienisk trygt og bruksmessig godt vann i tilstrekkelige mengder. Det skal til sammen være 
minimum 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet.  

Forskriften regulerer blant annet følgende forhold: 

 Forbud mot forurensing av vannforsyningssystem. Vannverkseiers plikt til å beskytte 
drikkevannskilder mot forurensning. 

 Godkjenning av vannverk. Godkjenning gis av Mattilsynet som også er 
tilsynsmyndighet. 

 Sikkerhet/beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne 
levere tilstrekkelige mengder vann under både normal drift og under kriser. 

 Vannkvalitet – krav til parametere. Forskriftene angir grenseverdier for mer enn 50 
ulike parametere og hvordan vannkvaliteten skal kontrolleres ved jevnlig prøvetaking 
og analyse Det er satt konkrete krav til vannkvaliteten når det leveres forbruker. 

 Vannbehandling og bruk av kjemikalier 
 Internkontroll. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for etterlevelse av 

drikkevannsforskriften. 
 Opplysningsplikt. Vannverkseier plikter uoppfordret å gi informasjon til mottakerne av 

vannet ved endringer eller helsemessig risiko ved vannkvaliteten. 
 

Drikkevannsforskriften gjelder for alle godkjenningspliktige vannverk, også private. 

2.1.2 Andre relevante lover og forskrifter 

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) 

Loven omhandler blant annet konsesjonspliktige tiltak, vannuttak og minstevannføringer, 
erstatningsansvar og ekspropriasjon. 

Brannvann 

”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver ”(brann og eksplosjonsvernloven) gir grunnlaget for kommunen sine plikter 
bl.a. i forhold til slokkevann fra vannledningsnettet. Forskrift og veileder om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn omhandler dette nærmere. 

Dammer 

Den viktigste forskriften er Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg hjemlet i 
Vannressursloven. Forskriften har bestemmelser for klassifisering, sikkerhet (IK, 
kompetanse, beredskap, overvåkning, risikoanalyse), planlegging og dimensjonering, 
bygging og drift. 
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Gebyrer 

Vannforsyningsgebyr fastsettes etter reglene i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og 
forurensningsforskriften del 4A.  

Teknisk forskrift (TEK) og veileder til Plan og bygningsloven (PBL)  

Forskrift og veileder inneholder funksjonskrav og tekniske krav til vannforsyningsanlegg.  

IK-MAT forskrift 

Forskrift som skal sikre at internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen utføres. 
Tilsynsmyndighet er Mattilsynet. 

HMS forskrift (Helse, miljø og sikkerhet) 

Forskrift som skal sikre at internkontroll for å sikre at Arbeidsmiljøloven holdes. 
Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet. 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv. 

Forskriften medfører krav om beredskapsplanlegging på grunnlag av risiko- og 
sårbarhetsanalyse for vannverket. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

Standard vilkår som regulerer ansvarsforholdene mellom kommune og abonnent og krav til 
teknisk utførelse av sanitærinstallasjoner og private VA-anlegg. Regelverket gjøres 
gjeldende ved vedtak i den enkelte kommune, eventuelt med lokale tilpasninger.  

Europeiske standarder 

En rekke europeiske standarder er gjort gjeldende for EU/EØS land. Noen av disse er grove 
og vil fungere som rammevilkår eller veiledere. Andre er meget detaljerte, for eksempel 
produktstandarder. Enkelte av standardene påvirker utforming og drift av vannverk i Norge. 

VA-miljøblad utgitt av Norsk Vann/NKF 

VA-miljøblad utgis av Norsk Vann og NKF i fellesskap. Bladene inneholder tekniske 
løsninger for vann og vannforsyningsanlegg. Ordningen startet i 1997 og suppleres hvert år 
med nye blad. 

Veiledere fra Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet ga på 80-tallet ut en rekke veiledere for ulike sider av vannforsyningen. 
Disse er i dag erstattet av Folkehelseinstituttets den omfattende veiledningen 
”Vannforsyningens ABC” som er gjort tilgjengelig via internett på fhi.no. 

Lov referanser 

1 LOV-1974-05-31-17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. 
2 LOV 1982-11-19-66: Lov om helsetjenesten i kommunene.  
3 LOV-2000-06-23-56: Lov om helsemessig og sosial beredskap. 
4 LOV 2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven).  
5 LOV-2002-06-14-20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 

og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  
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6 LOV-2003-12-19-124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(Matloven).  
7 LOV-2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og 

bygningsloven).  

2.1.3 Krisevannkilde 

Begrepene krisevann, reservevann og nødvann er ikke definert i drikkevannsforskriften eller i  
annet lovverk. I denne rapporten er begrepene benyttet slik det synes å være vanlig praksis, 
dvs. som følger: 
 

En ”reservevannkilde” er en vannkilde som kan benyttes når vannverkseier måtte 
ønske det, uten andre tiltak enn oppstart av det tekniske utstyret. Dette forutsetter at 
alle krav i drikkevannsforskriften er oppfylt, i form av beskyttelse av vannkilden og 
tilfredsstillende vannbehandling. Også bruksmessige krav som ikke har helsemessig 
betydning må oppfylles. Vannforsyningen må ha to hygieniske barrierer. En annen 
betegnelse kan være ”suppleringsvannkilde” eller – avhengig av hvor mye kilden 
brukes – ”hovedvannkilde nr 2”. 
 
En ”krisevannkilde” er en vannkilde som ikke oppfyller alle drikkevannsforskriftens 
krav, og følgelig bare benyttes når det ikke er mulig å opprettholde vannforsyningen til 
abonnentene på annen måte. Før en krisevannkilde tas i bruk skal andre midler være 
forsøkt, så som innkalling av ekstramannskaper til reparasjonsarbeid, restriksjoner i 
vannforbruket osv. Hvilke krav som skal stilles til krisevannforsyning er ikke helt 
entydige. Jo større sannsynligheten er for at en krisevannkilde må tas i bruk, jo mer 
bør man investere i utstyr m.m. for å sikre kvaliteten slik at bruk av krisevannkilden 
ikke medfører ulempe eller helsefare. Kommunen skal konferere med medisinsk-
faglig rådgiver og Mattilsynet før leveranse fra krisevannkilder.   
 
”Nødvannforsyning” forstås ofte som forsyning vha. flaske eller tank. Nødvann skal 
selvfølgelig være helsemessig trygt. Dette er vanligvis enkelt, i det nødvann kan 
tappes for eksempel ved et annet vannverk. Nødvannstanker kan stilles opp slik at 
abonnentene kan hente vann, eller vann kan pumpes fra tanker inn på ledningsnettet. 
Det siste er særlig aktuelt for forsyning til en enkelt bygning, f.eks. et sykehus. 
 

§ 18 i drikkevannsforskriften inneholder bestemmelser om vannforsyning under 
ekstraordinære forhold. Her omtales kommunens myndighet til å tillate levering av vann som 
ikke tilfredsstiller kravene i forskriften forutsatt at det ”ikke medfører uakseptabel fare for 
folkehelsen”. 
 
Tidligere framholdt bl.a. Folkehelseinstituttet at krisevannkilder ikke under noen 
omstendighet skulle brukes i planlagte situasjoner, for eksempel ved arbeid på hovedledning. 
Mattilsynet, som er den av tilsynsmyndighetene man primært forholder seg til, synes ikke å 
være like kategoriske mht. dette. Så lenge vannet er hygienisk trygt kan man derfor også ta 
økonomiske og praktiske hensyn når man bestemmer seg for om en krisevannkilde skal 
brukes. Dermed er det til en viss grad en glidende overgang mellom krise- og 
reservevannkilde. Jo bedre kvalitet en krisevannkilde kan levere, jo mindre strenge vil 
kriteriene for å ta den i bruk være. 
 
Verken drikkevannsforskriften eller annet lovverk sier ikke noe om hvilke typer krise- eller 
reservekilder et vannverk eventuelt er forpliktet til å ha. Det vil si at det må benyttes sunn 
fornuft og risikovurdering. Vannverkseier skal innrette seg slik at man normalt kan levere 
vann som tilfredsstiller alle forskriftens krav. 
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2.2 Lokale rammebetingelser 
Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017 og Kommuneplanens arealdel 2014-2025 (under 
revisjon) gir føringer og setter mål for hele kommunens utvikling, inkl. vannforsyning og 
avløpshåndtering.  

Sel kommune har også utarbeidet to strategidokumenter under prosjektet «Utvikling av Otta 
som regionsenter» som vil gi enkelte føringer for vann- og avløpsanlegg i Otta sentrum.          

Lokale rammebetingelser, som er felles for vann og avløp, er nærmere omtalt i kap. 2.1 i 
Innledning (felles del).  

2.3 Grunnlagsmateriale 
Hovedplan vann er utført med grunnlag basert på opplysninger og informasjon fra teknisk 
drift i Sel kommune. Det har også vært utført befaringer til de viktigste anleggene.  

Det viktigste grunnlagsmaterialet har vært: 

 Win map – ledningsdatabase 
 Vannkvalitetsdata 
 Driftskontrolldata og informasjon fra personell på Teknisk drift i Sel kommune 
 Data fra vannregistrene (MATS, VREG) 
 Informasjon fra statistisk sentralbyrå (SSB)  
 ROS-analyse og beredskapsanalyse for vassverkene (Forbord 2008) 
 Notatet: Otta vannverk – vurdering av tiltak i sikringssone 2 og 3 (Forbord 2011).  
 Beredskapsplan - Vassverkene i Sel kommune, versjon 0 (Forbord 2010) 
 Otta Vannverk – Supplerende undersøkelser, brønndimensjonering og oppgradering 

av beskyttelsesplan (Forbord 2006) 

3. MÅL 

3.1 Hovedmål 
 

 

A Nok vann 

B Godt vann 

C Sikker vannforsyning 

D Effektiv vannforsyning 

E Kundefokus 
 

 

Dette er generelle mål for vannforsyningen for ethvert vannverk.  Det er tatt utgangspunkt i 
disse hovedmålene ved utarbeidelse av konkrete arbeidsmål for vannforsyningen i Sel 
kommune.   
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3.2 Arbeidsmål 
Det er for hvert av hovedmålene utarbeidet detaljerte arbeidsmål for vannforsyningen.  

De utarbeidede målformuleringene er utgangspunktet for arbeidet med planen.  Målene skal 
beskrive det ambisjonsnivået som kommunen ønsker å legge for vannforsyningen i 
kommunen.   

Arbeidsmålene for vannforsyningen i Sel er som følger: 

3.2.1 Nok vann 

1) Boliger og offentlige bygg.  Det skal være nok vann til boliger og offentlige bygg.  
Hagevanning tillates. Restriksjoner for hagevanning kan innføres ved kapasitets-
problemer. 

2) Industri.  Det skal være nok sanitærvann til industri i de områder som er tilrettelagt for 
industri.  

3) Lekkasjekontroll.  Nattforbruket skal overvåkes kontinuerlig over driftskontrollsystemet, 
og det skal være et system for aktiv lekkasjekontroll. Lekkasjer skal være mindre enn 30 
% av totalt forbruk. 

4) Vanntrykk. Vanntrykket hos abonnenter holdes mellom 25 og 80 mVs under vanlige 
forsyningsforhold.  Ved maks tapping skal trykket være minimum 15 mVs. 

5) Brannvann. Alle bolig- og industriområder skal ha sentrale punkter med kapasitet for 
brannuttak. 

Frem til begynnelsen av 2000-tallet var kravet til brannvannsmengder 12 l/s i tettbygde 
strøk, og var grunnlag for dimensjonering av vannledningene. Veiledende krav er nå 
endret.  

Følgende brannvannsmengder skal leveres, hvis teknisk og økonomisk forsvarlig. 

a) Regulerte boligområder:     20 l/s ved 2 bar i 2 timer. 

b) Otta sentrum:       50 l/s ved 2 bar i 2 timer. 

c) Regulerte industriområder:     20 l/s ved 2 bar i 2 timer. 

d) Spredt bebyggelse tilknyttet kommunale vannverk:  12 l/s ved 2 bar i 6 timer. 

e) Sprinkleranlegg: Kommunen skal kunne levere vann til sprinkleranlegg i de ulike 
industriområdene etter på forhånd avtalte mengder for hvert område. 

Brannslukking i boligområder baseres på en kombinasjon av bruk av brannbil med tank 
og uttak fra kommunalt nett eller andre kilder.   

 

3.2.2 Godt vann 

1) Vannkvalitet: Vannverkene i Sel skal forsyne vann som 
tilfredsstiller Drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten skal 
kontrolleres ved jevnlig prøvetaking, som dokumenteres 
etter et eget prøvetakingsprogram for råvann, rentvann og 
nettvann (hele nettet). 

2) Godkjenning: Vannverkene skal være godkjent av Mattilsynet.  

3) Internkontroll IK-MAT.  Alle vannverkene skal ha en internkontroll (IK-MAT) som 
fungerer.  Alle ansatte som arbeider med vannforsyning skal ha tilfredsstillende kunnskap 
og kvalifikasjoner. 
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4) Forurensning på nettet: Abonnenter som medfører risiko for forurensning av drikkevann 
ved tilbakeslag skal ha tilbakestrømningsvern (iht NS1717). 

5) Vannbehandling: Kommunen ønsker primært å benytte vannkilder som krever minst 
mulig vannbehandling. 

 

 
3.2.3 Sikker vannforsyning 

1) Reservekapasitet: Kommunen tilstreber at forsyningssystemet skal ha nødvendig 
reservekapasitet til å håndtere alle hovedledningsbrudd og havari i hovedanleggene og 
sikre forsyningen i reparasjonstiden. 

2) Avbrudd i vannforsyningen skal være på et tilfredsstillende nivå: 

a) Ledningsbrudd som fører til bortfall av vann hos abonnenter skal repareres 
omgående uavhengig av hvor mange det berører eller om det skjer utenfor normal 
arbeidstid. 

b) Vannavhengige bedrifter/sårbare abonnenter skal sikres midlertidig vannforsyning 
innen 3 timer, f eks ved utsettelse av vanntanker eller etablering av omløp for 
bruddstedet med brannslange.  

c) Vanntanker/vannposter settes ut til berørte områder uten sårbare abonnenter ved 
avbrudd i vannforsyningen som varer lenger enn 24 timer. 

d) Ved avstengning skal det så langt som mulig unngås trykkløst nett og undertrykk, på 
grunn av faren for å dra inn forurenset vann. Ved lekkasjereparasjon skal det hele 
tiden renne noe vann gjennom oppstrøms ventil. 

e) Ringledninger / tilbakemating fra basseng skal etableres der det ligger til rette for det. 

 

Definisjon av sårbare abonnenter: Sårbare abonnenter har behov for stabil vannforsyning 
og vannkvalitet, og en svikt i vannforsyningen vil gi en forhøyet konsekvens. Eksempel på 
sårbare abonnenter: Sykehus, andre pleie-, omsorgs- og helseinstitusjoner, barnehager 
og skoler, bedrifter som produserer næringsmidler, husdyrhold, storkjøkken med mer.  

 

3) Reservestrøm. Alle vannbehandlingsanlegg skal enten ha permanent 
reservekraftaggregat eller mulighet for tilkobling av mobilt reservekraftaggregat.  

4) Bassengvolum.  Vannforsyningssystemene skal i størst mulig grad ha nødvendig volum 
i bassenger tilsvarende 24 timer med gjennomsnittlig forbruk. 

5) Overvåkning og styring med driftskontrollanlegg.  Drift av kommunale 
vannforsyningsanlegg skal overvåkes kontinuerlig og feil skal varsles automatisk.  
Driftskontrollanlegget skal ha batteri / nødstrøm ved strømutfall. 

6) Krisevannforsyning.  I tilfelle alvorlig kildeforurensning skal det være opplegg for å gi 
befolkningen vann fra en annen kilde til drikke og matlaging.  Dette kan være i form av 
vanntanker / vannposter (nødvann) som settes ut. 

7) Beredskapsplan.  Kommunen skal ha en oppdatert beredskapsplan for vannforsyningen 
med konkrete handlingsplaner for de mest kritiske hendelsene. 

8) Utskiftning av ledninger og stasjoner.  På grunn av alder og tilstand må ledningsstrekk 
skiftes ut over tid og stasjoner må fornyes.  Årlig fornyelsestakt på ledningsnettet skal 
være > 1 %. Med dagens ledningsnett tilsvarer dette >1000 m totalt pr år.  
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3.2.4 Effektiv vannforsyning 

1) Vannverkene skal løse sine oppgaver på en kostnadseffektiv 
måte. 

2) Selvfinansierende: Kostnadene for den kommunale 
vannforsyningen skal dekkes av det kommunale vanngebyret, jamfør 
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. 

3) Kapitalverdien: Kapitalverdien i ledningsnett, bassenger, behandlingsanlegg, kilder og 
pumpestasjoner skal holdes på dagens nivå eller øke. Dvs at det skal være et 
vedlikehold som sikrer at dagens tekniske standard ikke forringes. 

4) Kartverk: Kommunen skal ha et oppdatert kartverk som inneholder de opplysninger som 
er nødvendig for rask og effektiv informasjonsflyt. 

3.2.5 Kundefokus 

1) Publikum skal kunne gi melding om uregelmessigheter og driftsproblemer 24 timer i 
døgnet. 

2) Publikum skal varsles når vannet uteblir og det er mulig å definere hvilke området som er 
rammet.  

3) Publikum skal ellers varsles i tilfeller av forurensning av drikkevannet eller andre avvik på 
vannanalyser ut over grenseverdiene i drikkevannsforskriften som kan ha helsemessige 
konsekvenser. 
 

4. DAGENS SITUASJON VED KOMMUNALE 
VANNVERK 

4.1 Felles del for alle vannverkene 

4.1.1 Eksisterende vannforsyning – status og nøkkelinformasjon 

 
Kommunen har i dag 5 kommunale vannverk, samt 3 krisevannkilder:  

 Otta vannverk   (godkjent ihht Drikkevannsforskriften) 
 Nord-Sel vannverk   (ikke godkjent ihht Drikkevannsforskriften) 
 Mysusæter vannverk   (ikke godkjent ihht Drikkevannsforskriften) 
 Faukstad vannverk   (ikke godkjent ihht Drikkevannsforskriften) 
 Bjølstadmo vannverk  (godkjent ihht Drikkevannsforskriften) 
 Krisevannkilde Ula 
 Krisevannkilde Sjoa  
 Krisevann Mæhlum 

Mattilsynet mener det gjenstår en gjennomgang av sjekklistene i Norsk Vann-rapport nr. 170 
for å få godkjent Nord-Sel, Mysusæter og Faukstad vannverk (Moskaug 2014). Disse tre 
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vannverkene mangler beskyttelse i form av sikringssoner med aktivitets-regulerende 
bestemmelser, som i tillegg skal være formelt forankret med grunneieravtaler. 

 

 

Figur 4-1: Oversiktskart over kommunale vannverk i Sel (Forbord 2008) 

Med unntak av krisevannkilden Ula, er de øvrige vassverkene i Sel kommune 
grunnvannsanlegg med løsmassebrønner. Bebyggelse, grunnvannsbrønner og 
ledningsanlegg i Sel kommune er i all hovedsak plassert i dalbunnen langs elvene Sjoa og 
Lågen. Begge disse elvene er flomutsatte. Dette medfører fare på ulike måter for 
vannforsyningssystemet, og flomsituasjoner er derfor en viktig faktor for uønskede 
hendelser. Flom kan medføre oversvømmelse av brønnområder og i verste fall direkte 
kortslutning med elvevann med nedsatt vannkvalitet inn i brønner. Flom medfører generelt 
høyere grunnvannsstand og gir kortere oppholdstid i grunnen kombinert med nedsatt 
vannkvalitet på infiltrert elvevann. 

Ut over de fem kommunale vannverkene er befolkningen i kommunen forsynt av mindre 
private fellesvannverk eller private brønner for enkelthus. 
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Data om de forskjellige vassverkene er hentet fra vannverksregisteret og fra gamle rapporter 
fra arkivet i Sel kommune. I tillegg er det gjennomført arbeidsmøter på Teknisk drift og 
befaring er gjennomført ved de viktigste anleggene. 

4.1.2 Driftskontroll og ledningskartverk 

Driftskontrollanlegget i Sel 

Sel kommune benytter 2 forskjellige system for driftskontroll. Leverandørene er Cactus og 
Guard, som også har oppfølging av anleggene. Cactus ble etablert i kommunen i 1990, 
mens Guard er noe nyere. Driftspersonellet har et ønske om at all driftskontroll legges over 
på et og samme system.  

Driftskontrollanlegget utvides i takt med at kommunen bygger ut nye VA-anlegg. I dag er alle 
sentrale tekniske installasjoner på vannforsyningen tilknyttet, som vist i tabellen under: 

Tabell 4-1: Installasjoner for vannforsyning som er tilknyttet driftsovervåkning  

Vannverk Stasjon 

Otta PV40 Otta VV med grunnvannspumper (5 stk), rentvannsbasseng og 
VPS (3 stk pumper) + mengdemåler 

 P42 Loftsgård HB med høytrykk Loftsgård (hydroforanlegg med 1 
pumpe) + mengdemåler 

 P43 Hjellum nedre HB med Hjellum VPS (2 pumper) + mengdemåler 

 P44 Hjellum øvre HB 

 P45 Dale VPS (2 pumper) + mengdemåler  

 P46 Fosshagen HB med Fosshagen VPS (2 pumper) + 
mengdemåler 

 P47 Josten HB 

 P48 Slåvegen VPS med 2 pumper  

 P50 Otta RA VPS (2 pumper) + mengemåler 

P51 Sandbumoen HB med høytrykk Sandbumoen (hydroforanlegg 
med 2 pumper) 

 Sandbu APS (med mengdemåler for vannforsyning) 

Nord-Sel P53 Nord Sel VV med grunnvannspumpe og VPS + mengdemåler 

 P54 Reiten HB med høytrykk Reiten (hydroforanlegg med 1 pumpe)  

Mysusæter PV 70 Mysusæter VV med grunnvannspumper + mengdemåler 

Faukstad PV61 Faukstad VV med grunnvannspumper + mengdemåler 

Bjølstadmo PV62 Bjølstadmo VV (grunnvannspumper 3 stk) + høydebasseng + 
mengdemåler 

VB = vannbehandlingsanlegg, HB = høydebasseng, VPS = vannpumpestasjon, APS= 
avløpspumpestasjon 

Sentralen for driftskontrollanlegget er plassert på Otta renseanlegg. Samband mellom 
utestasjonene og sentralen skjer både via radiosamband (Guard systemet) og egne linjer 
eller oppringt samband (Cactus-systemet).   

Driftskontrollanlegget gjør at vannbehandlingsanleggene og stasjonene er helautomatiserte.  
De viktigste funksjonene til driftskontrollanlegget er: 

 Overvåkning av prosesser og utstyr, samt arkivering av historiske data 
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 Styring av prosesser og utstyr 
 Alarmhåndtering 
 Rapportering av nøkkeldata i ”faste rapporter” 

 
Driftskontrollanlegget må jevnlig oppgraderes og fornyes. Utstyret ute på de tekniske 
anleggene er utsatt for hardt miljø, og PLS’er og PCer må skiftes ut med jevne mellomrom.  

Ledningskartverk (Win-map) 

Programmet Win-map benyttes for registrering av VA-data og som innsynsløsning i VA-
databasen. VA-databasen er felles for kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Sjåk og Vågå. 
Databasen skal oppdateres fortløpende etter hvert som nye ledningsanlegg blir bygd ut og 
tatt i drift. Det er dessverre et stort etterslep i dette arbeidet, og gjennom arbeidet med denne 
hovedplanen er avdekket at ledningsbasen inneholder mange feil og manglende 
registreringer.  

Et riktig og oppdatert kartverk er et godt hjelpemiddel i driften av alle vannverk og et bra 
verktøy i planleggingsarbeidet. Det er derfor viktig å etablere gode rutiner for både innmåling 
av data og opplæring av personell i innlegging i databasen. Det er også viktig å ha en 
strategi på hvilke data som skal legges inn, hvilken kvalitet dataene skal ha og hvem som 
skal være ansvarlig for de ulike prosessene i arbeidet.  

I dag finnes det ingen rutiner på hvem som legger inn data i Win-map når anleggene er 
ferdig utbygd og innmålt.  
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Figur 4-2: Oversiktskart ledningsnett (med trykksoneinndeling) for vannforsyning i Sel kommune.  
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4.1.3 Internkontroll (IK-mat) 

Det arbeides med å få på plass ett internkontrollsystem for vannverkene (Norconsult bistår 
kommunen), og de opplyser at det gjenstår et avklarende møte med kommunen før planen 
er ferdigstilt. Tiltakene fra kommunens ROS-analyse (se kap. 4.1.6) må inn som prosedyrer i 
IK-vann.   

I det nye systemet vil det ligge en driftsinstruks for hvert vannverk. 

Internkontroll kan defineres som:  

Vannverkseier skal ha et system for å: 

 Oppdage feil 

 Rette opp feil 

 Sette i verk korrigerende tiltak slik at ikke feil oppstår på ny 

 Dokumentere det som er gjort 

Med feil menes avvik fra krav i lover og forskrifter, dvs. i hovedsak fra Drikkevannsforskriften 
eller fra internkontrollforskriften for næringsmidler  

 

For at IK-Mat skal være en varig løpende forbedringsprosess, er det lagt opp til IK-Mat runde 
og internt tilsyn minst hvert 2. år ved hvert kommunalt vannverk. Årlig revisjon med internt 
tilsyn.  Disse rundene gjennomføres ved å gå gjennom sjekklister i fellesskap. 

Viktig innhold i systemet er prosedyrer/instrukser, sjekklister, avvikshåndtering, IK-
handlingsplan og hvilke registreringer som skal arkiveres. 

 

4.1.4 Bemanning av vannverkene  

Sel kommune er en forholdsvis liten kommune, hvor vannforsyning og avløp er organisert så 
fleksibelt som mulig. Driftspersonell har varierte oppgaver knyttet til både vann og avløp. 
Organisasjon og bemanning av teknisk drift er nærmere omtalt i den felles innledningen til 
hovedplanen (kap 3.1 i Innledende (felles del)).  
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4.1.5 Klimatilpasning – energi og klima 

Klimatilpasing har to sider, først må en vurdere og gjennomføre tiltak for å redusere 
energibruken og utslippet av klimagasser, det andre er at en skal være forberedt og føre var 
for endringer i klimaet.  Klimaendringer som økt temperatur, nedbør og vind og hyppigere 
tine/fryse perioder resulterer i mer flom, økt skredfare, dårligere vannkvalitet og fare for 
bygningsmessige ødeleggelser. Dette vil gi utfordringer også for vannforsyningen.  

Investering og planlegging innenfor vannforsyningssektoren skal ta høyde for effekten av 
klimaendringer; i ROS-analyser for alle vannverkene, ved vurdering av behov for 
oppgradering av eksisterende anlegg, og i planlegging og prosjektering av nye anlegg.  
Viktige stikkord er reserve- eller krisevannkilder, opplegg for nødvannforsyning og 
nødstrømsforsyning, samt evt. flombeskyttelse. Disse temaene er vurdert videre i kapittelet 
under hvert vannverk. 

Nedenfor er det satt opp en oversikt over ENØK-tiltak i eksisterende anlegg, og vurdert 
aktuelle tiltak for å redusere energibruken og utslipp av klimagasser i vannforsyningen. 

1. Pumpestasjoner og lekkasjer: 

I gjennomsnitt lekker 67 % av produsert vannmengde ved hovedvannverket (Otta vannverk)  
ut i grunnen. På grunn av store høydeforskjeller er det mange pumpestasjoner i kommunen, 
og det brukes derfor mye energi på å pumpe overflødig vann. Kun enkelte pumper er utstyr 
med frekvensomformere. Frekvensomformere er også nødvendig for å redusere trykkstøt 
ved start/stopp av pumpene. Gjentatte trykkstøt kan også forårsake lekkasjer. 

Tiltak:  
 Redusere lekkasjene, både ved aktiv lekkasjesøking og ved utskifting av 

problemstrekninger.  
 Montere frekvensomformere i pumpestasjoner som mangler og der dette er mulig og 

installere.  
 

2. Ledningsanlegg og behov for frostisolering 

Det er utarbeidet en VA-norm for kommunale ledningsanlegg. Jfr. VA-normen skal 
vannledninger legges frostfritt i dype grøfter. Grøftetraseene skal i hovedsak legges i brøytet 
veg av hensyn til drift og vedlikehold.  

Ved vannverkene på fjellet i Sel (Mysusæter) går den største andelen av vannproduksjonen 
til hytter. Vannforbruket er derfor sterkt varierende og stillestående i deler av nettet i perioder. 
Der grøftene følger veg, får man ingen isolasjonseffekt fra snø. Erfaring har vist at i kalde 
vintre oppstår det frostproblemer. Det har derfor vist seg nødvendig å etablere isolerte 
ledninger med mulighet for påkobling av varmekabler. Disse har blitt lagt i grunne grøfter for 
å spare sprengningskostnader. 

Det er enorme ressurser som går med til å drifte vann- og avløpsledningene inne på fjellet. 
En oversikt over strømkostnadene viser at det kostet Sel kommune kr 175 000,- inkl. mva å 
drifte varmekablene i dette området i 2013. Strømutgiftene til produksjon av vann og 
transport av vann- og avløp for samme område summerte seg til kr 237 000,- inkl. mva. i 
2013. 

 
Tiltak:  

 Der det er mulig skal det etableres ringsystemer for å få bedre sirkulasjon på vannet.  
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4.1.6 Beredskapsplan og ROS-analyser for vannforsyningen.  

Fylkesmannen i Oppland har et overordnet ansvar for å samordne og føre tilsyn med sivil 
beredskap. I Sel kommune har rådmannen det overordna ansvar for den kommunale 
beredskapen. Det skal utarbeides ROS-analyser for alle virksomhetsområder i kommunen. 

Eksisterende beredskapsplan for vassverkene i Sel kommune (versjon 0) er datert 
17.03.2010, og inngår som en delplan under hovedplan vann. Hovedplanen gir føringer for 
måloppnåelse og sikkerhet i vannforsyningen.  Beredskapsplanen skal danne basis for den 
operative beredskapen i den kommunale vannforsyningen, og er et verktøy som gir grunnlag 
for rask iverksettelse av tiltak for å redusere konsekvensene av skade når kritiske hendelser 
har oppstått. I forkant av utarbeidelse av beredskapsplanen (2008) ble det gjennomført ROS-
analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) for alle vannverkene. ROS-analysene skal benyttes 
som beslutningsverktøy for: 

1. Iverksettelse av forebyggende tiltak, som skal redusere sannsynligheten for at kritiske 
hendelser oppstår. 

2. Utarbeidelse av prosedyrer som skal følges når kritiske hendelser oppstår for å redusere 
konsekvensene av disse. 

ROS-analyse for vannverkene i Sel ble vedtatt av Sel kommunestyre 22.3.2010 og er under 
revisjon.  

4.2 Otta vannverk (forsyningsområde Otta til Nord-Sel) 
Otta vannverk er godkjent iht. Drikkevannsforskriften. Vannverket kan forsyne nordover til 
Nord-Sel.  
 

 

Figur 4-3: Beliggenhet Otta vannverk (Forbord, 2006) 

4.2.1 Vannkilde 

Kilde til vannverket er grunnvannsforekomst i løsmasser beliggende på Selsverket ca. 3 km 
nord for Otta sentrum. Brønnområdet ligger nederst på en vifteform, der løsmassene er 
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avsatt av Gudbrandsdalslågen og sideelva Ula, som renner ut i Lågen rett nord for 
vassverket. 
 
Vanninntaket består per dato av to gravde sjaktbrønner og en nyere rørbrønn (2002). 
Sjaktbrønnene fra 1972 er satt like inntil hverandre og har diameter på 1400mm. Vannet tas 
inn fra kummenes bunnareal. I en av brønnene ble det i 1975 ettermontert et 5 m langt 
filterrør.  

 

Figur 4-4:Lokalisering av eks. brønner på Selsverket (Forbord 2006). 

 

Tabell: 4-2: Nøkkeldata for grunnvannsbrønnene Otta VV (Forbord 2008). 

 Brønn 1 (1972) Brønn 2 (1972) Brønn 3 

(2002) 

Type brønn Gravd sjaktbrønn 
med ettermontert 
filterrør  

Gravd 
sjaktbrønn 

Vertikal rørbrønn 

Dybde brønn (målt fra topp 
kum) 

11,15 m 11,15 m 24 meter (+1m 
over terreng) 

Avstand fra topp kum til 
filterrør 

12,8-17,8 m Mangler 14-24 m 

Lengde filterrør 5 meter  10 meter 

Slissebredde 2,0 mm  1,5mm (14-19m) 

0,5mm (19-24 m) 

Dimensjon filter 108 /89 mm  312/292 mm 

Type filter Johnson Well 
Screen (kontinuerlig 
slissefilter) 

 Vent - Screen 

Kapasitet brønn 120 m3/t* 120 m3/t* 100m3/t* 

     *Vanngiverevne ved samtidig drift er ikke testet.  
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Figur 4-5: Kart med plassering av produksjonsbrønner, prøveboringer/overvåkningsbrønner og gamle 
peilebrønner (Forbord 2006).  

 

 

Figur 4-6: Vertikalsnitt A-B fra Hed-Opp i sør til P6 nord for Ula med brønner, peilebrønner og løsmasseforhold 
(Forbord 2006).  
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Kildekapasitet 
Dimensjonerende vannmengde for vannverket er satt til 60 l/s. Vannverket hadde i 2013 en 
midlere produksjon på 29 l/s (2 519 m3/d). Midlere forbruk var tidligere oppe i nesten 50 l/s 
på grunn av at produksjonsbedriftene i Sel hadde sin forsyning fra vannverket. I dag 
forekommer vannforbruk av denne størrelse i forbindelse med lekkasjer og ellers periodevis 
ved vanning om sommeren. 
 
Maks produksjon på vassverket er oppgitt til å være 5 520 m3/d. Det er usikkert hvor lenge 
maks produksjon kan opprettholdes før grunnvannsnivå synker slik at kapasiteten i brønnene 
går ned. Det er montert peilebrønner for overvåkning av grunnvannsnivå både innenfor og 
utenfor det inngjerdete området til vannverket. Norges geologiske undersøkelse gjorde en 
detaljert kartlegging av grunnvannsmagasinet i 1997 (NGU 97.095).  

Klausulering og konsesjon 

Influensområdet til brønnene er klausulert gjennom Reguleringsplan for Selsverket 
grunnvannsfelt, vedtatt 17.12.2007. I forkant av dette (2005 og 2006) ble det utarbeidet 
avtaler med berørte grunneiere i forhold til aktivitetsregulerende bestemmelser. 
Bestemmelser for de ulike soner følger av reguleringsplanens bestemmelser (Sel kommune, 
Reguleringsplan Selsverket grunnvannsfelt med bestemmelser, 2007).  

Innenfor sikringssone 1 finnes en kommunal vei med bru over Ula. Innenfor sikringssone 2 
går Europavei 6, som også er ført i bru over Ula. I sone 2 finnes også en kommunal 
spillvannsledning (pumpeledning). I influensområdet til brønnene er pumpeledningen lagt i 
varerør av helsveiset PEL.  

 

Figur 4-7: Utsnitt av reguleringsplan for Selsverket grunnvannsfelt (Sel kommune). 
 

I forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel (september 2014), er 
hensynssoner og sikringssoner til alle kommunale vannverk utarbeidet og lagt ut på høring. 
Sikringssonene for Otta vannverk er i tråd med tidligere vedtatt reguleringsplan for 
Selsverket grunnvannsfelt med unntak av ett område i sone 2 mellom Nortura og 
grunnvannsbrønnen som bør forbli LNF-område.   
 
De siste årene har det generelt blitt større press på utnyttelse av gode vannkilder blant annet 
til produksjon av flaskevann og energiproduksjon. Rådigheten over vannet er knyttet til å eie 
grunnen (Vannressurslovens §13 og §44). Myndighetene oppfordrer kommunale 
myndigheter til å søke om konsesjon for blant annet uttak av større mengder grunnvann, slik 
at forsyningssikkerheten til kommunens innbyggere blir sikret (Vannressurslovens § 45 Uttak 
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av grunnvann: «Som overstiger det omfang som er naturlig for virksomhet som det er vanlig 
å drive på slike eiendommer»).  

De siste årene har man sett eksempel på dette i forbindelse med kraftutbygging i Ula. Her 
har Sel kommune havnet i en unødvendig usikker situasjon mht. forsyningssikkerheten.  
Kraftutbyggingen av Ula elv vil kunne påvirke kildekapasiteten til Otta vannverk. Asplan Viak 
AS gjorde i 2011 en vurdering av forsyningssikkerheten i forbindelse med planer for 
kraftutbyggingen i Ula, samt utvidelse av kirkegård og p-plass innenfor beskyttelsessone 2 
(Forbord  2011). Ut fra de hydrogeologiske forholdene ble det konkludert med at etablering 
av kirkegård kunne gjennomføres, men at parkeringsplass burde etableres utenfor sone 2. 
Planer om kraftutbygging i Ula, som berører sikringssone 2 og 3, ble frarådet. Til tross for 
dette ble det sendt inn konsesjonssøknad fra Ula Kraft AS hvor følgende ble oppgitt «Tiltaket 
forventes å påvirke grunnvannet i liten negativ grad og konsekvensen blir ubetydelig» (Ula 
Kraft AS, udatert).  Vedtak om konsesjon ble fattet av NVE 18.12.2013. Mattilsynet har i brev 
av 09.04.14 kommet med innsigelse til vedtaket, da de ikke har vært høringspart i saken eller 
fått kjennskap til saken før i møte med Sel kommune 20.03.14 (etter at vedtaket var fattet). 
Hvor saken står i dag er ikke kjent.  

 

Figur 4-8: Beskyttelsessoner og tilsigsområde for Otta vannverk med de forskjellige tiltak i sone 2 og 3 inntegnet 
(Forbord 2011).  
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Krisevannkilde 

Otta vannverk (VV) har flere sårbare abonnenter i sitt forsyningsområde, blant annet Sel 
sjukeheim, psykiatrisk sykehus (dagpsykiatrisk avdeling) og lokalmedisinsk senter (med 
dialyse, poliklinikk og sengeavdeling).  

Ula elv er den prioriterte krisevannkilden for Otta vannverk, men ingen i Sel kommune 
kjenner vannkvaliteten i denne kilden (se kap. 4.7). Kapasiteten er testet til å være ca. 19 
l/sek (71 m3/t), noe som dekker ca. 65 % av normalbehovet ved Otta VV. Uttaket til 
krisevannkilde Ula ligger i samme nedslagsfelt som Otta vannverk, noe som er ugunstig ved 
at utslipp eller andre uønskede hendelser i nedslagsfeltet kan påvirke begge kildene. Det er 
også ugunstig ved ledningsbrudd mellom hovedvannkilden og Otta sentrum, da også 
krisevannkilden blir satt ut av samme ledningsbrudd. 

I sørenden av forsyningssystemet finnes et gammelt grunnvannsanlegg, Sjoa vannverk. Sjoa 
VV er forventet å kunne gi 12 m3/t (3,3 l/sek), noe som trolig er nok til å dekke ca. 11 % av 
normal behovet ved Otta VV. Teknisk sett er det mulig å benytte vann fra Sjoa VV til å 
forsyne nordover mot Otta, men Teknisk drift opplyser at dette er uaktuelt. I en krisesituasjon 
vil Sjoa VV kun bli benyttet til å forsyne abonnenter rundt Sjoa.  

Skulle det bli behov for å forsyne nordover mot Otta, er Mæhlum vannverk (nedlagt) det 
alternativet som vil bli benyttet (se kap. 4.9). Pumpa i dette anlegget er testet sommeren 
2014 og funnet i orden.  

Thoøya – mulig ny supplerende hovedvannkilde til Otta VV 

For å øke forsyningssikkerheten til Otta vannverk, pågår det en prosess rundt etablering av 
nytt vannverk på Thoøya i Otta elva. Her er det gjennomført prøvepumpinger med gode 
resultater (60 l/sek), og vannet trenger kun lufting (UV som ekstra hygienisk sikring) (Forbord 
2010). Thoøya kan i framtiden være supplerende grunnvannskilde for grunnvannsanlegget 
på Selsverket. Det er igangsatt et forprosjekt for Thoøya og man er i gang med å utarbeide 
arealbegrensninger rundt kilden, som skal presenteres for grunneierne. Det vil bli søkt 
konsesjon for grunnvannsuttaket på 50 l/sek.  

Gjennom Drikkevannsforskriften settes det krav til at vannverk skal kunne levere tilstrekkelig 
mengder drikkevann også i en krisesituasjon. Slik forholdene er i Sel i dag, så kan man ikke 
dette. Ingen alternative vannkilder kan settes inn som forsyning uten at det samtidig innføres 
kokepåbud.  

4.2.2 Vannkvalitet 

Vassverket har levert en god og stabil råvannskvalitet i alle år siden 1973. Vannet er noe surt 
og alkaliseres ved tilsetning av lut før det går på nett. Desinfeksjon er satt inn som en 
hygienisk barriere. Vannkvalitetsdata fra 2011-2013 er brukt som grunnlag for vurderinger av 
vannkvalitet (se vedlegg 3.1).  
 
Råvann:  
Overskridelser av drikkevannsforskriftens krav til bakteriologisk kvalitet (koliforme bakterier 
37°) i en prøve i år 2013 og en prøve i 2011. Teknisk drift oppgir at de mener det var en 
analysefeil fra laboratoriet på den prøven fra 2013.  
 
Rentvann:  
Overskridelser av drikkevannsforskriftens krav til bakteriologisk kvalitet (koliforme bakterier 
37°) i en prøve i år 2012. Data for rentvannsprøver fra 2011 har ikke vært tilgjengelig.    
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4.2.3 Vannbehandling 

Vannbehandlingen består av kontinuerlig lutdosering (flytende natriumhydroksid), og 
klordosering (flytende natriumhypokloritt) ved behov (i praksis har det aldri vært behov). Etter 
dosering av lut (og ev. klor) går vannet inn i et 200 m3 rentvannsbasseng som gir lufting og 
kontakttid for klor. Bassenget er todelt med ledevegger for å ha bedre kontroll med 
oppholdstider for klor. Klor og lut doseres vannmengdeproporsjonalt. 
 

 

Figur 4-9: Driftsovervåkning Otta vannverk (Hovi 2014).  
 

4.2.4 Vannforbruk 

Otta vannverk er det største vannverket i kommunen og gir vannforsyning til tettstedet Otta 
og Sel. Vannverket forsyner ca. 4130 pe (Mattilsynet 2013).  

Per 01.01.14 har kommunen oppgitt at 983 privathusholdninger og 109 næringsabonnenter 
er tilknyttet Otta vannverk. I tillegg leveres vann til befolkningen i Sel (oppgitt ca. 50 000 m3 i 
2013).  

Totalt vannforbruk registreres av en hovedvannmåler i Otta vannbehandlingsanlegg.  

Det er satt opp et vannbudsjett for 2013 basert på målt totalt produksjon ut fra 
vannbehandlingsanlegget, målt forbruk til storforbrukere (industri og offentlig) (2013), samt 
stipulert forbruk på husholdning og annet ikke fakturerbart vannforbruk (spyling, 
brannslukking etc). Størsteparten av industrien i kommunen har egen vannforsyning. Dette 
gjelder blant annet Nortura (slakteri), Minera, Granitt og Otta Sag. Skiferbruddene og Otta 
Sag har etablert en mulighet for forsyning fra det kommunale vannverket ved behov.  
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Tabell 4-3: Vannbudsjett for Otta vannverk 2013.  

Kategori l/p* d m3/d l/s % 

Husholdninger (stipulert ut fra 2,7 pe per 
husstand = 2654 personer) 

180 478 5,4  19% 

Industri (målt)  137 1,5   5 % 

Leveranse til Nord Sel (målt)  137 1,5   5 % 

Lekkasjer (stipulert)  1701 19,6 67 % 

Annet ikke målt – ikke fakturert 25 66 1,2   4 % 

Totalt (avlest mengde på vannmåler ut fra 
Otta Vannverk (Gj. snitt per døgn i 2013)) 

 
2519 

(105 m3/t)
29,2 100 % 

 

Beregnet vannbudsjett for Otta vannverk viser at vannverket har store utfordringer med 
lekkasje på ledningsnettet. Mot slutten av 2013 ble det gjennomført lekkasjesøk og retting av 
flere store feil. Hittil i 2014 (per 01.07.14) er gjennomsnittlig døgnproduksjon 2290 m3/døgn 
(95,4 m3/t), dvs. en reduksjon i vannforbruket på 9 % sammenliknet med tall fra 2014.  

4.2.5 Ledningsnett, kummer, trykksoner, høydebasseng og pumpestasjoner 

Figur 4-10: Distribusjonssystem for Otta og Nord-Sel  
 
Otta og Nord Sel vannverk har et sammenhengende distribusjonssystem. Det samme 
distribusjonssystemet kan forsynes fra krisevannkildene Ula (overflatevann) og Sjoa 
(grunnvann).  

Forsyningsområde 
Otta Vassverk 
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Til sammen er det registrert 72 000 meter 
kommunal vannledning innenfor forsynings-
området for Otta vannverk (inklusiv 
overføringsledning til Nord-Sel).  
 
Materialfordelingen totalt for forsyningsområdet 
til Otta vannverk er vist i figuren til venstre. 
Halvparten av ledningene er av materiale PVC, 
mens hele 18 % er asbestsement. 
 
 
 
 
 

Figur 4-11:Materialfordeling for vannledninger i Sel kommune. 

 
Figur 4-12: Oversikt over alder på vannledninger i Otta sentrum. Røde ledninger er de eldste ledningene (fra 
1952-1959). Se tegnforklaring.  
 
De eldste registrerte vannledningene i Sel kommune er fra 1952 og ligger i Otta sentrum 
nord for Ottaelva. Alle ledninger som er lagt på 50-tallet er av støpejern og finnes i Otta 
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sentrum (røde ledninger på figur 4-12). Vannledningene fra 1960-tallet ligger i byggefeltene 
rundt sentrum (Plassjordet, Steindalsvegen og nederst på Dale), og fleste av disse er asbest. 
Videre ble mye utbygd på 1970-tallet, med blant annet hovedvannledning fra Selsverket mot 
sentrum, ledninger til Sandbumoen og interne ledninger på Dale. 
 
Som figuren under viser, så er det mange ledninger av asbestsement på Dale og øst for 
sentrum. Røde kryss på figuren er registrerte brudd de siste 10 årene. 

Figur 4-13: Materialfordeling på vannledninger i Otta sentrum og Dale.
 
 

 
Bark som omfyllingsmasse i ledningsgrøftene ble mye 
brukt i Sel i perioden 1978-1983. Denne barken er nå i 
ferd med å gå i oppløsning og har påført kommunen 
flere ledningsbrudd de siste årene. 
  
Blant annet i området rundt Otta Sag er flere 
ledningsgrøfter etablert med bark som omfyllingsmasse 
(vist på figur 4-14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-14: Vannledning hvor bark er benyttet som omfyllingsmasse (foto: Bjørn Aabakken). 
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Figur 4-15: Materialfordeling på vannledninger på Sandbumoen 
 
Det ble i 1977/78 lagt vannledning fra Sandbumoen nordover til Otta renseanlegg (vannkilde 
Mæhlum Vassverk). Vannledningene på Sandbumoen er lagt i 1975/76 og materiale er PVC 
og PE. 
 
Videre sørover ble forsyningsområdet til Otta VV utvidet til å omfatte Sjoa sentrum i 2005 da 
det ble lagt en Ø160 PVC vannledning sørover fra Sandbumoen til Sjoa. 
 

 
Figur 4-16: Vannledninger i Sjoa sentrum vist med fargekode for materiale. 

Vannledningene i Sjoa sentrum består av støpejern ut fra Sjoa Vassverk (krisevann), og 
resterende er PVC og PE-ledninger som er nyere enn 1986. 
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Kummer 
Felleskummer for vann og spillvann er kritiske punkter hvor vannforsyningen kan bli 
forurenset av avløpsvann. Forurensning kan skje ved undertrykk eller trykkløst nett, og 
felleskummer bør utbedres. I følge kommunens ledningskartverk skal det være 77 
felleskummer i forsyningssystemet til Otta vannverk.  
 

På Otta vannverk finnes tre stk 
frekvensstyrte rentvannspumper som 
leverer vann på nett. 

Figur 4-17: Bildet viser rørgalleri og rentvannspumper på Otta vannverk 
 

Trykksoner  

Eksisterende trykksoneinndeling for Otta vannverk er vist i tabell 4-4.  

Tabell: 4-4: Eksisterende trykksoneinndeling for Otta vannverk. 

Trykksone Trykk bestemt av 
Statisk 
trykk 
(kote) 

Forsyner 
Forsynings
-område  
ca. (kote) 

Tappe-
trykk 
(mVS) 

Otta vannverk 
PV40 Tre stk frekvensstyrte 
rentvannspumper (kote 296) 

359 Sone 0  281 – 335  24 – 78 

Loftsgård  
høydebasseng 

P42 Høydebasseng på Loftsgård
(kote 355) 

359 Sone 0 281 – 335  24 – 78 

Høytrykk 
Loftsgård 

Hydroforanlegg i Loftsgård HB 393 Sone 6 335-364 29 - 58 

Hjellum nedre 
høydebasseng 

P43 Høydebasseng på Hjellum 
(nedre) (kote 355). 

359 Sone 0 281 – 335 24 – 78 

Høytrykk 
Hjellum  

PST i Hjellum nedre HB 402 Sone 2 335-375 27 - 67 

Hjellum øvre 
høydebasseng 

P44 Høydebasseng på Hjellum 
(øvre) 

402 Sone 2 335-375 27 - 67 

Høytrykk Dale 
P45 PST Dale (kote 292) 378 Sone 3 292 – 360  18 -86 

Fosshagen 
høydebasseng 

P46 Fosshagen høydebasseng 376 Sone 3 
 

   292- 360 16 - 84 

Høytrykk 
Fosshagen 

PST i Fosshagen høydebasseng.
(kote 372)  

   439 Sone 4 360-420  19 -79 

Josten 
høydebasseng 

P47 Høydebasseng Josten 439 Sone 4 360-420 19 - 79 
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Trykksone Trykk bestemt av 
Statisk 
trykk 
(kote) 

Forsyner 
Forsynings
-område  
ca. (kote) 

Tappe-
trykk 
(mVS) 

Høytrykk 
Slåvegen 

P48 PST Slåvegen  Sone 9   

Høytrykk 
Steindalsvegen 

PST Steindalsvegen 412 Sone 5 335-360 52-77 

Høytrykk 
Geitranden 

PST Geitranden 
Hydroforanlegg 

 Sone 15   

Høytrykk 
Verkensbakken 
nedre 

PST Verkensbakken nedre 
Hydroforanlegg 

 Sone 7   

Høytrykk 
Verkensbakken 
øvre 

PST Verkensbakken øvre 
Hydroforanlegg 

 Sone 16   

Høytrykk Otta 
RA 

P 50 PST Otta RA  373 Sone 1 285 – 350 23 - 88 

Sandbumoen 
høydebasseng 

P51 Sandbumoen 
høydebasseng 

373 Sone 1 285 - 350 23 - 88 

Høytrykk 
Sandbumoen 

Hydroforanlegg i Sandbumoen 
HB 

422 Sone 8 347 - 362 60 - 75 

Alle abonnenter med høyere trykk enn 6 bar bør ha trykkreduksjon på inntaket. 

Høydebasseng 

Oversikt over høydebasseng ved Otta vannverk er vist i tabell 4-5. Høydebassengene holder 
normalt god stand, men bassenget på Sandbumoen har behov for innvendig rehabilitering. 
Det blir regelmessig gjennomført rengjøring av basseng. Bassenget på Øvre Hjellum ligger i 
fjell og er vanskelig tilgjengelig.  

Tabell: 4-5: Høydebasseng ved Otta vannverk. 

Høydebasseng  
Kote fullt 

basseng (m) 
Volum ( m³) Forsynes 

fra 
Forsyner 

Loftsgård P42 + 6m 250 m3 Otta VV Sone 0 

Hjellum nedre P43 +3m 300 m3 Otta VV  Sone 0 

Hjellum øvre P44 
Antatt +7,5m 300 m3 PST Hjellum 

nedre 

 Sone 2 

Fosshagen P46 +4m 400 m3 PST Dale Sone 3 

Josten P47 
+4m 400 m3 PST 

Fosshagen 

Sone 4 

Sandbumoen P51 +5m 1000 m3 PST Otta RA Sone 1 

Otta VV PV40 
 120 m3 Brønner Otta 

VV 

Sone 0 
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Figur 4-18: Basseng Hjellum Nedre  
 

Vannpumpestasjoner 

Oversikt over vannpumpestasjoner tilknyttet Otta vannverk er vist i tabell 4-6. 

Tabell 4-6: Vannpumpestasjoner tilknyttet Otta vannverk 

Pumpestasjon Forsynes fra Forsyner 
Antall 

pumper 
Frekvens-styrte 

pumper 

Otta VV (PV40)  Brønner Sone 0 3 JA 

Loftsgård (P42) 
(hydroforanlegg) 

Otta VV Sone 6 1 NEI 

Otta RA (P50)  Otta VV Sone 1 2 JA 

Hjellum nedre (P44) 
nivå 

Otta VV Sone 2 2 NEI 

Dale (P45) Otta VV Sone 3 2 NEI 

Fosshagen (P46) HB Fosshagen / 
Dale PST 

Sone 4 2 NEI 

Slåvegen (P48) Josten HB Sone 9 2 NEI 

Steindalsvegen Otta VV Sone 5 1 NEI 

Geitranden 
(hydroforanlegg) 

Otta VV Sone 15 2 NEI 

Sandbumoen (P51) 
(hydroforanlegg)  

Otta RA Sone 8 2 NEI 

Verkensbakken 
nedre 
(hydroforanlegg) 

Otta VV Sone 7 1 NEI 

Verkensbakken øvre 
(hydroforanlegg) 

Verkensbakken 
nedre 

Sone 16 1 NEI 
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Vannpumpestasjonene er ikke besøkt i forbindelse med arbeidet med hovedplanen. 
Driftsavdelingen har oppgitt at det er behov for tiltak ved 2 stasjoner. Vannpumpestasjonen i 
Steindalsvegen står nede i en kum med dårlige driftsforhold. Her bør pumpene flyttes opp og 
inn i et overbygg. Vannpumpestasjonen Geitranden er det ønskelig å kutte ut i forbindelse 
med omlegging / nyanlegg i tilgrensende område som er planlagt i 2014.  

 

Trykkreduksjonsventiler 

Det finnes ikke kommunale trykkreduksjonsventiler i distribusjonssystemet til Otta vannverk. 
Det finnes en trykkreduksjonsventil i tilknytning til krisevannkilden Ula elv. Tilstanden til 
denne er ukjent. 

4.2.6 Forsyningssikkerhet 

Vannverket har ikke installert reservekraftanlegg. Kommunens mobile reservekraftanlegg har 
ikke kapasitet til å dekke vannverkets behov. Forsyningssikkerheten ble senest 12.07.14 satt 
på prøve da et kraftig lyn- og tordenvær slo ut store deler av kommunens driftsovervåkning 
og pumper. Høydebassenget på Hjellum måtte da fylles med manuell styring og det tok flere 
dager å få rettet opp i alle feil i systemet.  

4.2.7 Måloppnåelse og mangler 

Tabell: 4-7: Oversikt over måloppnåelse og mangler ved Otta vannverk (forsyningssystem Otta og Nord Sel) 

Mål (se kap 3 Målformuleringer) 
Måloppnåelse 

Merknad 
Ja Delvis Nei 

1 Nok vann X    

1.1 Boliger og offentlige bygg X    

1.2 Industri X    

1.3 Lekkasjekontroll  (X) X Ca. 63 % lekkasjer i 2013. Dårlig oversikt 
over nattforbruket på driftskontroll. 
Lekkasjesøking utført 2012.  

1.4 Vanntrykk  X  Vanntrykket er noe høyt i enkelte områder. 

1.5 Brannvann X   Ny veiledende brannvannsmengde. Vurderes 
områdevis, avhengig av dimensjon 
ledningsnett. Sel kommune har brannstasjon 
med tankbil på Otta og i Heidal.  

2 Godt vann X    

2.1 Godkjenning X    

2.2 Vannkvalitet  X   Noen avvik på KB (37gr).  

2.3 Internkontroll IK-MAT  X  Under utarbeidelse.   

2.4 Informasjon til abonnenter X   Varsling 24 benyttes (nettbasert tjeneste for 
utsending av informasjon) i tillegg til 
hjemmesiden til kommunen.  

 

2.5 Hindre tilbakeslag på nettet  X   
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3 Sikker vannforsyning  X   

3.1 Avbrudd i vannforsyningen X    

3.2 Reservestrøm   X Nødstrømsaggregat mangler. Avtale om lån 
av aggregat må på plass. Tilkobling må 
tilrettelegges. 

3.3 Bassengvolum X   Ca. 26 timer ved midlere forbruk (2013). 

3.4 Overvåkning og styring 
med driftskontrollanlegg 

X (X)  Flere mengdemålere bør installeres   

3.5 Krisevannforsyning  X  Ula (elv) er krisevannkilde etablert i 1996. 

Sjoa VV kan til nød benyttes som 
krisevannforsyning for bebyggelse på Sjoa. 
Mæhlum vannverk kan til nød benyttes 
(begrenset kapasitet).   

Nytt uttak på Thoøya er under planlegging  

3.6 Beredskapsplan X   Beredskapsplan for Vassverkene i Sel 
kommune (versjon 0) datert 17.03.2010, 

ROS-analyse for Vassverkene (utg. 2 datert 
4.9.2008) er under revisjon.  

3.7 Utskiftning av ledninger og 
stasjoner 

  X Kun en hovedledning som forsyner fra 
vannverket og mot Otta sentrum i ca. 700m.  

Mye lekkasjer, mange ledninger trenger 
rehabilitering. Utbedring av vannkummer er 
en utfordring pga. høyt grunnvannsnivå (ikke 
mulig å få drenert kummene). 
Brønnpumpene på vannverket er gamle og 
vanskelige å skaffe reservedeler til.  

3.8 Sikring av vannkilder  X  Influensområdet til brønnene er klausulert 
gjennom Reguleringsplan for Selsverket 
grunnvannsfelt, vedtatt 17.12.2007. 
Konsesjon (NVE) burde vært søkt.  

3.9 2 hygieniske barrierer X   Brønner m/tilsigsområde. Klor i reserve. 

Sjaktbrønnene av rent praktiske årsaker 
(gravde brønner) kun ført ned i øvre del av 
den grunnvannsførende formasjonen (9 
meter under opprinnelig terreng), og vurderes 
derfor som noe mer sårbare enn vertikale 
rørbrønner med dypt plassert filter. 

 
 

            

Figur 4-19: Venstre: Sjaktbrønner (1972). Høyre: Rørbrønn (2002). Otta vannbehandlingsanlegg.   
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4.3 Nord-Sel vannverk 
Nord-Sel vannverk er ikke godkjent iht. Drikkevannsforskriften. Mattilsynet gjennomførte 
tilsyn med vannverket i 2008, hvor flere tiltak ble pålagt.   
 

 
        Figur 4-20: Bilde fra driftsovervåkning Nord-Sel vannverk.  

4.3.1 Vannkilde 

Nord-Sel vannverk sin kilde er to grunnvannsbrønner plassert i sand-/grusavsetningene 
lengst nord på Selsmyrene. Kun en av brønnene er i drift. Hovedinfiltrasjonen til området 
skjer fra Lågen.  

Brønnene ligger innenfor området Jørundgård der det noen uker hver sommer er stor 
aktivitet i forbindelse med dansefestival og friluftsspel. Brønnene er i realiteten prøvebrønner, 
som består av ubehandlede stålrør (fôringsrør) som er slisset med vinkelsliper (Forbord 
2008). Begge brønnene er plassert i kum med lokk over. Brønnene er etablert i 1978. 

   

Figur 4-21: Venstre: Bilde av brønn. Høyre: Bilde av Nord Sel vannverk.   
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Tabell: 4-8: Nøkkeldata for grunnvannsbrønnene Nord-Sel VV. 

 Brønn 1 (1978) 

I drift 

Brønn 2 (1978) 

Ute av drift 

Dybde brønn (målt fra topp kum) 15 m Ukjent 

Avstand fra topp kum til slisset 
foringsrør (ikke anvendt filter) 

9-15 m 18-20 m 

Lengde slisset rør Ca.  Ca. 2 m 

Slissebredde Ca. 3mm Ca. 3 mm 

Dimensjon fôringsrør Ø 6" Ø 5" 

Type pumpe Senkepumpe  

Kapasitet brønn Ukjent Ukjent 

Kapasitet pumpe 4,7 l/sek  

 

Kildekapasitet 
Kapasiteten på senkepumpa i brønn nr. 1 er oppgitt til 4,7 l/sek (17m3/t), mens midlere 
forbruk ligger på 3,2 l/sek (11,4 m3/t) inkl. tilførsel fra Otta vannverk.  
 
Teknisk drift oppgir at kapasiteten ved Nord-Sel VV ikke er tilstrekkelig til å dekke det 
normale forbruket i Nord-Sel om sommeren. Om vinteren, når vannforbruket er mindre, kan 
Nord-Sel i teorien være selvforsynt fra eget vannverk. For å sikre en god vannkvalitet i 
overføringsledningen som kommer fra Otta, praktiseres det en kontinuerlig forsyning fra Otta 
mot Nord-Sel (styres mot basseng). Begrensningen i Nord-Sel vannverk skal ligge i antall 
brønner og størrelsen på brønnpumpa, ikke i selve grunnvannsmagasinet. Brønnens 
kapasitet er ukjent. Ved normal drift distribueres ca. 50 % av forsyningen med vann fra Otta 
vannverk.  
 

Klausulering 

Det finnes ingen klausuleringsplan for brønnenes tilsigsområde. Området rundt brønnene er 
inngjerdet. Det er ikke utarbeidet avtaler med grunneierne.  

Det er i plansammenheng (arealplan) båndlagt et areal som er foreslått som nytt 
brønnområde av NGU. Etablering av nye brønner ute ved Lågen og inngjerding av det 
båndlagte arealet vil medføre en gunstigere situasjon i forhold til aktiviteten på området.  
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Figur 4-22: Flybilde som viser magasinet, eksisterende brønnområde og nytt brønnområde anbefalt av NGU 
(båndlagt) (Forbord 2008) 

 

I forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel (september 2014), er 
hensynssoner og sikringssoner til alle kommunale vannverk utarbeidet og lagt ut på høring. 
Sikringssonene 0 for Nord-Sel vannverk er lagt på et område som er foreslått som nytt 
brønnområde (brønnene står ikke der i dag).  

 
Figur 4-23: Bilde som viser omfanget av camping og øvrige aktiviteter rundt brønnområdet under 
dansebandfestival (Forbord 2008).  

Krisevannkilde 

Nord-Sel vannverk har ikke egen krisevannkilde. Ved utfall av grunnvannsbrønn kan Otta 
vannverk forsyne vannverket med inntil 6,8 l/sek, noe som dekker midlere forbruk.  



Hovedplan vannforsyning og avløp 
 

DEL A – HOVEDPLAN VANNFORSYNING  

47 

 

 

 

 

4.3.2 Vannkvalitet 

Vannkvalitetsdata fra 2011-2013 har vært tilgjengelig i forbindelse med denne hovedplanen 
(se vedlegg 3.1).  
 
Råvann:  
Ingen overskridelser av drikkevannsforskriftens krav.  
 
Rentvann (nettprøve):  
Overskridelser av drikkevannsforskriftens krav til totalantall bakterier (kimtall) i en prøve i 
2013. Høye verdier for kimtall har vanligvis ingen helsemessig betydning, men kan indikere 
slamansamlinger på ledningsnettet eller at brønnen trenger rensing. Data for 
rentvannsprøver i 2011 har ikke vært tilgjengelig.    

4.3.3 Vannbehandling 

Det er ingen vannbehandling ved vannverket. Det er etablert beredskap med 
mengdeproporsjonal klordosering ved vannverket.  
  

 
Figur 4-24: Nord-Sel vannverk.  

4.3.4 Vannforbruk 

Nord-Sel vannverk forsyner ca. 500 personer (Mattilsynet 2013). Per 01.01.12 er 815 
personer folkeregistrert i grunnkretsen (SSB grunnkretser jan 2012).  

Per 01.01.14 har kommunen oppgitt at 189 privathusholdninger og 10 næringsabonnenter er 
tilknyttet Nord-Sel vannverk.  

Totalt vannforbruk registreres av en hovedvannmåler i Nord-Sel vannbehandlingsanlegg.   

Det er satt opp et vannbudsjett for 2013 basert på målt totalt produksjon ut fra 
vannbehandlingsanlegget, målt forbruk til storforbrukere (industri og offentlig) (2013), samt 
stipulert forbruk på husholdning.    
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Tabell: 4-9: Vannbudsjett for Nord-Sel vannverk 2013 – 500 personer tilknyttet.  

Kategori l/p* d m3/d l/s % 

Husholdning (ca. 50 % leveres 
fra Otta VV) 

180 90 1,0   31 % 

Industri målt  5 0,1     3 % 

Lekkasjer 332 166 1,9   60 % 

Annet ikke målt – ikke fakturert 25 13 0,2     6 % 

Totalt  274 3,2 100 % 

 

Beregningene viser at det en stor andel av produsert vann (60 %) forsvinner i lekkasjer på 
vei ut til forbruker.   

4.3.5 Ledningsnett, kummer, trykksoner, høydebasseng og pumpestasjoner 

 
Nord Sel vannverk og Otta vannverk har et sammenhengende distribusjonssystem, men per 
i dag er det kun Otta vannverk som kan forsyne nordover til Nord-Sel. Distribusjonssystemet 
kan forsynes fra krisevannkildene Ula (overflatevann) og Sjoa vassverk (grunnvann).  
 

 
Figur 4-25: Nord-Sel forsyningsområde. Ledningsmateriale vist med fargekoder.  
 
Materiale på vannledningene på Nord-Sel er i hovedsak PVC (78 %), men hovedledningen 
fra vannverket består av asbest-sement (som figur 4-25 viser). Innenfor forsyningsområdet 
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for Nord-Sel ligger det ca. 10 km med vannledning, som stort sett er lagt på 70-tallet. 
Overføringsledningen mellom Nord-Sel vannverk og Otta vannverk er en Ø160 PVC-ledning 
fra 1997. 
 
Pumpa som henter vann fra Otta vannverk har kapasitet på 6,8 l/sek (24,5 m3/t). Samlet 
forsyningskapasitet er 11,7 l/sek (42 m3/t).  
 
Det er per i dag ikke mulig å forsyne fra Nord-Sel vannverk til Otta vannverk, men dette kan 
løses ved en mindre ombygging med etablering av et omløp med reduksjonsventil. Med den 
lave kapasiteten som er ved Nord-Sel vannverk i dag, vil det ikke bli aktuelt å forsyne 
sørover.  
 

Kummer 
I følge kommunens ledningskartverk skal det finnes 22 stk felleskummer for vann- og avløp i 
forsyningssystemet til Nord-Sel vannverk. Disse bør saneres.  
 

Trykksoner 

Tabell: 4-10: Eksisterende trykksoneinndeling for Nord-Sel vannverk. 

Trykksone Trykk bestemt av 
Statisk 
trykk 
(kote) 

Forsyner  
Forsynings
-område 
(ca.kote) 

Tappe-
trykk 
(mVS) 

Sone 10      

Nord-Sel 
vannverk 

P53 1 stk rentvannspumpe i 
grunnvannsbrønn (ikke 
frekvensstyrt) 

    

Høytrykk Nord-
Sel vannverk 

P53 PST 1 stk i Nord-Sel vannverk.  386 Sone 10 

 

297 – 366 

 

20 – 90 

Reiten 

høydebasseng 

P54 Høydebasseng Reiten 386 Sone 10 

 

297-  366 20 - 90  

Sone 11      

Høytrykk 
Reiten 

PST (hydroforanlegg) i Reiten 
høydebasseng (kote 382). 
Frekvensstyrt. 

472 Sone 11 

 

382-452  20 – 90 

Alle abonnenter med høyere trykk enn 6 bar bør ha trykkreduksjon på inntaket. 

 

Høydebasseng 

Vannverket har ett høydebasseng (P54 Reiten). På grunn av en gjennomsiktig takluke, 
hadde bassenget en tid noe problem med begroing. Dette skal nå være i orden.  

Tabell 4-11: Høydebasseng ved Nord Sel vannverk. 

Høydebasseng  Kote fullt 
basseng (m) 

Volum  

 m³) 

Forsynes fra Forsyner 

P54 Reiten 386 250 m3 Nord sel 
VV+Otta 
vannverk 

Sone 10 
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Trykkreduksjonsventiler 

Det finnes ikke kommunale trykkreduksjonsventiler i distribusjonssystemet til Nord-Sel 
vannverk.  

 

Vannpumpestasjoner 

Vannpumpestasjonene i distribusjonsnettet til Nord-Sel 
vannverk er ikke befart, men driftsoperatørene i Teknisk drift 
oppgir at de holder akseptabel stand.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4-26: Inne i Reiten høydebasseng sitter Reiten vannpumpestasjon 
(Foto: S. Tho).  

 

 

Tabell 4-12: Vannpumpestasjoner i distribusjonsnettet til Nord Sel vannverk 

Pumpestasjon Forsynes fra  Forsyner 
Antall 
pumper 

Nord-Sel VV Brønn Sone 10 1 

Nord-Sel VV Otta VV Sone 10 1 

Reiten (hydroforanlegg) Nord-Sel VV/Otta VV Sone 11 1 

4.3.6 Forsyningssikkerhet 

Vannverket har ikke installert reservekraftanlegg. Kommunens mobile reservekraftanlegg har 
kapasitet til å dekke vannverkets behov, men det må tilrettelegges for tilkobling/bruk av dette.  
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4.3.7 Måloppnåelse og mangler 

Tabell: 4-13: Tabell med oversikt over måloppnåelse og mangler Nord-Sel vannverk. 

Mål (se kap 3 Målformuleringer) 
Måloppnåelse 

Merknad 
Ja Delvis Nei 

1 Nok vann  X   

1.1 Boliger og offentlige bygg X (X)  Tilstrekkelig forsyning om vinteren. 
Sommerforsyning dekkes opp gjennom 
ekstra forsyning fra Otta vannverk.  

1.2 Industri X    

1.3 Lekkasjekontroll   X Ca. 60 % lekkasjer i 2013. Dårlig oversikt 
over nattforbruket på driftskontroll.  

1.4 Vanntrykk  X  Vanntrykket er noe høyt i enkelte områder. 

1.5 Brannvann  (X) X Nye veiledende brannvannsmengde. 
Vurderes områdevis, avhengig av dimensjon 
ledningsnett. Sel kommune har brannstasjon 
med tankbil på Otta og i Heidal. 

2 Godt vann  X   

2.1 Godkjenning   X  

2.2 Vannkvalitet  X   Avvik på kimtall i en prøve 2013.  

2.3 Internkontroll IK-MAT   X Under utarbeidelse.   

2.4 Informasjon til abonnenter X   Varsling 24 benyttes (nettbasert tjeneste for 
utsending av informasjon). 

2.5 Hindre tilbakeslag på nettet   X  

3 Sikker vannforsyning  X   

3.1 Avbrudd i vannforsyningen X    

3.2 Reservestrøm   X Nødstrømsaggregat mangler. Kommunalt 
aggregat foreligger, men vannverket må 
tilrettelegges for at dette kan tilkobles.  

3.3 Bassengvolum X   Ca. 22 timer ved midlere forbruk (2013). 

3.4 Overvåkning og styring 
med driftskontrollanlegg 

X    

3.5 Krisevannforsyning X   Otta vannverk kan forsyne 6,8 l/sek.   

3.6 Beredskapsplan X   Beredskapsplan for Vassverkene i Sel 
kommune (versjon 0) datert 17.03.2010, 

3.7 Utskiftning av ledninger og 
stasjoner 

  X En del dårlige ledninger som bør skiftes ut. 
Noen strekk er prioritert i Handlingsplanen. 

3.8 Sikring av vannkilder   X Grunnvannsbrønner er ikke klausulert, men 
de er inngjerdet.  

3.9 2 hygieniske barrierer  X  Nytt brønnområde m/ tilsigsområde (ikke 
tilstrekkelig stort eller klausulert). Klor i 
reserve. 

4. Effektiv vannforsyning X    

5. Kundefokus X    
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4.4 Mysusæter vannverk 
Mysusæter vannverk er etablert i 2005 og forsyner hyttefelt, pensjonat, hotell og butikk.  

4.4.1 Vannkilde 

Vannkilden til Mysusæter vannverk er elvevannsinfiltrert grunnvann med relativt kort 
oppholdstid i grunnen.  

Inntaket består av 3 stk horisontale rørbrønner som drenerer inn mot en sentralt beliggende 
kum. Kummen er plassert ca. 20 meter fra elvebredden til Ula.  

Tabell 4-14: Nøkkeldata for kildeinntak Mysusæter VV (Forbord 2008).  
Dybde inntakskum (målt fra topp kum) 3,5 m 

Diameter inntakskum  2500mm (med pakninger) 

Høyde på inntak +0,5m over bunn inntakskum 

Antall horisontale inntaksrør 3 stk 

Dimensjon inntaksrør Ø 150 mm 

Slissebredde inntaksrør 1 mm 

Lengde inntaksrør 5 m (vest) 

7 m (nord) 

9 m (sør) 

Type pumper 3 stk individuelt frekvensstyrte, 
tørroppstilte  

Kapasitet brønn Ukjent 

Kapasitet pumpe Ukjent 

 

Kildekapasitet 
Vannverket er oppgitt å ha en kapasitet på <15m3/t, eksakt kapasitet er ikke kjent, men 
kommunen oppgir at denne er mye mindre (8-9 m3/t).  
 
Midlere forbruk ligger på 0,4 l/sek (1,6 m3/t). Kapasiteten til tørroppstilte pumper er ikke kjent. 
Kommunen oppgir at vannverkets begrensning ligger i dimensjonene på distribusjonsnettet 
(mange ledninger med liten dimensjon).  
 

Klausulering 

Det finnes ingen klausuleringsplan for brønnenes tilsigsområde. Det er ikke utarbeidet 
avtaler med grunneierne. Dette må utarbeides for at tilsigsområdet skal kunne regnes som 
en hygienisk barriere. 

 

Krisevannkilde 

Det finnes ingen krisevannkilde til Mysusæter vannverk.  
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4.4.2 Vannkvalitet 

Vassverket leverer normalt vann av god kvalitet.  
 
Vannkvalitetsdata fra 2011-2013 har vært tilgjengelig i forbindelse med denne hovedplanen 
(se vedlegg 3.3).  
 
Råvann:  
Overskridelser av drikkevannsforskriftens krav for bakteriologisk kvalitet (parameterne E-coli 
og koliforme bakterier 37°) i råvannet ved den rutinemessige prøvetakingen i 2011.  
 
Rentvann (nettprøve):  
Ingen overskridelse av drikkevannsforskriftens krav i år 2013 eller 2012. Data for 
rentvannsprøver fra 2011 har ikke vært tilgjengelig.    
 
Rundt inntaksfiltrene er det tilbakefylt med kalkholdig masse bestående av 20 % knust 
marmor og 80 % siktet grusmasse (fraksjon 2-20 mm). Innblanding av knust marmor i 
grusmassene har god effekt og pH varierer mellom 7,6-7,8.  

4.4.3 Vannbehandling 

Vannverket har vannbehandling i form av UV og klordosering (sistnevnte ved behov).  

4.4.4 Vannforbruk 

Per 01.01.14 er 153 abonnenter registrert tilknyttet Mysusæter vannverk. Hotell og pensjonat 
i området er store forbrukere. 

Trolig gjenstår omtrent ca. 100 abonnenter som kan/vil påkobles kommunal vannledning. 
Kommunen har oppdaget at flere hytteeiere har blitt tilkoblet uten at dette er meldt fra til 
kommunen, og det antas at antall abonnenter som er tilknyttet er noe høyere.  

Totalt vannforbruk registreres av en vannmåler i Mysusæter vannverk. I 2013 ble det 
produsert 13602 m3, som tilsvarer et gjennomsnitt på 243 l/abonnent*døgn medregnet 
lekkasjer.  

 

Tabell: 4-15: Vannbudsjett for Mysusæter vannverk 2013 

Kategori l/p* d m3/d l/s % 

Fritidsboliger  
(forutsatt 4pe og 30 bruksdøgn per 
fritidsbolig) 

150 8 0,09   21 % 

Hotell målt  10 0,1    27 % 

Lekkasjer  16 0,18    44 % 

Annet ikke målt – ikke fakturert 25 3 0,03      8  % 

Totalt  37 0,4 100 % 

 

Tabell 4-15 viser at 44 % av alt produsert vann forsvinner i lekkasjer på vei ut til forbruker på 
Mysusæter. Beregningene ovenfor inneholder imidlertid stor usikkerhet både med hensyn på 
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belegg på hotell og bruksdøgn på hytter. Noe av lekkasjeprosenten kan også tilhøre hytter 
som er tilknyttet, men ikke registrert i abonnementsregisteret hos kommunen.  

4.4.5 Ledningsnett, kummer, trykksoner, høydebasseng og pumpestasjoner 

 
Mysusæter vannverk har et nytt ledningsnett, hvor alle ledninger er lagt etter 1995. Til 
sammen ligger det ca. 17 km med vannledninger i området. Som figuren under viser, så 
består vannledningsnettet i hovedsak av ledningsnett av PE-materiale med dimensjonene 
Ø32 og Ø64mm. Foruten PE-ledninger ligger det ca. 5 km med PVC-ledninger. Teknisk drift 
oppgir at økt tilknytning av flere hytter vil føre til kapasitetsproblemer da forsyningssystemet 
er bygget ut med for små ledningsdimensjoner. De kommunale vannledningene på 
Mysusæter har ikke kapasitet til å forsyne vann ved brannslukking.  
 

  

Figur 4-27: Distribusjonsnettet til Mysusæter vannverk med tilhørende trykkforsterkere.  

Kummer 
I følge kommunens ledningskartverk skal det ikke finnes felleskummer i forsyningssystemet 
til Mysusæter vannverk.  
 

Høydebasseng 

Det finnes ingen høydebasseng i tilknytning til Mysusæter vannverk. Dette bør etableres for 
å sikre forsyningen ved driftsforstyrrelser og brudd. 

 

Trykkreduksjonsventiler 

Det finnes en kommunal trykkreduksjonsventil i distribusjonssystemet til Mysusæter 
vannverk (Loftsgårdshotellet), som er bestemmende for trykket inn i trykksone 22.  
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Trykksoner 

Mysusæter vannverk forsyner vann til 5 ulike trykksoner.  

Tabell 4-16: Eksisterende trykksoneinndeling for Mysusæter vannverk. 

Trykksone Trykk bestemt av Forsyner  

Mysusæter 
vannverk 

Tre stk frekvensstyrte, tørroppstilte 
rentvannspumper i vannverket 

Sone 20 

Lavtrykk 
Loftsgårdshotellet 

TRV ved Loftsgårdshotellet (forsynes 
fra sone 20) 

Sone 22 

Høytrykk 
Parkeringen 

PST Parkeringen  Sone 21 

Høytrykk Hotellet PST Hotellet  Sone 23 

Høytrykk Berget PST Berget  Sone 24 

 

Vannpumpestasjoner 

Tabell 4-17: Vannpumpestasjoner i distribusjonsnettet til Mysusæter vannverk.  

Pumpestasjon Forsynes fra Forsyner Antall pumper 

Mysusæter VV Inntakskum Sone 20 3  

PS Parkeringen Sone 22 Sone 21 2 

PS Hotellet Sone 22 Sone 23 1 

PST Berget Sone 20 Sone 24 2 

4.4.6 Forsyningssikkerhet 

Vannverket er utstyrt med eget reservekraftanlegg.  
 

  



Hovedplan vannforsyning og avløp 
 

DEL A – HOVEDPLAN VANNFORSYNING  

56 

 

 

 

 

4.4.7 Måloppnåelse og mangler 

Tabell: 4-18: Tabell med oversikt over måloppnåelse og mangler Mysusæter vannverk. 

Mål (se kap 3 Målformuleringer) 
Måloppnåelse 

Merknad 
Ja Delvis Nei 

1 Nok vann  X   

1.1 Boliger og offentlige bygg    Ingen boliger i forsyningsområdet.  

1.2 Industri X   Ingen industri, men hotell med stort 
vannforbruk.  

1.3 Lekkasjekontroll   X Dårlig oversikt over nattforbruket på 
driftskontroll.  

1.4 Vanntrykk     

1.5 Brannvann   X Baseres på tankbil fra brannstasjon på Otta 
og i Heidal.   

2 Godt vann  X   

2.1 Godkjenning   X Vannverket er ikke godkjent av Mattilsynet 

2.2 Vannkvalitet  X   Avvik på E-coli og koliforme bakterier i 
råvannet i 2011 (data for rentvannet 2011 
mangler)  

2.3 Internkontroll IK-MAT   X Under utarbeidelse.   

2.4 Informasjon til abonnenter X   Varsling 24 benyttes (nettbasert tjeneste for 
utsending av informasjon). 

2.5 Hindre tilbakeslag på nettet   X  

3 Sikker vannforsyning  X   

3.1 Avbrudd i vannforsyningen X    

3.2 Reservestrøm X   Har eget reservekraftanlegg.  

3.3 Bassengvolum   X Vannverket mangler høydebasseng 

3.4 Overvåkning og styring 
med driftskontrollanlegg 

X    

3.5 Krisevannforsyning   X Ingen kilde for krisevannforsyning.  

3.6 Beredskapsplan X   Beredskapsplan for Vassverkene i Sel 
kommune (versjon 0) datert 17.03.2010, 

 

ROS-analyse for Vassverkene (utg. 2 datert 
4.9.2008) er under revisjon. 

3.7 Utskiftning av ledninger og 
stasjoner 

 X  Foreslått en saneringsplan for Mysuseter for 
å få oversikt over mulige tiltak. 

3.8 Sikring av vannkilder   X Må utarbeides klausuleringsplan. 

3.9 2 hygieniske barrierer  X  Brønner m/tilsigsområde, samt UV. Klor i 
reserve. Brønnarealet må klausuleres.  

4. Effektiv vannforsyning X    

5. Kundefokus X    
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4.5 Faukstad vannverk 
 

 

Figur 4-28: Faukstad Vannverk. Servicebygg. Grunnvannsbrønner står på øy i Sjoa. 

4.5.1 Vannkilde 

Faukstad vannverk sin kilde er to grunnvannsbrønner plassert på en grusøy ute i Sjoa (syd 
for idrettsplassen).  

Brønnene er plassert i nordenden av øya, med innbyrdes avstand på 3 meter. Brønnene står 
i hver sin kum og har brønnrør og filter i rustfritt stål med dimensjon Ø165 mm. Brønntopper 
er hevet over opprinnelig byggehøyde for å beskytte mot flom.   

Brønnene er etablert på slutten av 1980-tallet.  
 

Tabell 4-19: Nøkkeldata for grunnvannsbrønnene Faukstad VV. 

 Brønn 1 (ca 1989) 

I drift 

Brønn 2 (ca 1989) 

I drift 

Dybde brønn (målt fra terrengoverflate) 15 m Ukjent 

Avstand fra terreng til filter 8,5-11 m 8,5-11 m 

Lengde slisset rør Ca. 2,5 m Ca. 2,5 m 

Slissebredde 1,5 mm 1,5 mm 

Dimensjon brønnrør og filter Ø 165mm Ø 165mm 

Type filter Con-slot 
(kontinuerlig 
slissefilter) 

Con-slot 
(kontinuerlig 
slissefilter) 

Type pumpe Senkepumpe med 
frekvensstyring 

Senkepumpe med 
frekvensstyring 

Kapasitet brønn Ikke testet Ikke testet 

Kapasitet pumpe 3,3 l/sek (12m3/t) 3,3 l/sek (12m3/t) 
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Kildekapasitet 
Kapasiteten på senkepumpene er oppgitt til 3,3 l/sek (12m3/t), mens midlere forbruk ligger på 
0,3 l/sek (1,1 m3/t). Brønnene driftes en og en.  
 
Brønnenes kapasitet er ikke testet, men midlere forbruk ligger på 1,1 m3/t.  
 

Klausulering 

Brønnområdet er inngjerdet. NGU utarbeidet i 1996 et enkelt forslag til sikringssoner 
(klausulering) for brønnenes tilsigsområde, men dette er ikke formelt ordnet i form av 
grunneieravtaler. Klausuleringssoner er foreslått av NGU er trolig «minimumsløsning» 
(Forbord 2008).  

I forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel (juli 2014), er 
hensynssoner og sikringssoner til flere kommunale vannverk utarbeidet og lagt ut på høring. 
Sikringssonene for Faukstad vannverk er foreslått noe mindre enn hva Asplan Viak AS har 
anbefalt i ROS-analyse for vannverkene i Sel (datert 04.09.08).    

Krisevannkilde 

Faukstad vannverk har per dags dato ingen krisevannkilde, noe som er vurdert som 
akseptabelt: det er ingen sårbare abonnenter tilknyttet vannverket og vannforbruket er lite 
(26 m3/d i gjennomsnitt i 2013). Ved utfall av grunnvannspumpene vil 1000 liters tanker med 
forbruksvann, samt drikkevann på kanner, bli levert. Dersom vannverket blir stående lenge 
ute av drift, oppgir kommunen at de vil kunne etablere en løsning med forsyning fra elva og 
kokepåbud.  

4.5.2 Vannkvalitet 

 
Vannkvalitetsdata fra 2011-2013 har vært tilgjengelig i forbindelse med denne hovedplanen 
(se vedlegg 3.2).  
 
Råvann:  
Ingen overskridelser av drikkevannsforskriftens krav.  
 
Rentvann (nettprøve):  
Overskridelser av drikkevannsforskriftens krav til totalantall bakterier (kimtall) i en prøve i 
2012. Data for rentvannsprøver fra 2011 har ikke vært tilgjengelig.    

4.5.3 Vannbehandling 

Det er ingen vannbehandling ved vannverket. Det er etablert beredskap med 
mengdeproporsjonal klordosering ved vannverket.  

4.5.4 Vannforbruk 

Faukstad vannverk forsyner ca. 150 personer (Mattilsynet 2013).  

Per 01.01.14 har kommunen oppgitt at 37 privathusholdninger og 14 næringsabonnenter er 
tilknyttet Faukstad vannverk. Per. januar 2012 var det 405 fastboende i grunnkretsen til 
Faukstad (SSB jan. 2012).  

Totalt vannforbruk registreres av en hovedvannmåler i Faukstad vannbehandlingsanlegg.   
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Det er satt opp et vannbudsjett for 2013 basert på målt total produksjon ut fra 
vannbehandlingsanlegget, målt forbruk til storforbrukere (industri og offentlig) (2013), samt 
stipulert forbruk på husholdning.   

Tabell 4-20: Vannbudsjett for Faukstad vannverk 2013 – 105 personer.  

Kategori l/p* d m3/d l/s % 

Husholdning (beregnet ut fra 150 
personer) 

180 27 0,3  104 % 

Industri målt  5,5 0,06   21 % 

Lekkasjer  0 0,00    0 % 

Annet ikke målt – ikke fakturert 25 4 0,05  15 % 

Total produksjon (målt 
gjennomsnitt) 

 26 (målt) 
(36,5 (beregnet) 

0,3 
0,4 

 
140 %) 

 

Beregnet daglig forbruk hos abonnenter som er tilknyttet Faukstad vannverk er høyere 
(27m3) enn mengden produsert vann per døgn (26m3), noe som betyr at grunnlagstallene 
(antall abonnenter eller anslått forbruk per person) er for høye. Beregningen ovenfor må 
oppfattes som veiledende. Man kan imidlertid konkludere med at svært lite av vannet som 
produseres på Faukstad forsvinner på veien mellom vannverk og forbruker. Teknisk drift 
oppgir at ledningsnettet på Faukstad er noe av det nyeste og tetteste som finnes i Sel 
kommune. Noe lekkasje må imidlertid påregnes.   

4.5.5 Ledningsnett, kummer, trykksoner, høydebasseng og pumpestasjoner 

 
Faukstad vannverk har et eget distribusjonssystem som består av ca. 3 km PVC-ledninger 
som i hovedsak er lagt i 1989. Svært lite av produksjonen forsvinner i lekkasjer.  

Figur 4-29: Faukstad Vassverk sitt forsyningsområde.  
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Pumpene som henter vann fra brønnene har kapasitet på 3,3 l/sek (12 m3/t). Pumpene 
driftes en og en.  
 
Kummer 
I følge kommunens ledningskartverk skal det finnes 4 stk felleskummer i forsyningssystemet 
til Faukstad vannverk. Disse bør skiftes.  
 
 
Trykksoner 

Det er 3 ulike trykksoner i distribusjonsnettet til Faukstad vannverk. 

Tabell 4-21: Eksisterende trykksoneinndeling for Faukstad vannverk. 

Trykksone Trykk bestemt av 
Statisk 
trykk 
(kt) 

Forsyner  
Forsynings
-område ca 
(kt) 

Tappe-
trykk 
(mVS) 

Faukstad vannverk 

To stk frekvensstyrte 
rentvannspumper i 
grunnvansbrønner (driftes en 
og en).  

 

429 

 

Sone 12 

 

346-375 

 

54-83 

Høytrykk 
Slettmorken nedre 

PST Slettmorken nedre (kote 
375). 

455 Sone 13 375-435 20-80 

Høytrykk 
Slettmorken øvre 

PST Slettmorken øvre (kote 
431).  

501 Sone 14 435-450 51-66 

 

Ut fra kommunens informasjon om inngangs- og utgangstrykk på trykkforsterkerne på 
Faukstad, ligger forsyningstrykket i dette området forholdsvis høyt. Abonnenter med høyere 
trykk enn 60 mVS bør ha reduksjonsventil på sin private stikkledning.  

Høydebasseng 

Det finnes ikke høydebasseng i dette forsyningsområdet.  

 

Trykkreduksjonsventiler 

Det finnes ikke kommunale trykkreduksjonsventiler i distribusjonssystemet til Faukstad 
vannverk.  

 

Vannpumpestasjoner 

Det finnes 3 vannpumpestasjoner i distribusjonsnettet til Faukstad vannverk.  

Tabell 4-22: Vannpumpestasjoner i distribusjonsnettet til Faukstad vannverk.   

Pumpestasjon Forsynes fra  Forsyner Antall pumper 

Faukstad VV Brønner Sone 12 2 

Slettmorken nedre Faukstad VV Sone 13 1 

Slettmorken øvre Slettmorken nedre Sone 14 1 
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4.5.6 Forsyningssikkerhet 

Vassverket har ikke installert eget reservekraftanlegg. Vannverket er tilrettelagt for tilkobling 
til kommunens mobile reservekraftanlegg på 16 kW. 

4.5.7 Måloppnåelse og mangler 

Tabell: 4-23: Tabell med oversikt over måloppnåelse og mangler Faukstad vannverk 

Mål (se kap 3 Målformuleringer) 
Måloppnåelse 

Merknad 
Ja Delvis Nei 

1 Nok vann X    

1.1 Boliger og offentlige bygg X    

1.2 Industri X    

1.3 Lekkasjekontroll  X  Kun en vannmåler (sitter på vannverket), 
men forsyningsområdet er begrenset 

1.4 Vanntrykk  X   

1.5 Brannvann   X Brannvann dekkes opp med tankbil.  

2 Godt vann  X   

2.1 Godkjenning   X  

2.2 Vannkvalitet  X   Ett avvik på kimtall i rentvann i 2012.  

2.3 Internkontroll IK-MAT   X Under utarbeidelse.   

2.4 Informasjon til abonnenter X   Varsling 24 benyttes (nettbasert tjeneste for 
utsending av informasjon). 

2.5 Hindre tilbakeslag på nettet X    

3 Sikker vannforsyning  X   

3.1 Avbrudd i vannforsyningen   X  

3.2 Reservestrøm  X  Nødstrømsaggregat mangler, men 
vannverket er tilrettelagt for kommunens 
mobile strømaggregat.    

3.3 Bassengvolum   X Det finnes ikke høydebasseng i 
distribusjonsnettet til Faukstad vannverk.  

3.4 Overvåkning og styring 
med driftskontrollanlegg 

X    

3.5 Krisevannforsyning   X  

3.6 Beredskapsplan X   Beredskapsplan for Vassverkene i Sel 
kommune (versjon 0) datert 17.03.2010, 

 

ROS-analyse for Vassverkene (utg. 2 datert 
4.9.2008) er under revisjon. 

3.7 Utskiftning av ledninger og 
stasjoner 

  X   

3.8 Sikring av vannkilder  X   

3.9 2 hygieniske barrierer X   Brønner m/tilsigsområde. Klor i reserve. 
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4.6 Bjølstadmo vannverk 

Figur 4-30: Bjølstadmo Vassverk. Grunnvannsbrønner og serviceanlegg. 

Vannverket er godkjent ihht, drikkevannsforskriften. Vannverket forsyner området Heidal 
med skole, boliger, gårder og et meieri, og var opprinnelig privat utbygd (kommunen har 
overtatt). 

4.6.1 Vannkilde 

Kilde til Bjølstadmo vannverk er grunnvann fra vertikale rørbrønner plassert ved bredden av 
Sjoa. Den første brønnen ble etablert i 1977 og er fortsatt i drift, men med svært begrenset 
kapasitet. Den andre brønnen, etablert i 1996, er satt ut av drift pga. gjengrodd filter. Brønn 
nr. 3 ble påbegynt i 2007, og det arbeides med å sette denne i drift i 2014. Brønn nr. 4, som 
ble boret i 2013, er ikke prøvepumpet eller satt i drift.  

De nyere brønnene (3 og 4) er plassert slik at de er mindre utsatt for flom og overvann i 
forbindelse med snøsmelting enn de eldre brønnene.  

Det er montert senkepumpe i brønn 1. Pga. diameteren på brønnen, er det montert en 
mindre pumpe med noe lav kapasitet. Det er derfor montert en trykkøkningspumpe på 
uttaket fra denne brønnen for å øke kapasiteten. Brønnpumpa kan levere vann uten 
trykkøkningspumpa, men kapasiteten blir da noe lavere.  
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Tabell 4-24: Nøkkeldata for grunnvannsbrønnene Bjølstadmo VV (Forbord 2008) samt kompletterende info fra 
Teknisk drift.  

 Brønn 1 (1977)

Begrenset 

kapasitet 

Brønn 2 (1996)

Ikke i bruk 

Brønn 3 
(2007) 

Ikke i bruk 

Brønn 4 
(2013) 

I bruk 

Dybde brønn (målt fra 
terrengoverflate) 

12 meter 15 meter 15 meter Ikke kjent 

Avstand fra terreng til filter 9,5 -16,5 m 10-15 m 10-13m  

Lengde slisset rør Ca. 7,0 m Ca. 5 m Ca. 5 m Ca 3m 

Slissebredde Ca. 3 mm Ukjent 1,5 mm  

Dimensjon brønnrør og filter Ø 5" 
(fôringsrør) 

Ø 168mm 220 mm 
(utvendig) 

 

Type filter Filter Filter Filter  

Type pumpe Senkepumpe + 
trykkforsterker 

Senkepumpe   

Kapasitet brønn Meget redusert 
pga gjengrodd 

filter. 
Opprinnelig: 3,3 

l/sek (12m3/t) 

(enkeltdrift) 

Fungerer ikke 
pga gjengrodd 

filter. 
Opprinnelig: 3,3 

l/sek (12m3/t) 
(enkeltdrift) 

 3,8 l/sek (14 
m3/t) 

Tidligere 4,2 l/sek (15 m3/t) 
(begge i drift) 

  

Kapasitet pumpe Ukjent Ukjent Ukjent  

 

Kildekapasitet 
Alle brønnene er påvirket av vannstanden i Sjoa, og kommunen merker dette ved at 
kapasiteten i brønnene er noe lavere når det er minstevannstand i Sjoa. Opprinnelig 
kapasitet i brønn nr 1 og 2 var 12 m3/t ved enkeltvis drift og 15m3/t ved begge brønnene i 
drift. På grunn av gjengrodde filter er kapasiteten nå betydelig lavere, og brønn nr 2 er satt ut 
av drift. Nye brønner er etablert for å øke kapasiteten i tørre perioder. Kommunen oppgir at 
brønn nr 4 har en vanngiverevne på 14m3/t, og at denne foreløpig kjøres med strupet drift 
pga. at manglende styringssystem på denne brønnen.  

Kommunen har et mål om å kunne produsere 20 m3/t (5,5 l/sek) i vannverket på Bjølstadmo.  

 

Klausulering 

Det er utarbeidet beskyttelsesplan i form av sonegrenser med aktivitetsregulerende 
bestemmelser for grunnvannsforekomsten (klausulering). Brønnområdet er ikke inngjerdet.  

I forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel (juli 2014), er 
hensynssoner og sikringssoner til flere kommunale vannverk utarbeidet og lagt ut på høring. 
Sikringssonene for Bjølstadmo vannverk er utarbeidet i tråd med anbefalinger fra Asplan 
Viak (ROS-analyse 04.09.2008).    
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Krisevannkilde 

En grunnvannsbrønn i fjell (Nymo), tidligere benyttet som hovedkilde, benyttes nå som 
krisevannkilde. Kapasiteten er 10,5 m3/t. Vannet er hygienisk betryggende, men hardt. 
Brønnen ble siste gang benyttet i 2013 pga. kapasitetsproblemer ved Bjølstadmo vannverk.  

4.6.2 Vannkvalitet 

Vannkvalitetsdata fra 2011-2013 har vært tilgjengelig i forbindelse med denne hovedplanen 
(se vedlegg 3.2).  
 
Råvann:  
2 stk overskridelser av drikkevannsforskriftens krav mht. bakteriologiske krav i 2013 (kimtall 
og koliforme bakterier 37°).   
 
Rentvann (nettprøve):  
Overskridelser av drikkevannsforskriftens krav til totalantall bakterier (kimtall) i tre prøver i 
2013, samt overskridelse mht. koliforme bakterier 37° i 3 stk prøver. Vasking av 
høydebassenget ble iverksatt etter dårlige prøveresultater i 2013, og etter dette har 
vannkvaliteten tilfredsstilt kravene i Drikkevannsforskriften. Data for rentvannsprøver fra 
2011 har ikke vært tilgjengelig.    

4.6.3 Vannbehandling 

Det er ingen vannbehandling ved vannverket. Det er etablert beredskap med 
mengdeproporsjonal klordosering.  

4.6.4 Vannforbruk 

Bjølstadmo vannverk forsyner ca. 400 personer (Mattilsynet 2013) fordelt på 154 
privatabonnenter og 9 næringsabonnenter.  

Totalt vannforbruk registreres av en hovedvannmåler i Bjølstadmo vannbehandlingsanlegg. 
Produsert vannmengde i 2013 var 71259 m3/år hvorav 49 % antas å være lekkasjer.  

Det er satt opp et vannbudsjett for 2013 basert på målt totalt produksjon ut fra 
vannbehandlingsanlegget, målt forbruk til storforbrukere (industri og offentlig) (2013), samt 
stipulert forbruk på husholdning.   

Tabell 4-25: Vannbudsjett for Bjølstadmo vannverk 2013 – 400 personer.  

Kategori l/p* d m3/d l/s % 

Husholdning (beregnet) 180 72 0,8  37 % 

Industri (målt)  18 0,2   9 % 

Lekkasjer (beregnet)  95 1,1  49 % 

Annet ikke målt – ikke fakturert 25 10 0,1    5 % 

Totalt  195 2,3 100 % 
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4.6.5 Ledningsnett, kummer, trykksoner, høydebasseng og pumpestasjoner 

Bjølstadmo vannverk har et eget distribusjonssystem som består av ca. 9 km ledningsnett. 
Ledningsnettet med fargekoder for materiale er vist i figuren under. Hovedandelen (40 %) av 
ledningsnettet er PVC, ca. 17 % er asbest-sement og resterende er PE-ledninger og ukjent 
materiale. Ledningene er stort sett fra 1980 og 1990-tallet. En del av ledningsnettet på 
Bjølstadmo er etablert med bark som omfyllingsmasse rundt ledningene. Når barken brytes 
ned, medfører dette problemer med blant annet setninger på ledningsnettet. Når barken 
forsvinner har man også sett tilfeller hvor stein har blitt liggende på ledningen og gitt brudd. 
Det antas at 49 % av produksjonen forsvinner i lekkasjer. Pga. sandholdige grunnforhold 
forsvinner vannet ned i grunnen og lekkasjer er vanskelig å oppdage og spore. 
Ledningsnettet på Bjølstadmo er etablert med lange ledningsstrekk uten 
avstengningsmuligheter (ventiler), noe som gjør det krevende å drive effektivt lekkasjesøk.   

 

Figur 4-31: Oversikt over Bjølstadmo forsyningsområde med fargekoder etter materialer på vannledningene. 
 

 
 
Kummer 
I følge kommunens ledningskartverk skal det ikke finnes felleskummer i forsyningssystemet 
til Bjølstadmo vannverk.  
 

Trykksoner 

Med unntak av 3 hus, ligger hele distribusjonsnettet til Bjølstadmo vannverk i samme 
trykksone (i kart benevnt trykksone 15). Utgangstrykket fra Bjølstadmo vannverk er svært 
høyt (10,5 bar), og det er montert private trykkreduksjonsventiler i flere hus.  
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Tabell 4-26 : Eksisterende trykksoneinndeling for Bjølstadmo vannverk. 

Trykksone Trykk bestemt av 
Statisk 
trykk 
(kt) 

Forsyner  
Forsynings
-område ca. 
(kt) 

Tappe-
trykk 
(mVS) 

Sone 15      

Bjølstadmo 
vannverk 

To stk frekvensstyrte 
rentvannspumper i 
grunnvansbrønner (driftes en og en).

(Kote 433)  

 

539 

 

Sone 15 

 

 

433-518  

 

21-106 

Bjølstadmo  
høydebasseng 

 

Nivå i høydebasseng.  

 

539 

 

Sone 15 

 

433 - 518 

 

21-106 

Sone (ubenevnt)      

Høytrykk 
Bjølstadmo 

PST Furuheim (3 hus)  Ubenevnt 
sone 

  

 

Høydebasseng 

 

Det finnes ett høydebasseng fra 2006 i 
forsyningsområdet til Bjølstadmo vannverk. Bassenget er 
plassert ved det gamle bassenget, som er satt ut av drift. 
Bassengvolumet er på 350 m3. Ved utfall av kilde vil 
bassengreserven (ved 95 % fyllingsgrad) kunne dekke 
midlere forbruk i 41 timer.  

 

 

Figur 4-32: Bjølstadmo høydebasseng ligger fint i terrenget med torvtak og panel på veggene. 

 

Trykkreduksjonsventiler 

Det finnes ikke kommunale trykkreduksjonsventiler i distribusjonssystemet til Bjølstadmo 
vannverk.  

 

Vannpumpestasjoner 

Tabell 4-27: Vannpumpestasjoner i distribusjonsnettet til Bjølstadmo vannverk 

Pumpestasjon Forsynes fra Forsyner Antall 
pumper 

Bjølstadmo VV Brønner Sone 15 2 

Furuheim PS 
(hydroforanlegg) 

Bjølstadmo 
VV 

Ubenevnt 
trykksone 

1 
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4.6.6 Forsyningssikkerhet 

Vannverket har ikke installert eget reservekraftanlegg. Vannverket er tilrettelagt for tilkobling 
til kommunens mobile reservekraftanlegg på 16 kW. 

4.6.7 Måloppnåelse og mangler 

Tabell: 4-28: Tabell med oversikt over måloppnåelse og mangler Bjølstadmo vannverk. 

Mål (se kap 3 Målformuleringer) 
Måloppnåelse 

Merknad 
Ja Delvis Nei 

1 Nok vann X    

1.1 Boliger og offentlige bygg X    

1.2 Industri X    

1.3 Lekkasjekontroll   X Ca. 49 % lekkasjer i 2013. Dårlig oversikt 
over nattforbruket på driftskontroll, men 
distribusjonsnettet har et begrenset omfang.  

1.4 Vanntrykk  X  Pga høyt utgangstrykk fra vannverket har 
flere abonnenter installert reduksjonsventiler. 

1.5 Brannvann   X Dekkes opp av brannstasjon med tankbil på 
Otta og i Heidal. 

2 Godt vann X    

2.1 Godkjenning X    

2.2 Vannkvalitet  X   Avvik på KB og E-coli i 2013 (både råvann og 
rentvann)  

2.3 Internkontroll IK-MAT   X Under utarbeidelse.   

2.4 Informasjon til abonnenter X   Varsling 24 benyttes (nettbasert tjeneste for 
utsending av informasjon). 

2.5 Hindre tilbakeslag på nettet X    

3 Sikker vannforsyning X    

3.1 Avbrudd i vannforsyningen X    

3.2 Reservestrøm  X  Nødstrømsaggregat mangler, men 
vannverket er tilrettelagt for kommunens 
mobile strømaggregat.    

3.3 Bassengvolum X   Ca. 41 timer ved midlere forbruk (2013). 

3.4 Overvåkning og styring 
med driftskontrollanlegg 

X    

3.5 Krisevannforsyning X   Nedlagt brønn ble sist benyttet i 2013.  

3.6 Beredskapsplan X   Beredskapsplan for Vassverkene i Sel 
kommune (versjon 0) datert 17.03.2010, 

 

ROS-analyse for Vassverkene (utg. 2 datert 
4.9.2008) er under revisjon. 

3.7 Utskiftning av ledninger og 
stasjoner 

  X Driftsavdelingen ønsker at det monteres flere 
sluseventiler, slik at man lettere kan søke 
lekkasjer. Områder med dårlige ledninger 
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Mål (se kap 3 Målformuleringer) 
Måloppnåelse 

Merknad 
Ja Delvis Nei 

som må renoveres. 

3.8 Sikring av vannkilder  X   

3.9 2 hygieniske barrierer X   Brønner m/tilsigsområde. Klor i reserve. 

4. Effektiv vannforsyning X    

5. Kundefokus X    

 

4.7 Krisevannkilde Ula 
 

Ula elv er den prioriterte krisevannkilden for Otta vannverk og ble etablert i 1995 for å øke 
forsyningssikkerheten.  

Figur 4-33: Lokalisering av krisevannkilde i Ula 
 

Kapasiteten er testet til å 
være ca. 19 l/sek (71 m3/t), 
noe som dekker ca. 65 % 
av normalbehovet ved Otta 
VV.  
 
Elveinntaket i Ula er en 
tidligere fangdam for 
sedimenter etablert av 
NVE, og samme sted som 
inntak til nytt kraftverk er 
planlagt.  
 

Det ligger ca. 500 hytter (hvorav ca. 100 er tilkoblet offentlig ledningsnett) og en del 
beitemark i nedslagsfeltet. Det foreligger ikke vannkvalitetsdata fra krisevannkilden. 
Vannkvaliteten i Ula antas å variere mye over året og vil i perioder ikke ha hygienisk 
betryggende kvalitet. Det er ingen form for vannbehandling i tilknytning til krisevannkilden, 
men kommunen har et mobilt kloranlegg som kan benyttes. Det finnes imidlertid ingen 
mulighet til å dimensjonere mengdeproporsjonalt med klor og bruk av kilden vil måtte 
kombineres med innføring av kokepåbud. Kommunen har aldri fått analysert vannprøver fra 
kilden.   

Uttaket til krisevannkilde Ula ligger i samme nedslagsfelt som Otta vannverk, noe som er 
ugunstig. Vannet forsynes via gravitasjon til sentrum av Otta. Det er etablert en 
trykkreduksjon på vei ned til forsyningsområdet og hovedsonen for Otta VV (sone 0), og det 
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finnes en mulighet for å teste ut krisevannkilden og spyle vannet ut ved tilkoblingspunktet til 
forsyningsnettet. Ventilene tilknyttet krisevannkilden har ikke blitt testet på flere år. 

Nedslagsfeltet til krisevannkilden er ikke klausulert. Hensynssoner  er imidlertid utarbeidet og 
lagt ut på høring i forbindelse med pågående revidering av kommuneplanens arealdel (juli 
2014). Per dd. foreligger det også planer om kraftutbygging i Ula, og hvordan dette vil 
påvirke Ula som krisevannkilde er ikke kjent.  

4.8 Krisevannkilde Sjoa vannverk 
I sørenden av forsyningssystemet finnes et gammelt grunnvannsanlegg, Sjoa VV. 
Vannverket er ikke godkjent iht. Drikkevannsforskriften, og har ikke vært i bruk på mange år. 
Teknisk drift oppgir at vannverket kan benyttes som krisevannkilde for forsyning lokalt på 
Sjoa, men at det ikke lenger er aktuelt å benytte Sjoa vannverk for å forsyne mot Otta 
vannverk. Sjoa VV er forventet å kunne gi 12 m3/t (3,3 l/sek), noe som trolig er nok til å dekke 
ca. 11 % av normal behovet ved Otta VV.  

Det foreligger ikke vannkvalitetsdata fra krisevannkilden. 

Vannverket er sist testet og funnet i orden vinteren 2012.  

 

Nedslagsfeltet til krisevannkilden er ikke klausulert. 
Hensynssoner er imidlertid utarbeidet og lagt ut på 
høring i forbindelse med pågående (juli 2014) 
revidering av kommuneplanens arealdel. 

Figur 4-34: Utsnitt fra Sjoa i kommuneplanens arealdel, som er på høring frem til 01.09.14.  

4.9 Krisevannkilde Mæhlum vannverk 
Vannverket er ikke godkjent iht. Drikkevannsforskriften, og har ikke vært i bruk på mange år. 
Anlegget er i ROS-analyse for Vassverkene i Sel (Forbord 2008) foreslått lagt ned og 
erstattet av Sjoa Vannverk. Pumpa er testet og funnet i orden i 2014. I følge Teknisk drift, er 
det nå mest aktuelt å benytte Mæhlum vannverk som krisevannkilde. Det er mulig å forsyne 
sentrumsområdet i Otta fra Sandbumoen høydebasseng ved manuell omkobling.  

Vannverket består av en løsmassebrønn plassert ved Lågen. Brønnen er 15-16 meter dyp 
og plassert i kjelleren på et bygg. Området er flomutsatt og anlegget kan normalt ikke 
benyttes ved vårflom, da vannkvaliteten blir betydelig forringet.  

Det er ingen form for vannbehandling installert, og det foreligger ikke dokumentasjon på at 
vannet er helsemessig betryggende. Ved bruk av kilden må man påregne påbud om koking 
av vannet. Teknisk drift planlegger å inkludere Mæhlum vannverk i sin prøvatakingsplan, for 
å få bedre oversikt over kvaliteten på denne kilden (uttak av vannprøver 4 ganger i året).  

Pumpekapasiteten er oppgitt til 12 m3/t (Forbord 2008).  

Jernbanen passerer like ved brønnen og området rundt brønn er ikke inngjerdet. 
Nedslagsfeltet til krisevannkilden er ikke klausulert. Hensynssoner og sikringssoner er ikke 
utarbeidet i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i 2014.  
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Ledningen fra Mæhlum vannverk går under Lågen og er i kommunens kartverk registrert 
som 225 PVC fra 1975.  

 

Figur 4-35: Oversiktskart Mæhlum vannverk. 
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5. VANNBEHOV - DIMENSJONERING 

5.1 Generelt 
En viktig del av kommunedelplanen å klarlegge dagens og framtidens vannforbruk.  Stort 
vannforbruk og lekkasjer i nettet kan gi store og unødvendige kostnader både ved utbygging 
og drift av et vannverk.  

5.2 Midlere vannforbruk 2013 – vannbudsjett 
Tabellen viser en oppsummering av eksisterende midlere vannforbruk i 2013 ved 
vannverkene i Sel kommune:  

Tabell: 5-1: Midlere vannforbruk 2013 ved alle vannverk – vannbudsjett. 

 

*137m3 av den totale vannmengde produsert på Otta vannverk inngår i målt mengde på Nord-Sel vannverk. 
Mengden er trukket ut før beregning av lekkasje og SUM m3/d for alle vannverk.  
 
Vannforbruk til hytter er usikkert. Ved beregning av vannforbruk er det benyttet 30 bruksdøgn 
og 4 personer per hytte, dvs. totalt 120 besøksdøgn per hytte/enhet pr år. 

Ikke målt/fakturert forbruk gjelder mellom annet brannslukking, spyling av vannledninger, 
gater og avløpsanlegg, vanning av parker og idrettsanlegg, illegalt forbruk og vannmålerfeil. 
Det foreligger estimater fra en del kommuner, og forbruket overstiger normalt ikke 25 l/p.d. 

Med unntak av Faukstad vannverk er det mye lekkasjer ved vannverkene i Otta. Som vist i 
tabell 5.1 er det beregnet at mellom 44-67 % av alt produsert vann forsvinner ut i grunnen.  
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5.3 Dimensjonerende vannmengder 2035 

5.3.1 Befolkningsgrunnlag / utvikling 

Vannforsyningen skal bygges ut til å ivareta dagens og framtidig vannbehov. Forventet 
vannforbruk ved vannverkene er beregnet ut fra et planår som er valgt til 2035. 

Folketallet i Sel kommune var 5959 personer ved inngangen til 2014. Dette er en nedgang 
på 308 personer siden inngangen til 1998. I prognose fra SSB for folkemengde, er det 
beregnet en folkemengde på 6049 personer i år 2035, dvs. en økning på 90 personer (1,5 
%). I kommuneplan for Sel er det en målsetting å snu den negative utviklingen.  

 

Figur 5-1: Befolkningsutvikling i Sel kommune ved utgangen av 4. kvartal 1997-2013 (Kilde: www.ssb.no). 

5.3.2 Midlere vannforbruk 

 
Midlere vannforbruk i 2035 ved vannverkene i Sel forutsettes å bli som i dag. Kommunen 
jobber for å snu den negative befolkningsutviklingen, men statistikken viser imidlertid det går 
feil retning mht. innbyggertallet i Sel. I kommuneplanens arealdel, som er ute på høring når 
denne rapporten ble ferdigstilt, er det kun lagt opp til et begrenset antall nye boliger.  

Forbruk til industri, offentlig og reserve 

Forbruk til industri/offentlig er satt som i dag, da prognoser for dette er vanskelig å forutsi. I 
kommuneplanens arealdel er det lagt opp til et nytt, mindre næringsområde på Sjoa.  

Fritidsboliger 
Kommuneplanens arealdel legger opp til fortetting av eksisterende hyttefelt på Raphamn 
(ikke kommunal forsyning per i dag) og Mysusæter. Kapasiteten på ledningsnettet på 
Mysusæter er begrenset og det anbefales at man gjennomfører et eget forprosjekt for 
utbedring/etablering av teknisk infrastruktur i dette området før disse enhetene kan tas inn i 
planen.  
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Lekkasjer 

Det bør etterstrebes å få lekkasjevannmengden ned på ca. 30 % av produksjonen i løpet av 
planperioden. Innen 2035 bør kommunen sette seg mål om å komme ned mot 20 %.  Dette 
er svært lavt for de fleste vannverkene, og kommunen må jobbe kontinuerlig og målrettet for 
å oppnå dette, både med aktiv lekkasjesøking og utskifting av ledningsnett.  Det henvises til 
kap 3 Målformuleringer, avsnitt 3.2.1 Nok vann, der det er satt opp en tabell med delmål for 
perioden. 

Ledningsnettets alder, tilstand og driftstrykk har mye å si for lekkasjene. Størrelsen på 
vannverket har også mye å si for lekkasjeprosenten, for eksempel vil en lekkasje ved et lite 
vannverk medføre en større lekkasjeprosent enn om den samme lekkasjen oppstod ved et 
stort vannverk. 

Jordbruksvanning og husdyrhold 
Husdyrhold utgjør i Sel kommune en meget begrenset andel i forhold til årsforbruket.  Det er 
kun noen få abonnenter ved Sel vannverk som har husdyrhold og disse betaler over 
vannmåler. Det er ingen abonnenter som bruker vann fra det kommunale vannverket til 
jordbruksvanning. 

Hagevanning 
Sel kommune har per i dag ingen restriksjoner på hagevanning. Driftsavdelingen opplyser at 
dette har vært innført et par ganger de siste 20 årene, men da under helt spesielle 
tørkeforhold om sommeren. Vannverket er imidlertid ikke dimensjonert for fri hagevanning.  
Den ledige kapasiteten i nettet, blir imidlertid utnyttet til hagevanning.   
 

5.3.3 Dimensjonerende maksimalt døgnforbruk 

Maksimalt døgnforbruk er dimensjonerende vannforbruk for hvert vannverk, forutsatt at det 
er basseng i nettet som utjevner timeforbruket. Maksimalt døgnforbruk blir beregnet på 
følgende måte: 

Qdim = fmaks * Qmidlere 

fmaks kalles døgnfaktor og vil variere med antall abonnenter. Generelt er døgnfaktoren større 
for små vannverk, og den reduseres med stigende lekkasjevannmengde. For vannverk som 
ikke har basseng er det maksimalt timeforbruk som er dimensjonerende, og formelen må da 
multipliseres med en timefaktor.  

Tabellen viser dimensjonerende vannforbruk, Qdim for år 2035 for vannverkene i Sel. 

Tabell: 5-2: Dimensjonerende vannforbruk i 2035 alle vannverk – maks døgnforbruk. 
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6. STRATEGI FOR Å OPPNÅ MÅL 

6.1 Nok vann 

6.1.1 Sikre kapasiteten og kvalitet fra grunnvann og brønner 

For å sikre fremtidig bruk og forsyningssikkerhet for Nord-Sel, Faukstad og Mysusæter, må 
brønnområdene klausuleres og vannverkene godkjennes.  

Slik dagens forsyningssystem er sammenkoblet, er det ikke problemer med vannmengden ut 
til forbruker. Otta vannverk er imidlertid en svært sentral del av kommunens 
forsyningssystem. Et utfall av denne kilden over mer enn ett døgn, vil få store konsekvenser 
for majoriteten av befolkningen i kommunen.  

Kommunen jobber kontinuerlig i forhold til drift av brønner og vurdering av områder for uttak 
av grunnvann. Et nytt grunnvannsuttak i Thoøya vil medføre en betydelig større 
driftssikkerhet for forsyningsområdet Sjoa til Nord-Sel. Klausulering eller nye brønner på 
Nord-Sel vil bedre sikkerheten for befolkningen nord i kommunen. På sommerstid er 
befolkningen her avhengig av forsyningen fra Otta VV.  

Maksimal kapasitet ved flere av kommunens eksisterende brønner er ukjent. I Nord-Sel blir 
kapasiteten på pumpa oppgitt som begrensende faktor for uttaket. Forsyningssystem som 
kun inneholder en pumpe (Nord-Sel) er i utgangspunktet sårbare.  

Sel kommune har i utgangspunktet gode kilder med akseptabel vanngiverevne. Det er 
imidlertid viktig at kommunen sørger for å sikre de ressursene de har med 
klausuleringssoner etc., slik at vannforsyningen også er sikret for fremtidige generasjoner. 

Nye bygge- og industriområder bør ikke legges inn i fremtidige planer før man har avklart 
eksisterende muligheter for vannforsyning og avløp (ref. arealplan som er på høring).  

6.1.2 Øke kapasiteten i kommunalt hovedledningsnett 

Ved følgende steder er det behov for å øke kapasiteten på det kommunale ledningsanlegget:  

Otta vannverk:  

 For å sikre forsyningen sørover mot sentrumsområdene i Otta, anbefales det å skifte ut 
eksisterende Ø300 Asbestsement-ledning med en ny hovedledning mellom Otta 
vannverk og Ulevolden (800m).  

 For å sikre forsyningen vestover mot Dale, anbefales det å etablere en ny hovedledning 
mellom Otta sentrum og Dale (820m).  

 For å sikre forsyningen sørover mot Sandbumoen og Sjoa, anbefales det å etablere en 
ekstra hovedledning mellom Selsjordøyene og Otta renseanlegg. Dette vil gi en 
ringforbindelse mot eksisterende ledningsnett på østsiden av elva. En vannledning har 
vært i drift på samme strekning tidligere, men ble kuttet ut ved problemer med 
avløpsledning i samme grøft. Tilstanden på eksisterende vannledning bør undersøkes 
(oppgitt Ø200 STJ i kommunens ledningskartverk).  
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Thoøya:  

 For å sikre forsyningen for Otta, Nord-Sel og Sjoa, 
anbefales det å etablere et vannverk på Thoøya. 
Slik situasjonen er i dag, er forsyningssituasjonen 
meget sårbar: kommunen har ingen 
reservevannforsyning som kan settes i drift uten at 
det innføres kokepåbud for alle kommunens 
abonnenter. Et vannverk på Thoøya ville bedret 
forsyningssikkerheten for kommunens innbyggere, 
og lettet forsyningssituasjonen i forbindelse med 
fremtidige tiltak som er nødvendige å gjennomføre 
på ledningsnettet.  

 

Mysusæter vannverk:  

 For å sikre forsyningen må hele forsyningsområdet for Mysusæter kartlegges mht. 
tilkoblinger, traseer, dimensjoner og grunne ledninger.  

 Etablering av et høydebasseng på Mysusæter vil sikre forsyningen ved stans i 
produksjon og pumper. 

Nord-Sel vannverk:  

 For å sikre forsyningen bør nytt brønnområde vurderes. Klausulering innenfor dagens 
brønnområde (Jørundgard) anses som urealistisk slik driften er her i dag. 
Forsyningsforholdene per i dag er sårbare, med kun en brønn i drift. Tiltak: Etablere nytt 
brønnområde og bore nye brønner.   

6.1.3 Redusere lekkasjenivået 

Ihht. mål må lekkasjer i nettet reduseres til ca 30 % av det totale forbruket, dvs. under 
halvparten av dagens nivå ved hovedvannverket på Selsverket (Otta vannverk).   

For tiden utføres lekkasjearbeidet i hovedsak med innleid hjelp og som en mellomting 
mellom passiv og aktiv lekkasjekontroll.  

Aktiv lekkasjekontroll er kjennetegnet ved  

 Oppsøking og reparasjon av lekkasjer før de blir synlige, på grunnlag av systematisk 
overvåking.  

 Forebyggende drift, vedlikehold og fornyelse av ledninger med høy lekkasjerisiko. 

Passiv lekkasjekontroll baseres på at lekkasjer repareres først når de er synlige. Dette 
medfører økning av skjulte lekkasjer og et høyere lekkasjenivå. 

Årsaken til at aktiv lekkasjekontroll ikke drives fullt ut er: 

1. Ressursmangel og prioritering 
2. System for lekkasjeovervåking er bare delvis operativt. Etablering av et system med 

ledningsnettet delt i mange lekkasjesoner med driftsovervåkede vannmålere er ikke 
operativt. 

Gjennomføring av aktiv lekkasjekontroll blir sentralt i planperioden. 

Vi anbefaler derfor at Sel kommune iverksetter mer aktiv lekkasjekontroll.  For å gjennomføre 
aktiv lekkasjekontroll vurderes følgende tiltak som nødvendig: 
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 Oppgradering av driftsovervåkede sonevannmålere og revisjon av soneinndeling.  
 Videreutvikling av driftskontrollsystemet med rutiner for lekkasjeovervåking basert på 

måling av nattforbruk. 
 Økt bemanning med driftspersonell slik at større ressurser kan disponeres til 

lekkasjesøk.  
 Økt bemanning til rørleggerkontroll for effektuering av pålegg om utbedring av 

lekkasjer på private anlegg. Erfaringer fra andre vannverk tilsier at mer enn 
halvparten av lekkasjene forekommer på private stikkledninger. 

Fornying av ledningsnettet forventes å gi lekkasjereduksjon. Økt ledningsfornying er et tiltak 
som anbefales også av andre årsaker. 

6.1.4 Redusere trykk i nettet 

En del abonnenter har høyere trykk enn 80 mVS. Dette medfører at trykket bør reduseres iht. 
mål. Dette vil samtidig også medføre at mål om lekkasjereduksjon lettere kan oppnås. 

Oppdeling av nettet ved å stenge ventiler mm medfører i utgangspunktet til redusert 
kapasitet mht for eksempel brann. Tiltak mht endret soneinndeling må sees på som et eget 
prosjekt i forbindelse med planlagt modellering av kommunens vannforsyningssystem 
(Epanett-modell).  

6.2 Godt vann 

6.2.1 Tilbakeslagssikring 

Det bør gjennomføres et program for oppfølging av abonnenter som utgjør en fare for 
forurensning av vannledningsnettet og dokumentere status og pålegge tiltak for de som ikke 
har etablert tilbakestrømningsvern iht NS 1717. 

Dette gjelder både kommunale anlegg (pumpestasjoner og renseanlegg for avløp) og private 
næringsbedrifter (prosessbedrifter som håndterer farlige kjemikalier, gartneri osv.). 

6.2.2 Redusere antall endeledninger i nettet 

For å unngå gammelt vann i endeledninger i nettet bør nye anlegg der det er mulig 
planlegges som ringsystemer. 

I eksisterende nett bør også ledninger som det er mulig å koble sammen vurderes.  Slike 
tiltak gir: 

- Bedre vannkvalitet 
- Bedre sikkerhet med tosidig forsyning 
- Bedre lokal kapasitet med tosidig forsyning 
- Forenklet drift som følge av mulighet for å forsyne vann fra den andre siden ved tiltak 

på nettet der ventiler må stenges. 



Hovedplan vannforsyning og avløp 
 

DEL A – HOVEDPLAN VANNFORSYNING  

77 

 

 

 

 

6.3 Sikker vannforsyning 

6.3.1 Nytt høydebasseng 

Forsyningssikkerhet - ordinær forsyning 

Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og 
leveringsbrudd. Kvalitet sikres ved et behandlingsanlegg. Leveringsbrudd kan oppstå ved 
brudd på hovedtilførsel, havari i pumper, stopp på grunn av vedlikehold etc. 

Høydebasseng er det elementet i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for alle 
tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil de også gi en 
stabilisering av trykket i nettet. 

Høydebasseng - formål 

Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningsanlegg som skal dekke følgende 
funksjoner: 

 Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum) 
 Inneholde vann til brannslukning (brannvannsvolum) 
 Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum) 

Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket blir noenlunde konstant 
over døgnet. 

Utbygging av et høydebasseng i forsyningsområdet til Mysusæter vannverk bør vurderes.   

6.3.2 Krisevannkilder 

Alle kommunens krisevannkilder krever betydelig oppgradering. Per i dag kan ingen 
krisevannkilder tas i bruk uten at det samtidig innføres kokepåbud.  

6.4 Effektiv vannforsyning 

6.4.1 Utskiftingstakt ledningsanlegg  

Kommunen har mye gammelt ledningsnett. Utskiftningstakten har vært lav de senere år.  
Årlig utskiftning må derfor økes vesentlig for å oppfylle mål.  

I følge ledningskartverk har kommunen samlet 113 740 m med vannledninger som er i drift 
pr 2014 (vi tar forbehold om noen lagte ledninger ikke er inkl. i basen).  
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Figur 6-1: Antall meter vannledninger i Sel kommune fordelt på materiale og beliggenhet (vannverk). 

Som figur 6-2 viser, er det totalt 67 % plastledninger i kommunen. 14 % av vannledningene 
er av materiale asbestsement og bør skiftes ut. Det er også en del støpejern (9 %) som er fra 
50-tallet og modne for utskifting. 

 

Figur 6-2: Fordeling av vannledning på ulike ledningsmaterialer. 

Strategi for sanering ledningsnett er nærmere beskrevet i fellesdel med avløp (del C -
Tiltaksplan). I tiltakslista er det tatt med saneringstiltak som omfatter 11 000 meter 
vannledning fordelt på 10 år, dvs. i overkant av 1000 meter vannledning er tenkt skiftet ut per 
år i tiltaksperioden. Fornyelsestakten på vannledning blir da 1 %, noe som er ett absolutt 
minimum med tanke på alder og materiale på ledningene i Sel. 
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6.4.2 Vedlikehold høydebasseng, behandlingsanlegg og pumpestasjoner 

Noen av de eldre stasjonene i Sel vannverk har i dag oppnådd teknisk levetid og framstår 
som relativt nedslitt.  For å oppfylle mål er det derfor behov for tiltak både bygningsmessig og 
mht røropplegg, pumper og elektro i disse anleggene.  

Det oppgis blant annet at det er vanskelig å skaffe reservedeler til pumper på Otta vannverk. 
Det anbefales at man gjennomfører en systematisk gjennomgang av alle tekniske 
installasjoner knyttet til vannforsyningen og sammenstiller dette i et dokument.  

Sandbumoen høydebasseng har behov for innvendig renovering.  

6.5 Kundefokus 
Mål anses som oppfylt. Kommunens varslingssystem Varsling-24 fungerer meget godt for 
kommunikasjon med dagens innbyggere. I tillegg informerer Teknisk drift om planlagt 
aktivitet på kommunens hjemmesider. 

6.6 Oppsummering av status for måloppnåelse 
Tabell 6-3: Oppsummering av status for måloppnåelse 

 
Vannverk 

Måloppnåelse  
 
Oppsummering av 
hovedtiltak 

Nok vann 
Godt 
vann 

Sikker 
vann-

forsyning 

Effektiv 
vann-

forsyning 

Kunde-
fokus 

Ja/delvis/nei Ja/delvis/nei Ja/delvis/nei Ja/delvis/nei Ja/delvis/nei 

Otta 

JA JA Delvis JA JA - Øke sikkerheten: 
Rehabilitere 
overføringsledninger. 
Realisere nytt vannverk 
på Thoøya. Etablere 
avtale om 
nødstrømsaggregat.  
-Redusere lekkasjer 

Nord-Sel 

Delvis Delvis Delvis JA JA -Øke sikkerheten: 
Bore nye brønner, 
klausulere arealet og få 
vannverket godkjent.  
Tilrettelegge for bruk av 
nødstrømsaggregat.   
-Redusere lekkasjer 

Mysu-
sæter 

Delvis Delvis Delvis JA JA -Øke sikkerheten: 
Klausulere brønnarealet 
og få vannverket 
godkjent. Etablere 
høydebasseng.  
 

Faukstad 

JA Delvis Delvis JA JA -Øke sikkerheten: 
Klausulere brønnarealet 
og få vannverket 
godkjent. 

Bjølstad-
mo 

JA JA JA JA JA -Redusere lekkasjer 
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1. INNLEDNING HOVEDPLAN AVLØP 

1.1 Hensikten med hovedplan for avløp 
Hovedplan for avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten og arbeid knyttet til 
vannmiljø. Den er styrende for handlings- og økonomiplanen som rulleres årlig. Planen 
dekker områdene kommunalt avløp, avløp fra spredt bebyggelse og vannmiljø.  

Hovedplan avløp skal videre: 
 Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen i kommunen.  
 Vurdere konsekvensene av Vanndirektivet for Sel kommune 
 Vurdere omfanget av behov for rehabilitering/sanering 
 Utforme en handlingsplan for planperioden for å nå, eller nærme seg, de oppsatte 

målsettingene 
 

Dette er den første hovedplan avløp som er utarbeid for Sel kommune. 

2. RAMMEBETINGELSER FOR AVLØP 
Rammebetingelsene for hovedplan avløp med prinsipp for planstruktur og myndigheter er 
skjematisk vist i figur 2-1 og beskrevet i etterfølgende kapitler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1: Planstruktur – hovedplan avløp  
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2.1 Sentrale rammebetingelser 

2.1.1 Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å implementere en rekke EU-direktiver i 
norsk lov. Innen Forvaltning av vannmiljø er EUs rammedirektiv for vann sentralt. 
Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann - både vassdrag, 
grunnvann og kystvann innen år 2021. Vanndirektivet skal sørge for at forvaltningen av vann 
skal være helhetlig, nedbørfeltorientert, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, 
kunnskapsbasert og tilrettelagt for bred medvirkning. 

Vanndirektivet er formalisert og tilpasset norske forhold i Vannforskriften (2006). Denne 
omfatter blant annet retningslinjer for fastsettelse av miljømål og krav til utarbeidelse av 
forvaltningsplaner. Målet er at alle vannressurser skal ha en god økologisk og god kjemisk 
tilstand. 

Sel kommune hører til under vannområde Mjøsa og vannregionen Glomma (Østfold 
fylkeskommune er vannregionmyndighet). For vannområde Mjøsa skal tiltaksplaner foreligge 
i 2016 med frist for måloppnåelse 2021. 

Tiltaksanalyse for Mjøsa (versjon 04.03.2014) med tiltakstabell ligger ute til høring i perioden 
1.juli - 31.desember 2014 (Vannportalen, 2014) og skal ligge til grunn for utarbeidelse av 
forvaltningsplan med tiltaksprogram.  

I utkastet til Tiltaksanalyse er det foreslått følgende tiltak som berører avløpssektoren i Sel: 
 Tiltak mot punktutslipp i Høvringsåe /Fagerliåe øvre del 
 Tiltak mot avløp i Ula nedre del 

 
De andre tiltakene går på avrenning fra landbruk, fremmede arter og 
morfologiske/hydromorfologiske endringer. 

2.1.2 Forurensningsloven og forurensningsforskriften 

Den mest sentrale loven for avløpsvirksomheten er Forurensningsloven (1981.) Lovens 
formål knyttet opp mot avløpsvirksomheten er å verne det ytre miljø mot forurensning og å 
redusere eksisterende forurensning.  

De viktigste bestemmelsene for avløpshåndteringen er gitt i Forurensningsforskriften (2004). 
Forskriften har implementert EUs avløpsdirektiv i norsk lov, og den fastsetter regler for avløp 
som ikke er en del av avløpsdirektivet (det vil si avløp mindre enn 10 000/2000 pe1). 
Forurensningsforskriften del 4, kapittel 11-16 angår avløpssektoren. Bestemmelsene dekker 
hele avløpssektoren og opphever flere tidligere forskrifter, bl.a. forskrift om utslipp fra mindre 
avløpsanlegg av 12. 4.2000 og forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk av 
merking av vaske- og avfettingsmidler av 1.10.1983. 

I Forurensningsforskriften deles Norge inn i 3 ulike resipientområder; Følsomme, normale og 
mindre følsomme områder. Det er stilt ulike krav til avløpshåndtering avhengig av hvilket 
resipientområde utslippene ledes til. Sel kommune ligger i nedbørfelt til følsomme områder, 
og kommer innenfor kategori «Følsomme områder», og krav til rensing av avløp er vist i 
tabell 2.1.  

                                                 
1 pe = personekvivalent. 1 pe = den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 
fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Beregning av antall pe skal skje i tråd med ny norsk standard pr NS9426 
Bestemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i utslippstillatelse for avløpsvann. 
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Tabell 2-1:Oversikt over myndighet og krav til rensing av avløp ut fra utslippsstørrelse (i henhold til krav i i 
Forurensningsforskriften)  

Mynd
ighet: 

Utslippsstørrelse og kapittel i 
forurensningsforskriften: 

Krav til rensing av avløp: 

S
el

 k
o

m
m

u
n

e 
er

 f
o

ru
re

n
sn

in
g

sm
yn

d
ig

h
et

: 

Utslipp av avløpsvann  

fra spredt bebyggelse:   

< 50 pe 

 

Krav stilt i kap. 12. 

 

– gjelder alle mindre 
avløpsrenseanlegg utenfor 
rensedistriktene 

§12-8:  

Sanitært avløpsvann med utslipp til følsomt og 
normalt område, skal minst etterkomme: 

a) 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon 
av BOF5 dersom det foreligger 
brukerinteresser i tilknytning til resipienten, 

 

b) 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon 
av BOF5 for resipienter med fare for 
eutrofiering hvor det ikke foreligger 
brukerinteresser, eller 

 

c) 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon 
av BOF5 dersom det verken foreligger 
brukerinteresser eller fare for eutrofiering. 

Renseeffekten skal beregnes som årlig 
middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

Utslipp av avløpsvann fra 
mindre tettbebyggelser: 

 > 50pe og < 2000 pe 

Krav stilt i kap. 13  

– gjelder Bjølstadmo, Faukstad 
og Høvringen rensedistrikt 

§13-8:  

Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt 
og normalt område skal minst etterkomme 90 % 
reduksjon av fosformengden beregnet som årlig 
middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

Utslipp/påslipp av oljeholdig 
avløpsvann  

(Krav stilt i kap. 15) 

§ 15-7. 

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal 
oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l. 

Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere 
sandfang eller lignende renseinnretning 
dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. 
Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal 
ivaretas. 

 

Påslipp til offentlig ledningsnett 
(Krav stilt i kap. 15-A-4): 

15A-4. 

Kommunen kan i enkeltvedtak eller forskrift 
sette krav til bl.a. innhold i og mengde 
avløpsvann, prøvetaking og rapportering av 
påslipp av avløpsvann fra industri/virksomhet til 
offentlig avløpsnett.  
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et
 Utslipp av avløpsvann fra 

større tettsted > 2 000 pe. 

(Kap. 14 og kap. 15B) 

- Gjelder Otta RA 
 

§14-6:  

- Fosforfjerning 
- Sekundærrensning 
 

Se utslippstillatelsen gitt av 
Fylkesmannen i Oppland i brev 
datert 19.12.2007. 

 

 

 

Forurensningsforskriften har krav om at avløpsrenseanlegg og avløpsledningsnett skal 
dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes for å imøtekomme klimatiske forhold. 

2.1.3 Gjødselvareforskriften 

Kvalitetskrav knyttet til slam og disponering av slam reguleres av Gjødselvareforskriften 
(2006). Gjødselvareforskriften regulerer behandlet og hygienisert slam som skal brukes som 
gjødsel eller i kompost. I forskriftens § 10 er det satt krav om at gjødselvareprodukter basert 
på gitte råvarer, som bl.a. omfatter avløpsslam, skal overholde visse betingelser, bl.a. hva 
angår innhold av tungmetaller, organiske miljøgifter, plantevernmidler o.a., og det er satt krav 
til hygienisering og stabilisering.  

2.1.4 Internkontrollforskriften 

Internkontrollforskriften (1996) omhandler systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Plikten til å etablere system for internkontroll gjelder for virksomheter som omfattes av 
forurensningslovgivningen dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker. Plikten til å ha 
internkontroll gjelder altså ikke eiere av boliger eller hytter.  

Kommunen skal ha etablert system for internkontroll for de avløpsanleggene kommunen har 
ansvar for å drive. 

2.1.5 Plan og Bygningsloven 

Plan og bygningsloven (2008) omhandler krav til infrastruktur (herunder vann– og 
avløpsanlegg) for ny bebyggelse eller utvidelse av eksisterende bebyggelse.  

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, bl.a.: 

 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg m.v. (§ 16-4) 
 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal, samt 

parkbelte i industriområde (§ 16-5) 
 Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v. (kap. I8) 
 Atkomst og avløp (kap. 27) 
 Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann (§ 67) 
 Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (kap 20) 
 Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner 
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2.1.6 Byggteknisk forskrift – TEK10 

Byggteknisk forskrift –TEK10 (2010) stiller blant annet krav til utvendige vannforsynings- og 
avløpsanlegg (§15-8 til § 15-10)  

2.1.7 Vannressursloven 

Vannressursloven (2014) regulerer bl.a. kommunens mulighet til å pålegge utbyggere tiltak i 
forhold til overvannshåndtering. Vannressurslovens § 7, annet ledd, lyder: 
”Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få 
avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil 
gi bedre infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader”. 

2.1.8 Naturmangfoldloven 

I naturmangfoldloven (2014) stilles et generelt krav om aktsomhet ved tiltak i eller langs 
vassdrag, i verneområder eller områder med utvalgte naturtyper (§ 6). Det stilles også krav 
om valg av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet (§ 12).  

2.1.9 Folkehelseloven 

Aktuelle forskrifter med hjemmel i Folkehelseloven (2013) er: 

 Forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003—12-13-1471). 
 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (FOR-2012-03-05-202) Kommunen kan 

ved forskrift eller enkeltvedtak forby enhver virksomhet som kan medføre fare for 
forurensning av drikkevann, jfr. § 4, for eksempel ved forurensning av tilsigsområde 
og vannkilde. 

 Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (rundskriv IK-21/94). Lokale helsemyndigheter har 
tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet til å stenge 
badeplassen dersom vannprøver over lengre tid viser ”ikke akseptabel vannkvalitet”. 

2.1.10 Oreigningslova 

Oreigningsloven (2011) regulerer bl.a. muligheten for å erverve/ekspropriere nødvendig 
grunn til vann- og avløpsformål. 

2.2 Lokale rammebetingelser 
Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017 og Kommuneplanens arealdel 2014-2025 (under 
revisjon) gir føringer og setter mål for hele kommunens utvikling, inkl. vannforsyning og 
avløpshåndtering.     

Lokale rammebetingelser, som er felles for vann og avløp, er nærmere omtalt i 
hovedplanens del I Innledning (kap. 2.1).  

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker, og bestemmelse om betaling av 
gebyr (2006). Forskriftene gjelder tømming og/eller avvanning av slam fra slamutskillere og 
andre renseinnretninger for avløpsslam, privet, tette oppsamlingstanker for avløp og 
fettutskillere i områder som omfattes av pliktig tømmeordning i kommunen. 
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Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Sel kommune 
(2001). Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av 
avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal 
tilknyttes mindre avløpsanlegg 

2.3 Utslippstillatelse for Otta renseanlegg 
Følgende krav er stilt til Otta renseanlegg i utslippstillatelsen er gitt av Fylkesmannen i 
Oppland i brev datert 19.12.2007: 

 Rensekrav: I henhold til forurensningsforskriften § 11-6, vedlegg 1, har Otta 
renseanlegg utslipp i følsomt område, og skal ha både fosforfjerning og 
sekundærrensing (jfr. forurensningsforskriftens § 14-6). Prøvetaking i henhold til 
forurensingsforskriften kap 14-11 til 14-13 og kap. 11, vedlegg 2. 

 Avløpsnettet skal bygges og drives i henhold til forurensningsforskriften §14-5. 
Renseanlegget skal drives og vedlikeholdes i henhold til forurensningsforskriften § 
14-10. 

 Oljeholdig avløpsvann skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap 15. 
 Utslippssted: Renset avløpsvann skal slippes ut i hovedstrømmen i Lågen. 

Utslippsarrangementet skal være plassert og utformet slik at virkningen av utslippet 
blir minst mulig. 

 Lukt /Støy: Anlegget skal drives og vedlikeholdes med tanke på minst mulig sjenanse 
for omgivelsene. 

 Avvik fra krav i tillatelsen eller i forurensningsforskriften skal varsles Fylkesmannen. 
Årsrapportering i henhold til forurensningsforskriften § 11-5. 

 
Sel kommune er forurensningsmyndighet og har ansvaret for utslippstillatelser for alle utslipp 
mindre enn 2000 PE til ferskvann eller elvemunning. Sel kommune eier to mellomstore 
avløpsrenseanlegg i kommunen; Bjølstadmo og Faukstad RA og drifter Høvringen RA som 
er i privat eie. Anleggene skal driftes i henhold til kap 13. i forurensningsforskriften. 

2.4 Bemanning 
Sel kommune er en forholdsvis liten kommune, hvor vannforsyning og avløp er organisert så 
fleksibelt som mulig. Driftspersonell har varierte oppgaver knyttet til både vann og avløp og 
organisasjon og bemanning av teknisk drift er nærmere omtalt i den felles innledningen til 
hovedplanen (del I -Innledning).  

2.5 Energi og klima 
Det varsles om at gjennomsnittstemperaturen vil stige frem mot år 2100 (Klimatilpasning.no 
2014). Det blir hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Flommene vil i større 
grad komme som resultat av intens nedbør, sammenlignet med dagens tradisjonelle og 
kjente snøsmelteflommer. Det forventes økning i høst- og vinterflommer, samt vårflommer i 
fjellområdene. 

Klimaendringer med hyppigere og kraftigere styrtregn setter kapasiteten i avløpsnettet på 
prøve. Dagens avløpsnett er ikke dimensjonert for tilførsel av store mengder overvann 
og dette resulterer i overløp og forurensning til vassdragene.  
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Når det gjelder avløpsnettet i 
Sel vil flom i Otta og Lågen 
medføre innlekkasje av mye 
grunnvann og overvann, noe 
som særlig skaper utfordringer 
i pumpestasjonene. F.eks. vil 
pumpestasjonen KP5 
Martnasplassen, som ligger 
ved parkeringen utenfor 
Ottatunet, bli oversvømt ved 
flom.  Avløpsvannet går da i 
overløp direkte til 
vassdragene. Dette er 
«normalt» og rapporteres til 
Fylkesmannen i Oppland i 
henhold til fastlagte 
prosedyrer.  
 
Det ble ikke registrert store 
skader på avløpsnettet i 
etterkant av flomsituasjonen i 
2011, selv om ledningen 
mellom Mysusæter og 
Selsverket også denne 
gangen ble avdekket pga. 
erosjon. Noen kummer på 
avløpsledningen mellom 
Raphamn og Selsverket 
hadde sklidd noe ut pga ras. 
En må påregne at slike 
flomsituasjoner kommer 
hyppigere i tiden framover.   
 

Figur 2-2: Bilde fra flommen i juni 2011, parkeringen utenfor Ottatunet i 
forgrunnen (TU 2013) 

Figur 2-3: Bilde fra flommen i 2011 der store deler av Otta sentrum sto 
under vann (Bilde tatt av Håkon Mosvold Larsen / Scanpix). 

Otta avløpsrenseanlegg er flomutsatt. Teknisk drift opplyser at ved ekstremflom stoppes 
renseprosessen for å unngå at anlegget «flyter opp». Ved mindre/normale vårflommer 
fungerer anlegget normalt, men med deler av avløpet ført i overløp. Også våren 2014 gikk 
det i overløp i renseanlegget i 4 døgn selv om ikke flommen var karakterisert som en 
storflom.  

Flomsikring av Otta sentrum 

NVE arbeider med planene for flomsikring av Otta sentrum. Tre av i alt fire delplaner vil bli 
ferdig i løpet av 2014 (Næperud 2014). Tiltakene har følgende hovedelementer: 

1. Flomsikring mellom Otta kjørebru og Jernbanebrua på sørsiden av Otta-elva. 

2. Flomsikring mellom Otta kjørebru og Jernbanebrua på nordsiden av Ottaelva. 

3. Flomsikring av Otta/Lågen mellom Jernbanebrua og sørover mot Bolongen. 

4. Flomsikring fra samløpet mellom Lågen og Otta-elva nordover langs Lågen, inkl. 
kulvert for Kleivrudbekken gjennom industriområde. Tiltaket knyttet til Kleivrudbekken 
forventes å ha stor positiv effekt på grunnvannssituasjon i Otta sentrum. 

Gjennomføring av flomsikring i Otta er avhengig av NVE’s bevilgninger og prioriteringer. Så 
langt er det antydet byggestart i 2015. 
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Hovedstrategi for å møte klimaeffekten er å ta hensyn til disse i planleggingen av vann- og 
avløpsanleggene. Det må etableres mer robuste overvannssystemer.  

Her kommer 
treleddstrategien 
for overvann inn, 
ved at overvannet 
i størst mulig grad 
skal håndteres 
lokalt, dvs. med 
infiltrasjon og 
fordrøyning og å 
sikre alternative 
flomveier. Dette 
er illustrert i figur 
2.4. 
 Figur 2-4. Strategi for lokal overvannshåndtering.  
 

I Otta sentrum er det kort vei til grunnvannet i flomsituasjoner, slik at infiltrasjon er lite aktuelt 
for sentrumsområdet. Dette er mer aktuelt i omkringliggende områder. En bør kartlegge og 
sikre flomveier i de bratte byggefeltene omkring Otta sentrum. 

Ny E6 er planlagt å ligge mellom Otta renseanlegg og Lågen. Kommunen bør være i forkant 
og tenke langsiktig både når det gjelder omlegging av eksisterende VA-ledninger og 
flomsikring i forbindelse med denne planprosessen. 

Det bør sees nærmere på nødvendige klimatilpasninger for vann- og avløpsnettet i Sel 
kommune. Det anbefales at alle nye avløpsinstallasjoner dimensjoneres med et klimatillegg.  

2.6 Grunnlagsmateriale 
Hovedplan avløp er utført med grunnlag basert på opplysninger og informasjon fra Teknisk 
drift i Sel kommune. Det har også vært utført befaringer til de viktigste anleggene og på noen 
ledningsanlegg.  

Det viktigste grunnlagsmaterialet har vært: 
 Win map – ledningsdatabase 
 Informasjon om tilstand i vassdrag (Vassdragsforbundet) 
 Driftskontrolldata 
 Årsrapporter fra renseanleggene (DIO). 
 NVE – flomsonekart 
 Klimatilpasning.no 
 NGU – løsmassekart 
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3. MÅL FOR AVLØPSSEKTOREN 

3.1 Miljømål for vassdragene 
Miljømålene for naturlige vannforekomster av overflatevann i henhold til Vanndirektivet er at 
de som et minimum skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. For grunnvann er målet å 
oppnå god kjemisk og kvantitativ tilstand. Hvis en vannforekomst i utgangspunktet har god 
tilstand, vil miljømålet være å opprettholde den gode tilstanden. Dette er i tråd med foreslåtte 
miljømål for tilløpselvene til Mjøsa som ble bestemt på årsmøte i Styringsgruppa for 
overvåking av Mjøsa i juni 1998. Disse miljømålene er ikke tidligere vedtatt lokalt i Sel 
kommune. 

3.2 Overordnede mål for avløp 
Arbeidet med avløpshåndtering skal sikre at avløp ikke 
forringer vannkvaliteten i vannforekomstene. Samtidig 
skal kommunens innbyggere og næringsliv betjenes på en 
god måte, og tjenestene skal være kostnadseffektive. 

3.2.1 Godt vannmiljø 

Innsjøer, vassdrag og grunnvann skal ha god kjemisk og fysisk vannkvalitet og god økologisk 
tilstand innen 2021 (og opprettholde den gode tilstanden). 

Vassdragene skal tilfredsstille bakteriologiske krav til badevann og til jordbruksvanning for 
bær og grønnsaker (<100 TKB/100 ml).  

Konsentrasjonene av tungmetaller og miljøgifter i spiselige deler av fisk og 
kreps skal holdes innenfor Mattilsynets anbefalinger for fritt salg og konsum. 

Vassdragene skal være i økologisk balanse nær naturtilstanden med stor 
biodiversitet. 

 

Følgende operative mål/måltall er satt for godt vannmiljø: 

V.1 Målsetting for vannkvalitet i bekker og elver: 

Måltall næringssalter: Total fosfor (tot-P): < 8 µg/l (svært god tilstand) 

Lokalt måltall TKB: <100 TKB/100 ml. 

V.2 Utslippskravene for renseanlegg skal overholdes. 

V.3 Utslipp fra overløp skal begrenses til maksimum 48 timer per overløp pr år.  
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V.4 Tilknytte flest mulig privatpersoner og næringsvirksomheter til kommunale eller 
godkjente avløpsanlegg 

V.5 I avløpstransporten (overløp, pumpestasjoner, ledningsnett) skal det ikke aksepteres 
flere enn 20 uforutsette stopp per år. 

V.6 Tap fra ledningsnettet skal reduseres ved at det skal rehabiliteres 1000 meter 
avløpsledning pr år. 

V.7 Alle avløpspumpestasjoner skal være tilkoblet driftsovervåkingen innen planperiodens 
slutt. Først skal avløpspumpestasjoner med overløp til sårbare resipienter prioriteres.  

3.2.2 God tjenesteyting 

Transportsystemet skal ha kapasitet til å betjene innbyggere og næringsliv, også i forhold til 
forventede klimaendringer. Abonnenter og næringsliv skal ha forutsigbare og gode 
rammebetingelser. 

Operative mål: 

T.1 Feil på det offentlige ledningsnettet som forårsaker kjelleroversvømmelser hyppigere 
enn hvert 10. år i samme bygning skal løses permanent. 

T.2 Avløpsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet, både i forhold til forventet klimaendring og 
befolkningsvekst. 

T.3 Det skal ikke være sjenerende lukt for omgivelsene fra avløpshåndteringen. 

T.4 Abonnentene skal få informasjon om uønskede hendelser, reglement, gebyrer og 
aktivitet. 

T.5 Slam fra renseanlegget skal være min. i kvalitetsklasse 3 i henhold til 
Gjødselvareforskriften slik at det kan brukes i jordbruket eller til vekstjordproduksjon. 

T.6 Kommunen skal ha etablert et system for internkontroll for de avløpsanleggene 
kommunen har ansvar for å drive. 

 

3.2.3 Effektiv avløpshåndtering 

Avløpsvirksomheten skal være kunnskapsbasert og effektiv slik at kostnadene blir lavest 
mulig samtidig som øvrige mål ivaretas.  

Drift, vedlikehold og fornyelse skal ha et langsiktig perspektiv og sørge for at funksjon og 
tilstand opprettholdes, og at levetiden på anleggene ikke forringes. 

Fremmedvannsmengden til renseanleggene skal reduseres. 

E.1 Sel skal fornye minimum 1000 m avløpsledning pr år 

E.2 Redusere fremmedvannsmengder, kartlegge flomutsatt ledningsnett og 
pumpestasjoner. 

E.3 Energibruk ved avløpsanleggene skal kartlegges, og om mulig reduseres. 
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4. SITUASJONSBESKRIVELSE AVLØP OG VANNMILJØ 

4.1 Innledning 
Avløpssystemet i Sel kommune er vist i figur 4-1 og i kart i vedlegg 5. Det er et vidstrakt 
ledningsnett. Avløpet pumpes fra Nord-Sel via Otta sentrum til Otta renseanlegg som ligger 
sør for sentrum langs Gudbrandsdalslågen. Avløpet fra Sjoa pumpes nordover til Otta 
renseanlegg, samt at avløpet både fra hytteområdene Mysusæter og Raphamn er tilknyttet 
Otta renseanlegg via lange overføringsledninger. I tillegg eier kommunen to mellomstore 
renseanlegg på Bjølstadmo og Faukstad som har utslipp til Sjoa, samt drifter et privat 
avløpsanlegg på Høvringen. 

 

Figur 4-1: Oversikt over avløpssystemet i Sel kommune med renseanlegg og pumpestasjoner. Pumpestasjoner 
med rød farge er ikke tilknyttet driftsovervåkingen. 
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4.2 Resipienttilstand 
Hovedresipienten i Sel kommune er Lågen, her kommer utslipp fra Otta RA og de fleste 
utslippene fra overløpene på pumpestasjonene. Overløp fra Dale og sentrum sør går til 
Ottaelva, mens overløp og utslipp fra overløp og renseanlegg på Bjølstadmo og Faukstad 
går til Sjoa. 

Det er gjennomført vassdragsovervåkning på utvalgte prøvepunkter i 2006, 2010, 2011, 
2012, 2013 (Vassdragsforbundet, 2014). Oppsummert informasjon fra undersøkelsene er 
vist i vedlegg 4. 

Vannkvaliteten i Lågen er klassifisert som «God» med henhold på eutrofiering. Otta-elva er 
klassifisert som «God» og Sjoa er klassifisert som «Svært god». 

Selsbekken er klassifisert som «Moderat». Den går gjennom landbruksområdet fra Nord-Sel 
til Selsverket. Haugstulen avløpspumpestasjon (APS) har overløp til bekken. I tillegg er det 
noen mindre private avløpsanlegg i nedslagsfeltet. 

Høvringsåe renner forbi Høvringen-området og har utløp i Lågen nord i kommunen. Elva har 
«Moderat» økologisk tilstand i forhold til forsuring og «God» tilstand i forhold til eutrofiering. 
Her er det ett privat avløpsrenseanlegg som en del hoteller og hytter er tilknyttet, mens 
resterende hytter har utslipp til grunnen og bekk. 

Figur 4-2: Økologisk tilstand i vannforekomster i Sel (vann-nett.no)  
 

Den økologiske tilstanden for vannforekomstene i Sel er i hovedsak god eller svært god som 
figur 4.2 viser. 
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Hovedutfordringene i vassdragene er: 

 Vassdragsregulering 
 Flom- og erosjonssikring, kanalisering og opprensking 
 Landbruksavrenning - eutrofiering 
 Spredt avløp og utslipp fra renseanlegg/overløp  - eutrofiering 

 

Miljømål for vannforekomster 
Alle vannforekomster har i utgangspunktet 
standard miljømål som er god økologisk og 
kjemisk tilstand (GØT) i henhold til vanntype. 
 
 
I tiltaksanalysen for Mjøsa er det foreslått 7  

vannforekomster i Sel kommune som sterk modifiserte vannforekomster (SMVF). Disse 
er vannforekomster påvirket av regulering eller andre fysiske inngrep, og miljømålet er godt 
økologisk potensiale (GØP). Fristen for å nå miljømålet er 2021. 
 

I Sel kommune er det foreslått klassifisert 14 vannforekomster som er vurdert med risiko 
for ikke å nå miljømålet i 2021 uten gjennomføring av tiltak (Vassdragsforbundet 2014). 
Disse er listet opp i tabell i vedlegg 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilstandsklasser

Svært god

God Miljømålet

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Tiltak må iverksettes for å 

oppnå god økologisk tilstand
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4.3 Renseanlegg 
Sel kommune eier og drifter ett stort og 2 mellomstore renseanlegg. I tillegg drifter Sel 
kommune det private avløpsrenseanlegget på Høvringen. 

4.3.1 Otta renseanlegg 

Otta avløpsrenseanlegg ligger mellom Sandbumoen og Otta, og ble satt i drift i 1979. 
Anleggsdata for renseanlegget er vist i tabell 4-1. 

 

Figur 4-3: Systemskisse over Otta renseanlegg, der driftsoperatør og formann Stein Tho viser prosessen. 

 

 

Tabell 4-1: Anleggsdata for Otta RA (Johansen 2014 og Øverli 2013): 

Rensemetode: Etterfelling (fellingskjemikalie av type ALG) 
Dimensjonerende 
vannmengde: 

192 m3/h   

Hydraulisk kapasitet: 10 000 pe Hydraulisk belastning: 5120 pe 
Organisk kapasitet: 14 000 pe Organisk belastning etter 

NS 9426 (faktor 2.0)): 
10088 pe (2013)  
8934 pe (2012) 

Prøvetaking: 24 mengdeproporsjonale døgnprøver (Akkreditert prøvetaking 
gjennom DiO). 

Overløp i/ved anlegget: Ikke rapportert overløp i 2012 og 2013. Overløp foregår i kum 
utenfor renseanlegget. Styres manuelt med ventiler. 
Driftsavdelingen registrerer overløp ved renseanlegget og 
sender Fylkesmannen og Driftsassistansen (DIO), men dette 
kommer ikke med på årsrapporteringen fra DIO. 

Behandlet vannmengde 2013: 597 455 m3 2012: 546 531 m3 
Tilkjørt mengde septik 2013 1 116 m3 2012: 393 m3 
Avvannet slammengde i 
2013: 

1020 tonn Tørrstoff som TS: 18,4 % 

Tungmetaller i slam: Alle 4 prøver i 2012 og 2013 viser tilfredsstillende verdier for at 
slammet kan benyttes til jordbruksformål 
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KONTROLLPRØVER OTTA RENSEANLEGG 2013 
Analyse- 
parameter 

Antall prøver Rensekrav Antall som 
overholder krav 

Overholder anlegget 
rensekrav og krav til 
antall prøver? 

Levert Krav Konsen- 
traksjon 

Rense- 
effekt 
% 

Konsen- 
traksjon 

Rense- 
effekt % 

Tot-P 24 24 0,25 95 24 22 Ja (gj.snitt 98 %) 
BOF5 24 24 25 70 24 24 Ja (gj.snitt 99 %) 
KOF 24 24 125 75 24 23 Ja (gj.snitt 96 %) 
Tot-N 6 6     Ingen rensekrav 

(gj.snitt 32%) 
 

Tilstandsvurdering av Otta RA 

Figur 4-4. Bilder fra prosesshallen ved Otta Renseanlegg (Hovi, 2014) 

 

Fylkesmannen hadde en inspeksjon ved Otta renseanlegg 13.10.2010, og rapporten påpeker 
følgende avvik fra gjeldene regelverk (Fylkesmannen 2010): 

 Avviksbehandling for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende, da det mangler skriftlig 
avviksbehandlingssystem for ytre miljø og for avløpsanlegget i henhold til 
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7. 

 Mangler risikokartlegging og vurdering for avløpsområdet 

 Mangler vurderinger i forhold til hvordan framtidig klimaendringer vil påvirke 
avløpsanlegget og ledningsnettet. Det er ikke laget planer for å hindre at overvann 
kommer inn på avløpsnettet. 

 Vesentlige overløp mangler utstyr som enten registrerer vannmengde eller 
tidsvarighet for overløp av urenset vann slik kreves i forurensningsforskriftens § 14-5 
fjerde ledd. 

 Avløpsledninger vedlikeholdes og fornyes ikke i tilstrekkelig omfang. Det finnes ikke 
saneringsplaner eller hovedplan for vann og avløp. 

Renseanlegget på Otta har hatt stabile og svært gode renseresultater over lengre tid. Dette 
tyder på en svært god oppfølging av driften ved anlegget skriver Fylkesmannen i sin 
inspeksjonsrapport (Fylkesmannen 2010).  
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4.3.2 Bjølstadmo renseanlegg 

Bjølstadmo avløpsrenseanlegg er satt i drift i 1981 i forbindelse med Mjøsaksjonen. Biorotor 
er demontert, og anlegget er et mekanisk/kjemisk renseanlegg. Anleggsdata er oppsummert 
i tabell 4-2. 

Tabell 4-2. Anleggsdata Bjølstadmo renseanlegg (Johansen 2014 og Øverli 2013) 

Anleggsdata om Bjølstadmo renseanlegg 
Rensemetode: Sekundærfelling 
Dimensjonerend
e vannmengde: 

24,6 m3/h   

Hydraulisk 
kapasitet: 

980 pe Hydraulisk belastning: 370 pe 

Organisk 
kapasitet: 

? pe Organisk belastning etter NS 
9426 (faktor 1,5): 

320 pe (2013)  
452 pe (2012) 

Prøvetaking: 6 mengdeproporsjonale døgnprøver (Akkreditert prøvetaking gjennom 
DiO). Prøvene holdes avkjølt i kjøleskap under prøvedøgnet på utløpet, 
men ikke innløpet. 

Overløp i/ved 
anlegget: 

Anlegget har ikke registrering av overløp. Dette er i strid med §13-12 i 
Forurensningsforskriften 

Behandlet vannmengde 2013: 31 209 m3 2012: 28 058 m3 
Bortkjørt slammengde til Otta 
RA: 

2013: 443 m3 2012: 431 m3 

KONTROLLPRØVER BJØLSTADMO RENSEANLEGG 2013 
Analyse- 
parameter 

Antall 
prøver 

Rensekrav Antall som 
overholder krav 

Overholder anlegget 
rensekrav og krav til 
antall prøver? 

Le
ver
t 

Krav Konsen- 
trasjon 

Rense- 
effekt 
% 

Konsen- 
trasjon 

Rense- 
effekt 
% 

Tot-P 6 6 0,8 90 6 6 Ja (96 % rensing) 
BOF5 6 6 45  6 - Ja (88 % rensing) 
KOF 6 6     85 % rensing 
 

Tilstandsvurdering av Bjølstadmo renseanlegg:  

 

Figur 4-5 Bilde av Bjølstadmo Avløpsrenseanlegg (Gederaas 2013). 
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Bjølstadmo renseanlegg har vært i drift i 25 år, og bygning og inventar virker slitt. Det er 
etablert nytt inntaksarrangement som fungerer bra i følge driftsavdelingen. Det er automatisk 
prøvetakere for blandprøver, men innløpsprøvene står ikke i kjøleskap.   

Foreslåtte tiltak: 

 Anskaffe kjøleskap for innløpsprøver 
 Generell oppussing etter over 25 års drift. 
 Redusere støy i anlegget 
 Vurdere å bytte ut anleggets stasjonære pH-måler med tilsvarende måler som de 

andre renseanleggene i kommunen 
 Overløpsregistrering 

 

4.3.3 Faukstad renseanlegg 

Faukstad renseanlegg ble satt i drift i 1990. Det ligger flomutsatt til ved Sjoa, og er de siste 
årene renovert pga. flomhendelser. Siste renovering ble utført etter flommen i mai 2011. 
Figur 4-6 viser bilder av anlegget, og anleggsdata er oppsummert i tabell 4-3. 

Figur 4-6: Faukstad avløpsrenseanlegg nylig renovert pga flom i 2011 (Gederaas, 2013).  

 

Tabell 4-3: Anleggsdata Faukstad renseanlegg (Johansen, 2013 og Øverli 2012) 

Anleggsdata om Faukstad renseanlegg 
Rensemetode: Primærfelling (med PAX21) 
Dimensjonerende vannmengde: 4,4 m3/h 
Hydraulisk 
kapasitet: 

130  pe Hydraulisk belastning: 120 pe 

Organisk 
kapasitet: 

130 pe Organisk belastning etter NS 
9426 (faktor 1,5): 

32 pe (2013)  
78 pe (2012) 

Prøvetaking: 6 mengdeproporsjonale døgnprøver (Akkreditert prøvetaking gjennom 
DiO).  

Overløp i/ved 
anlegget: 

Anlegget har ikke registrering av overløp. Dette er i strid med §13-12 i 
Forurensningsforskriften 

Behandlet vannmengde 2013: 12 414 m3 2012:  
2011: 

7072 m3 (drift fra april-
desember) Ute av drift etter 
flom 

Bortkjørt slammengde: 2013: 128 m3 2012: 83 m3 (drift fra april-
desember) 
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KONTROLLPRØVER FAUKSTAD RENSEANLEGG 2013 
 
Analyse- 
parameter 

Antall prøver Rensekrav Antall som 
overholder krav 

Overholder anlegget 
rensekrav og krav til 
antall prøver? 

Leve
rt 

Krav Konsen
- 
trasjon 

Rense
- effekt 
% 

Konsen
- 
trasjon 

Rense- 
effekt % 

Tot-P 5 6 0,8 90 5 5 Nei, levert for få prøver. 
Gj.snitt 96 % 
renseeffekt. 

BOF5 5 6 45  5 - Nei, levert for få prøver. 
Gj.snitt 90 % renseeffekt 

KOF 5 6     Nei, levert for få prøver. 
Gj.snitt 80% renseeffekt 

 

Tilstandsvurdering av Faukstad renseanlegg: 

Faukstad renseanlegg fungerer godt og er nylig renovert etter flom. Overløpsledning ble 
vinteren 2014 etablert ut i Sjoa nedstrøms, for å unngå oppstuvning i anlegget ved høyt nivå i 
elva. Ingen større planlagte utvidelser av ledningsnettet som medfører ytterligere belastning. 
Det er ikke registrering av overløp, og dette bør iverksettes. 

4.3.4 Høvringen renseanlegg (privat renseanlegg) 

Høvringen renseanlegg er bygget i 1980 i felleskap av reiselivsbedriftene på Høvringen 
(Hovringenvel.no, 2014).  Det ble i 2008 søkt om utvidelse av utslippstillatelsen fra 1700 pe 
til 1995 pe. Søknaden ble godkjent og ny utslippstillatelse ble gitt i brev av 06.11.2008. 

Anlegget driftes av Teknisk drift på timebasis. Driftsassistansen for Oppland har oppfølging 
med anlegget på lik linje med de andre kommunale renseanleggene (dette er en forutsetning 
i utslippstillatelsen).  

Det ble levert 6 kontrollprøver i 2013, og anlegget overholder rensekrav til totalfosfor og 
organisk stoff (Johansen 2014). Anlegget har varierende belastning. Det er ikke tatt 
kontrollprøver i påskeuka, og i følge Teknisk drift er anlegget overbelastet i høysesongen. 
Anlegget er slitt etter mer enn 30 års drift, og er modent for renovering/nybygging. 
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4.4 Myrmoen slambehandlingsanlegg 
Kommunen har etablert et slambehandlingsanlegg på Myrmoen der det gjennomføres 
rankekompostering. Dette for å oppfylle kravene i gjødselvareforskriften om stabilisering og 
hygienisering av avløpsslammet. 

Slambehandlingsanlegget på Myrmoen er anlagt oppå den gamle avfallsfyllingen til 
kommunen. Hele deponiområdet er anlagt på en såle av sand og grus ved foten av den 
bratte lia (Forbord 2014). Det gamle deponiet ble anlagt uten bunntetting direkte på sand og 
grus. Alt sigevann infiltreres i løsmassene under deponiet. Det er ikke observert utslag av 
sigevann til terreng. Grunnvannsspeilet ligger dypere enn bunnen av det gamle deponiet. 
Sigevannsmengden er derfor begrenset til nedbørsinfiltrasjon gjennom deponioverflaten. 

Analyseresultatene fra senere år viser at grunnvannet nedstrøms det gamle deponiet er 
tydelig påvirket av sigevann, men at påvirkningen er lavere enn tidligere. Grunnvanns-
bidraget fra området rundt avfallsplassen til Ottaelva anses som uten vesentlig betydning, da 
fortynningen i elva vil være stor, selv ved lavvann (Forbord 2014).  

 

Figur 4-7:Flybilde der komposteringsanlegget ligger på nordsiden av Miljøstasjonen (Forbord 2014). 

Slambehandlingsanlegget var før nyttår drevet av et privat firma på oppdrag av kommunen. 
De hadde problemer med at de ikke oppnådde høye nok temperaturer i rankene. Minst 55°C 
i minimum 15 døgn er minstekravet for å få et hygienisert slam.  

Teknisk drift har nå kommet i gang med drifting av anlegget i egen regi. De har en 
fagarbeider som har fast ansvarsområde på slambehandlingsanlegget. De mottok i fjor 
nærmere 2800 tonn slam. De tar i mot avvannet slam fra kommunale og private 
avløpsrenseanlegg fra Oppdal i nord til Ringebu i sør. 

De har begynt å få i gang rankekomposteringen ved å blande avvannet slam med kvernet 
hageavfall, og logge temperaturen i rankene. I dag vendes rankene med hjullaster, noe som 
er en tungvint og drivstoffkrevende prosess. Kommunen ønsker å investere i en rankevender 
for å gjøre arbeidet lettere.  
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4.5 Transportsystem 

4.5.1 Generelt 

Størsteparten av utbyggingen av avløpsnettet i Sel ble gjort i forbindelse med Mjøsaksjonen 
på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 80-tallet. De tre renseanleggene (inkl. Nord-Sel 
renseanlegg som nå er nedlagt) ble bygget da, og de største tettstedene ble avkloakkert. Det 
ble lagt avløpsledninger i de største tettstedene.  

 

Mellom 1978-1983 (Mjøsaksjonen) ble det i 
enkelte områder brukt bark som 
omfyllingsmasse over ledningene i følge 
Teknisk drift. Barken er nå nedbrutt, og 
ledningene ligger ubeskyttet. 
Driftsavdelingen i kommunen forteller om 
steiner som har slått hull i ledninger pga 
manglende beskyttelse. Figur 4-8 viser ett 
ledningsanlegg hvor det var brukt bark som 
omfyllingsmasse på Bjølstadmo. Barken var 
nedbrutt, og steinen vist i forgrunn på bildet 
hadde slått hull på avløpsledningen. 

 

Disse ledningene ligger som en tikkende 
bombe. Pga manglende registrering av 
ledningsnettet, er det stor usikkerhet knyttet 
til hvor dette problemet er størst. 
Bjølstadmo, Otta sentrum, Dale og Hjellum 
er områder der driftsavdelingen tror det er 
brukt bark som omfyllingsmasse.  

 

Figur 4-8: Sanering Prestgardsbruvegen på Bjølstadmo (Bilde tatt av Aabakken 2013).  

Det har vært fokus på å tilknytte ny bebyggelse til spillvannsnettet istedenfor renovering av 
eksisterende ledningsanlegg. Det ble på 90-tallet lagt spillvannsledning fra Selsverket til 
Nord-Sel, og i 2005 ble det lagt spillvannsledning fra Sandbumoen til Sjoa.  

Kommunen har også tatt over privat utbygd ledningsnett på Mysusæter og Raphamn 
(kommunal ledning fra hotellet og ned), som har vist seg å ha dårlig kvalitet. Ledningen er 
delvis etablert i frostfri grøft og delvis etablert i grunn grøft med preisolerte rør. Om vinteren 
er det problem med at spillvannsledningen fryser. Det er derfor bygd ett overløp på 
Mysusæter som tas i drift om spillvannsledning fryser. Overløpet går til en 30 m3 septiktank 
med etterfølgende infiltrasjonsanlegg (etablert i 2012). Ledningen frøs vinteren 2011/2012, 
men fungerte vinteren 2013. 

Alle ledninger er lagt etter separatsystemet i sentrumsområdene (dvs. spillvann og overvann 
er ført i separate ledninger). Overføringsledningene mellom tettstedene er bare for spillvann, 
og overvannet ledes til infiltrasjon eller nærmeste bekk/vassdrag. 
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4.5.2 Alder og materiale på avløpsledninger 

 
Det er 103 770 meter kommunal avløpsledning i Sel kommune som er i drift.  

Tabell 4-4: Oversikt over antall meter avløpsledning med ulike ledningsmaterialer.  

Materiale   Ant m 
selvfallsledning 

Ant m 
pumpeledning

Totalt 

Asbest‐sement  421    421 

Betong  4977  186  5 163 

PE  883  4 432  5 315 

PVC  79267  12 324  91 591 

Ukjent  5111  756  5 867 

Støpejern  76  428  504 

Sum  90659   13 111   103 770  

 

84 % av avløpsledningene er i PVC-materiale. Det er registrert 421 meter med Asbest-
sement spillvannsledning.  

De eldste registrerte spillvannsledningene er betongledninger fra 1955 som ligger langs 
Kongsvegen ved avkjørsel til Otta sentrum. På 60- og tidlig 70-tall ble Dale bygd ut med 
spillvannsledninger. Det ble kloakkert i sentrum av Nord-Sel på starten av 70-tallet og 
avløpet samlet i et avløpsrenseanlegg der (som nå er nedlagt). Hjellum, Otta sentrum, 
Bjølstadmo og overføringsledning til Sandbumoen ble i hovedsak bygd ut gjennom 
Mjøsaksjonen (1977-1982). Sjoa fikk avløpsledninger på midten av 1980 og på slutten av 
1980 ble det bygd ut med renseanlegg og avløpsledninger på Faukstad. 
Overføringsledninger fra Mysusæter ble bygd i 1995 og interne ledninger der er fra 2000-
tallet. 

 

Figur 4-9: Antall meter avløpsledning fordelt på byggeperiode. 

Betongledninger lagt før 1970 har erfaringsvis store feil og mangler (Røstum et. al 2013), og 
har et akutt behov for sanering. Likedan er PVC-ledninger lagt før 1977 også modne for 
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utskifting. I tillegg vet en at en større andel av ledningene som ble lagt i forbindelse med 
Mjøsaksjonen ble lagt med bark som omfyllingsmasse, og har et akutt saneringsbehov. 

4.5.3 Virkningsgrad  

Virkningsgraden på ledningsnettet beregnes som fosfortilførselen til renseanlegget dividert 
med produksjonen fra personer og industri tilkoblet ledningsnettet. Det er en del usikkerhet 
forbundet med måling av fosfortilførsel.  Fra årsrapporten for Otta renseanlegg 2013 ser vi at 
det ble målt en gjennomsnittlig tilførsel 10 088 pe mhp. Tot-P (Johansen 2014).  Med en 
tilknytning på totalt 3414 pe (pr 01.01.13, inkludert industri-pe), blir ledningsnettets teoretiske 
virkningsgrad med hensyn til fosfor på 34 %.  

Årsrapporten for Bjølstadmo RA 2013 gir følgende; kontrollprøvene indikerer at tilførsel til 
renseanlegget er 256 pe, beregnet ut ifra tilførselen av total fosfor. Ut fra oppgitt tilknytning 
på 380 pe blir virkningsgraden for ledningsnettet på 67 %.  

For Faukstad er det beregnet en tilførsel tilsvarende 35 pe mhp total fosfor i årsrapporten 
(Johansen 2014). Ut fra oppgitt tilknytning på 115 pe, blir virkningsgraden for ledningsnettet 
på 30 %.    

4.5.4 Kummer 

Det er til sammen registrert 2100 kummer i kommunal eie og drift i Sel kommune. Oversikt 
over antall kummer av hver type er vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 4-5: Registrerte kummer i Sel kommune og fordeling på type kum (status pr 15.07.14). 

Type kum Antall 

Ukjent 301 

Overvann 197 

Spillvann 1088 

Spillvann/overvann 106 

Vann 392 

Vann/overvann 72 

Vann/spillv./overv. 29 

Vann/spillvann 107 

Totalsum 2292 
 

 

Figur 4-10: Eksempel på en felleskum for spillvann og vann 

 

Til sammen er det registrert 136 felles vann og spillvannskummer i kommunens 
ledningskartverk. Fordelingen av disse i kommunen er grovt sett slikt fordelt: 
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Tabell 4-6: Felleskummer for vann og spillvann  i Sel kommune og områdevis fordeling 

Sted Antall felles SP+ V-
kummer 

Kommentar 

Sandbumoen 9 felleskummer fra 
1975/1976 

PVC vannledning 

Faukstad 3 felleskummer ved 
Heidal RA og 1 
felleskum i sentrum 

PCV-ledninger 

Dale 14 felleskummer i 
byggefeltet 

Stort sett bare Asbestledninger. Må skiftes 
ut ledning og kummer 

Hjellum - 
Klebervegen 

6 felleskummer Asbestledning i Klebervegen må skiftes 
samtidig 

Plassjordet 23 felleskummer Asbestledning i Sinclarvegen og 
Rondanevegen, ellers Pe-ledning 

Langs E6 sørover fra 
Loftsgardsbrua til YX 

6 felleskummer Asbestledning og støpejernsledning. 

Steindalsvegen2 og 4 
 

2 felleskummer Asbestledning 

Brattråket 2 felleskummer Støpejernsledning 
Stampen v/ Ula E6 5 felleskummer fra 

1982 og 1995 
PVC-ledninger 

Sentrum nord for 
RV15 – vest for 
jernbanen 

6 felleskummer Asbestledninger og støpejernsledning 

Loftsgardsøya 4 felleskummer PVC-ledninger 
Nord-Sel 22 felleskummer PVC-ledninger 
 

Felleskummer for vann og avløp er kritiske punkter hvor vannforsyningen kan bli forurenset 
av avløpsvann. Det er spesielt kritisk i områder med dårlig ledningsfall på avløpsnettet, der 
kloakkstopper kan inntreffe ofte. Med liten høydeforskjell mellom vann- og avløpsledningen, 
kan forurenset vann få en oppstuvning over nivået til vannledning, armatur og brannventil. 
For felleskummer er det særlig utfordringer knyttet til mulig forurensning av drikkevannet i 
perioder med undertrykk og trykkløst nett. 

4.5.5 Tilstoppinger i ledningsnett  

Driftsavdelingen opplyser at de har problemer med tilstoppinger i noen områder pga dårlig 
fall og motfall på ledninger. Det er faste, kjente områder som sør på Plassjordet og på Dale (i 
Storrustvegen). Disse områdene er prioritert i tiltakslistene. 

4.5.6 Fett i ledningsnettet 

Det er problemer med fett i ledningsnettet, spesielt i noen sentrumsgater på Otta. Det 
foreligger ingen oversikt over fettutskillere hos bedrifter. Det siste året har det vært flere  
problemer med fett i Olav Bismos gate i Otta sentrum. 

4.5.7 Oljeutskillere 

Avdeling for Plan og Beredskap i Sel kommune har oversikt over oljeutskillere i Sel 
kommune. Det er Arnkvern Miljø som for tiden har den årlige tømmingen av oljeutskillere og 
rapporterer til kommunen. Per september 2014 tømmes 8 oljeutskillere i kommunen. 



Hovedplan vannforsyning og avløp 
 

DEL B– HOVEDPLAN AVLØP 

106 

 

 

 

 

4.5.8 Sand i ledningsnettet 

Det finnes ingen oversikt over antall veisluk og sandfang i Sel kommune. Driftsavdelingen 
opplyser at det er en del sluk uten sandfang på ledningsnettet, særlig i sentrum. Dette 
resulterer i redusert kapasitet i ledningsnettet, da sand opptar volum i ledningene i tillegg til 
ekstra slitasje på rørene. Det er ikke etablert gode rutiner for spyling av ledningsnettet og 
heller ikke suging av eksisterende sandfang. Dette er en vanlig problemstilling for 
kommunene da sandfang tilhører veianlegget (og veibudsjettet), mens overvannsledningen 
tilhører avløpsnettet (selvfinansierende budsjett).  

4.5.9 Tilknytninger 

Alle tettsteder i kommunen er tilknyttet kommunale renseanlegg. Sist tilknyttet er Sjoa 
tettsted og Nord-Sel. Hytteområdene Raphamn og Mysusæter ble tilknyttet offentlig 
ledningsnett i perioden 1990-2005. På hytteområde Høvringen er det ett privat 
avløpsrenseanlegg. 

Ved legging av overføringsledning fra Sjoa til Sandbumoen, var det tenkt å legge til rette for 
tilknytning av byggefeltet ved Varphaugen. Dette er planlagt, men ikke gjennomført pga. 
uenighet om kostnadsfordeling mellom kommunen og beboerne. Disse eiendommene har 
fortsatt lokale løsninger. 

Likedan er det lagt spillvannsledning opp Verkensbakken ved Selsverket, men beboerne har 
ikke tilknyttet seg spillvannsledningen. En ytterligere utvidelse av ledningsnettet her er 
planlagt utført i år, og da bør det sendes pålegg om tilkobling til alle beboerne i området. 

Det er mottatt en oversikt på slamavskillere som tømmes av Septik24 på oppdrag for 
kommunen. Her er det registrert 972 slamavskillere i kommunen. Flere av disse 
slamavskillerne ligger innenfor rensedistriktene til Bjølstadmo, Faukstad eller Otta. Årsaken 
til at disse abonnentene ikke er tilkoblet bør undersøkes, og det bør sendes pålegg om 
tilkobling. 

Det bør også sees på randsoner rundt eksisterende avløpsnett, om det er mulige enkelthus 
og områder som kan tilknyttes med enkle midler.  

Pr 1.1.2014 var det 5959 innbyggere i Sel kommune. Vi oppsummerer følgende: 

Tabell 4-7 Tilknytningsgrad Sel kommune pr 1.1.2014 

Antall innbyggere i Sel kommune pr 1.1.2014 5959 

Antall innbyggere (pe) tilknyttet offentlig anlegg er 
1420 abonenter husstander * 2,7 pe/husstand: 

3834 

Tilknytningsgrad kommunalt anlegg (%) 64 % 

*totaltilknytning til Otta, Faukstad og Bjølstadmo, unntatt industri 

Dette betyr at det er ca. 2100 pe som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, men har egne 
renseløsninger (tilsvarer ca. 2,3 pe/husstand). 

4.5.10 Fremmedvann og kapasitet i avløpssystemet 

Det er trolig en del fremmedvann i avløpssystemet, da det er en stor andel av felleskummer 
der overvann kan gå over i spillvannssystemet. I tillegg er ledningsnettet gammelt og lekk. Ut 
fra vannforbruket og hvor mye avløpsvann som renses, kan en anta innlekkingen og andel 
fremmedvann. Ved Otta renseanlegg er ca. 50 % av avløpsvannet fremmedvann. 
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På Faukstad er det et forholdsvis ungt ledningsnett (fra 90-tallet), men her renses det dobbelt 
så mye vann som det produseres i vannverket. Her har det vært tilbakeslag inn på 
avløpsrenseanlegget gjennom overløpsledningen ved høy vannføring i Sjoa. Det er nylig 
gjort tiltak ved at overløpsledningen er lagt medstrøms, og Teknisk drift tror dette vil bedre 
situasjonen. 

Ved befaring i Steinsdalsvegen på Otta den 27.05.14 ble det observert for mye vann i 
spillvannsnettet tatt i betraktning tilknytningen langs gata. Dette har driftsavdelingen prøvd å 
finne årsaken til, men de får ikke TV-kjørt ledningen pga. svanker.  

4.5.11 Industripåslipp 

Av prosessindustri er Nortura Otta den største bedriften med 75 ansatte, og i tillegg kommer 
Heidal Ysteri på Bjølstadmo. For øvrig er det bare små bedrifter som bakeri, butikker, 
gatekjøkken, verksted, vaskeri og bensinstasjoner, som er tilknyttet ledningsnettet i tillegg til 
skoler og barnehager.  

Det er ingen problemer med tungmetaller i slammet ved Otta renseanlegg.  

Det foreligger ingen påslippsavtaler.  

4.5.12 Utbygging og befolkningsutvikling 

I kommuneplanen har kommunen satt som ambisjon at befolkningstallet i Sel skal holdes ved 
dagens ca. 6000, og det er ønskelig med økning. Det er kun planlagt mindre nye 
utbyggingsområder. Før utbygging av byggefeltet Øvre-Dale kan ta til, bør vannforsyningen 
til feltet sikres med ny vannledning fra Otta sentrum. Dette da det har vært flere brudd på 
eksisterende asbestledning. Interne vann- og avløpsledninger på Dale må også vurderes i 
forhold til oppdimensjonering for å sikre nok trykk og leveranse av vann til planlagt boligfelt. 
Det må også vurderes om det er tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet og 
avløpspumpestasjon Dale for tenkt utbygging. 

Det er planlagt nye hyttefelt i nedslagsfeltet til Sjoa, hvor det ikke er tilgjengelig offentlig 
avløpsløsning. Her er det viktig at kommunen følger opp at det etableres avløpsløsninger 
som holder kravene i forurensningsforskriften. 

4.6 Pumpestasjoner, overløp og driftsovervåkning 
Tabell 4-8 viser en oversikt over kommunale avløpspumpestasjoner fordelt på rensedistrikt. 
Det er også oppsummert hvilke av stasjonene som er tilknyttet driftsovervåkning. 
Avløpspumpestasjonene er vist på oversiktskartet i vedlegg 5. 

Tabell 4-8: Oversikt over avløpspumpestasjoner i Sel kommune. 

Sted  Navn APS  Tilstand  Driftsovervåkning 

Bjølstadmo 
 

Stor‐Karl     ikke driftsovervåkning 

Heidal kirke       

Heidal skole       

Landhandleriet       

Mysusæter 
 

Veggumsfeltet     ikke driftsovervåkning, sårbar 
resipient 

Bergetjønn  Foreløpig privat    
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Sted  Navn APS  Tilstand  Driftsovervåkning 

Brunborg       

Solstad       

Ulltunga       

Ulvangen       

Nord‐Sel 
 

Haugstulen Bakside     ikke driftsovervåkning, sårbar 
resipient 

YX (Texaco)     ikke driftsovervåkning 

Ottnes  Plass til bare en pumpe, 
foreslått ny 

  

Kompanienget  Dårlig tilstand, foreslått ny    

KP19 Ødegård       

Nord‐Sel  Ikke funksjonell, foreslått 
ny 

  

Skottvatnet  Dårlig tilstand, foreslått ny    

Otta 
 

KP6 Trekanten  Flomutsatt  Fungerer ikke 
driftsovervåkning 

Bekken     ikke driftsovervåkning 

Biltilsynet     ikke driftsovervåkning 

Gamle E6     ikke driftsovervåkning 

Haugstulen  Dårlig, foreslått ny APS  ikke driftsovervåkning 

KP17 Bredevangen  Usikkert hvor 
overløpsledning går 

ikke driftsovervåkning 

KP8 Lonbakken     ikke driftsovervåkning 

Løkken     ikke driftsovervåkning 

UnoX Otta     ikke driftsovervåkning 

KP1 Jernbanebrua  mangler hus, kummer    

KP15 Dale       

KP18 Mæhlumsvegen       

KP2 Ekre       

KP3 Kongsparten  Innlekk, sjekke årsak    

KP4 Rosten       

KP5 Martnasplassen  Flomutsatt    

KP7 Killi  dårlig, innlekk, foreslått ny    

KP9 Ulvolden       

Nyhusom       

Sandbu       

Sjoa       

Varphaugen       

 

Som tabellen viser er det 4 avløpspumpestasjoner i Bjølstadmo rensedistrikt, ingen i 
Faukstad rensedistrikt og 34 avløpspumpestasjoner som er tilknyttet Otta rensedistrikt (og en 
APS i privat drift på Mysusæter).  

Noen av disse pumpestasjonene har behov for oppgradering. Rehabilitering av 
pumpestasjoner utføres fortløpende av kommunen ved behov og tas over driftsbudsjettet. 
Noen utvalgte pumpestasjoner (uthevet i tabellen), er foreslått skiftet ut eller renovert i 
Tiltaksplanen til denne hovedplanen. 
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4.6.1 Overløp og driftsovervåkning 

Det er ikke registrert overløp på ledningsnettet utenom nødoverløpene på pumpestasjonene 
(38 stk) og i renseanleggene (3 stk). 

12 kommunale avløpspumpestasjoner er ikke tilknyttet kommunens driftsovervåkning, og har 
ikke registrering av overløpstid eller mengde. I følge forurensningsforskriftens § 14-5 fjerde 
ledd er det pålagt utstyr som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet for overløp av 
urenset vann. Dette er vesentlig der overløpet slippes til sårbar resipient.  

Figur 4-11: Avløpsnett i nedslagsfeltet til Otta vannverk på Selsverket 

Dette gjelder 
spesielt APS 
Haugstulen bakside 
på Nord-Sel, APS 
Veggumsfeltet på 
Mysusæter, APS 
Løkken og APS 
Haugstulen på 
Selsverket.  

 

Som figuren viser, 
er PST Løkken 
innenfor 
tilsigsområdet for 
Otta vannverk.  

 

Det mangler også overvåkning av overløp på Faukstad og Bjølstadmo renseanlegg. 
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4.7 Private avløpsanlegg 
Det er registrert 931 abonnenter tilknyttet slamtømmeordningen i Sel kommune ifølge 
Teknisk drift. Fordelingen på ulike abonnement er gitt i tabell under.  

Tabell 4-9: Antall abonnenter med private mindre avløpsrenseanlegg fordelt på type abonnement i kommunens 
gebyrregulativ. 

Type abonnement Antall 
ab. 

Ant. pe Utslipp av 
fosfor (kg P/ år) 

Forutsetninger 

Slamavskiller inntil 5m3 677 1489 261 2,2 pe/anlegg 

Slamavskiller >5m3 128 563 99 4,4 pe/anlegg 

Fritidsboliger (belegg 40 døgn) 83 18 3 2,2pe/anlegg 

Tett tank 43 95 0 2,2pe/anlegg 

Totalt 931 ab. 2165 pe 363 kg P/år  

Forutsetninger:     

Fosforproduksjon:      1,6  g P/pe*døgn 

Antatt gj.snittlig renseeffekt mindre avløpsanlegg:  60 %  rensing av P 

 

Det er for tiden firmaet Miljøservice/Septik24 som har avtale med Sel kommune om tømming 
av slamavskillere i kommunen, og de har GPS-merket alle slamavskillere som de har på sine 
tømmelister.  

 

Tett tank 
 
Renseanlegg 
 
Slamavskiller 
 
Totalt 

50 stk 
 
6 stk 
 
916 stk 
 
972 stk 

På deres oversikt finnes det 972 anlegg, og disse er 
vist på oversiktskartet over avløpsnettet i Sel kommune 
i vedlegg 5. Avviket mellom kommunens abonnenter og 
antall tømmepunkt hos Miljøservice skyldes at det er 
noen anlegg som tømmes utenfor kommunens 
tømmeordning (privat tømming). 

 

Det foreligger noe, men begrenset med informasjon om anleggstyper for mindre avløps-
renseanlegg. Trolig er det flest infiltrasjonsanlegg med tanke på grunnforholdene. Ved en 
sjekk av anleggsbeliggenhet mot løsmassekart fra NGU, ser en at det finnes 79 anlegg som 
ligger i områder med jordarter som det er vanskelig med infiltrasjon (bart fjell, fjell med tynt 
morenedekke, torv, myr, bresjø/innsjøavsetning). Her er det ikke mulig med infiltrasjon, så 
her må det være andre renseløsninger som minirenseanlegg, tette tanker og eventuelt 
sandfilteranlegg og direkteutslipp fra slamavskiller til bekk. Disse anleggene bør undersøkes. 

Slamtømmefirmaet har rapportert om mangler på 110 private avløpsanlegg i kommunen. Av 
mangler som går igjen er følgende: 

- Mangler dykker på utløp 
- Dårlig lokk, mangler skillevegger 
- Tett filtergrøft 
- Lekkasjer 

Sel kommune har vedtatt en forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre 
avløpsrenseanlegg. Det har til nå ikke vært en prioritert oppgave i kommunen å drive kontroll 
av mindre avløpsrenseanlegg. En kan anta at det er svært varierende kvalitet på 
avløpsanleggene i kommunen, og at en del er så gamle at de burde vært oppgradert for å 
tilfredsstille dagens rensekrav. Som mangelrapporten påpeker, er det en del tette 
filtergrøfter. De anleggene som mangler dykker på utløp vil også fort gå tett om ikke tiltak 
iverksettes. 
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Der hvor det bare er slamavskiller som eneste renseenhet, er renseeffekten kun på 5-15 % 
(Avlop.no). Infiltrasjonsanlegg bygget etter standarden har en renseeffekt på > 90 % mhp 
fosfor, mens eldre anlegg har en renseeffekt på 50-90 % (Robertsen 2011). Ved beregning 
av samlet utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg i kommunen, er det satt en generell 
renseprosent ut fra en samlet vurdering. Denne er satt på 60 % rensing mhp fosfor, og 
utslippet fra mindre avløpsrenseanlegg er anslått til 363 kg P/år som vist i tabell over (tabell 
4-9). 

Det ligger 86 mindre 
avløpsrenseanlegg med 
mindre avstand enn 100 
meter fra kommunal 
spillvannsledning. I figur 4-
12 er disse anleggene 
merket turkis. Trolig kan en 
del av disse anleggene 
tilknyttes kommunale 
ledninger (avhenger av 
fallforhold). Ytterligere 79 
anlegg ligger mellom 100 og 
200 meter fra kommunal 
spillvannsledning. Noen av 
disse kan også helt sikkert 
tilknyttes kommunal 
spillvannsledning. 

I tillegg er det 
klyngebebyggelser i 
kommunen som ikke er 
tilknyttet, og som ved 
etablering av en 
fellesledning kan tilknyttes 
offentlig spillvannsledning. 
F.eks. Varphaugen som vist 
på figur 4-12 og 
Verkensbakken ved 
Selsverket (totalt ca. 30 
slamavskillere). 

Figur 4-12: Mindre avløpsrenseanlegg ved Varphaugen. Turkis merket anlegg ligger mindre enn 100 meter 
avstand fra kommunal spillvannsledning. 

Det bør gjøres et oppfølgingsprosjekt på mindre avløpsanlegg i kommunen for å kartlegge 
tilstand på eksisterende anlegg og mulighet for tilknytning til offentlig avløpsanlegg. 

4.8 Hytter og hytteavløp 
Sel kommune er en stor hyttekommune med ca. 2000 hytter (Kommuneplanens arealdel 
2014). De største konsentrasjonene er i Høvringenområdet med Putten/Skardsetrene og 
Mysusæter-Raphamn området. Kommunen ønsker å legge til rette for økt hyttebygging, med 
potensial for ny hyttebygging i hovedsak i Heidal. 
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4.9 Utslipp 
Det er satt opp et forurensningsregnskap for fosforutslipp fra ulike kilder innen 
avløpssektoren i Sel kommune som er vist i tabell 4-10. 

Tabell 4-10: Kildebasert forurensningsregnskap for fosforutslipp fra avløpssektoren i Sel kommune. 

Tilførsel og utslipp av fosfor                               
Data fra Årsrapport for Otta, Bjølstadmo og Faukstad RA 2013 (Johansen 
2014) 

Fosfor  tilførsel 
(kg/år) 

Fosforutslipp  ‐ 
tot P (kg/år) 

Rense‐
grad 

Otta RA           2 707   40,80  98 % 

Bjølstadmo RA              169   6,40  96 % 

Faukstad RA                24   0,90  96 % 

 Fosforutslipp fra kommunale renseanlegg i utløpsvann  48 kg/år    
       

Tilknyttet kommunalt avløpsnett  Ant abonnenter  Ant pe pr abonnent  Totalt ant pe 

Hus  1420  2,5  3550 

Hytter  212  2,5 * 10 % belegg  53 

Næring  146  2,5  365 

Næring fak  52  5  260 

Totalt  1830 ab.     4228 pe 

       

Fosforproduksjon:  1,6  g P/pe*døgn   

Fosforproduksjon tilknyttet ledningsnett:  2469  kg P/år   

Gj.snittlig tilførsel fosfor til Otta RA pr døgn  7,42  kg P/døgn  *1 

Overløp Otta RA i 4 døgn pr år pga flom  30  kg P/år   

       

Fosforutslipp renset og overløp i RA (48kg/år+30kg/år)                78   kg P/år   

Fosfortap fra ledninger (antatt 10 % av produksjon)              247  kg P/år  *2 

Tap via overløp på nett (antatt 7 % av produksjon)              173   kg P/år  *2 

Utslipp fra private avløpsrenseanlegg              484   kg P/år  *3 

Samlet tap til resipient fra Sel kommune:           981   kg P/år   

Antall innbyggere i Sel kommune (pr 1.1.2014):   5959  innbyggere 

Totalt produsert fosfor i Sel kommune ut fra innbyggertall:          3 480  kg P/år 

Prosent tap av fosfor fra avløpssektoren til resipient i Sel kommune:  28 %   

Kilder:  *1  Data fra Årsrapport for Otta, Bjølstadmo og Faukstad RA 2013 (Johansen 2014) 

  *2  Statens forurensningstilsyn, 1995. Miljømål for vannforekomstene. 

  *3  Antatt gj.snittlig 60 % rensing for private avløpsrenseanlegg. 

 

Ettersom avløpsrenseanleggene i Sel renser opp mot 98 % mhp. på fosfor, er de største 
kildene til fosforutslipp innenfor avløpssektoren utslipp fra spredt bebyggelse (fig 4-13). 

 

Fosforutslipp renset 
og overløp i RA

8 %

Tap fra ledninger 
29 %Tap via overløp på 

nett 
21 %

Utslipp fra private 
avløpsrenseanlegg

49 %

Utslipp av fosfor fordelt på kilder
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Figur 4-13: Utslipp av total fosfor fordelt på ulike avløpskilder i Sel kommune. Basert på kildebasert 
forurensningsregnskap. 

4.10  Drift og vedlikehold 

4.10.1 Drift av ledningsnettet 

Det er en del problemer med sand i ledningsnettet pga. manglende sandfang. De manglende 
sandfangene gjelder for det meste for sluk i kommunale veier. Kommunen mangler også 
gode rutiner for spyling av ledningsnettet og for suging av eksisterende sandfang. 

Kommunen har også hatt store problemer pga. fett i avløpsnettet i sentrum i Otta, med 
påfølgende oppstuvninger. 

1 gang per uke fører kommunen manuelt tilsyn med alle overløp som ikke er på 
driftsovervåkingen. Tilsyn er nødvendig for å unngå tilstopping. Det er ellers faste rutiner for 
kjente problemstrekninger der det er kjente svanker, f.eks. Kringen Søre og Storrusten på 
Dale.  

Det oppstår i gjennomsnitt ca. 5 kjelleroversvømmelser i året i Sel kommune. 

4.10.2 Driftsovervåkning 

Se pkt. 4.6 om overløp og driftsovervåkning av nødoverløp i pumpestasjoner. Det er i dag 2 
systemer for driftsovervåkning, og det er ønskelig å samle all overvåkning på ett system. 
Driftsavdelingen opplyser at server for driftsovervåkningssystemet er moden for utskifting. 

4.10.3 Status for kartbasen 

Det er mye feil og et stort etterslep på registrering av VA-data i kommunens 
ledningskartverk. Dette er nærmere omhandlet i hovedplanens del A- Hovedplan vann kap. 
4.1.2. 

 

5. STRATEGI AVLØP OG VANNMILJØ 

5.1 Overordnet strategi 
Prioriteringen av ressursene i avløpssektoren i kommunen må være med og bidra til at 
kommunen når sine samfunnsmålsettinger, bl.a. om å tilrettelegge for vekst i næringslivet og 
opprettholde folketallet. Det skal tilrettelegge en infrastruktur og yte tjenester som gir trygghet 
for innbyggere og besøkende. Miljøperspektivet står sentralt og det skal tilknyttes flest mulig 
privatpersoner og næringsvirksomheter til kommunale eller godkjente anlegg. 

Dette gjøres ved at ledningsnett saneres, felleskummer for vann og spillvann skiftes ut, det 
installeres driftsovervåkning på pumpestasjoner og fremmedvann fjernes fra ledningsnettet 
slik at kapasiteten i avløpsnettet blir tilstrekkelig. Det planlegges ikke noen stor utbygging av 
ledningsnett, da tilstanden på eksisterende ledningsnett er overmoden for rehabilitering 
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/utskifting og dette må prioriteres i første omgang. Samtidig søkes å holde kommunale 
gebyrer og avgifter på et realistisk nivå. 

5.2  Vannmiljø – Strategi for å nå Miljømål 
Gudbrandsdalslågen er ikke synlig påvirket av forurensning pga. stor vannføring (høy 
fortynningseffekt). Tilførselsbekkene, som Ula, Høvringsåa, Selsbekken er mer sårbar for 
tilførsel av forurensning. I Sel kommune er det foreslått klassifisert 14 vannforekomster som 
er vurdert med risiko for ikke å nå miljømålet i 2021 uten gjennomføring av tiltak 
(Vassdragsforbundet 2014). Disse er listet opp i vedlegg 5 og vist på figur 5-1. 

 Figur 5-1: Risikovurdering av vannforekomster i Sel kommune. Røde elver/innsjøer er vurdert med risiko for ikke 
å nå miljømålet i 2021 (Vann-nett.no og Vassdragsforbundet 2014). 

Kildene til forurensning av vassdragene er utslipp fra private avløpsanlegg, overløpsdrift/ 
utslipp fra pumpestasjoner, diffus avrenning fra ledningsnett og avrenning/punktutslipp fra 
landbruket. Dette resulterer i unødig høye verdier av fosfor og noe høye verdier av bakterier i 
elven. For at vannforekomstene skal oppnå de oppsatte miljømålene må disse 
forurensningskildene reduseres. 

5.3 Strategi renseanlegg og tekniske anlegg 
Otta renseanlegg har god kapasitet til å ta i mot nye boligområder som er foreslått i 
kommunens arealplan. Også Bjølstadmo og Faukstad renseanlegg har god kapasitet. 

Det må arbeides for å lukke avvik fra Fylkesmannens, som er pålagt etter tilsyn på Otta 
renseanlegg. Det må utarbeides en ROS-analyse for avløpsområdet og det må etableres et 
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avviksbehandlingssystem i henhold til internkontrollforskriften. I tillegg må det installeres 
utstyr for registrering av overløp i renseanleggene og i pumpestasjonene. 

5.4 Strategi private avløpsanlegg 

Det fremkommer av Forurensningsforskriften at kommunen er lovpålagt å sørge for at eiere 
av private avløpsanlegg overholder flere krav både til ledningsnett og avløpsanlegg. Dette 
betyr at kommunen, for å kunne utføre sin oppgave som forurensningsmyndighet, må; 

 Ha oversikt over tilstanden de private anleggene i kommunen  
 Gi nødvendige pålegg der private anlegg ikke er i henhold til forskriftene.  

Kommunen må gjennomføre et kartleggingsprosjekt for private avløpsanlegg, og da prioritere 
oppstart i områder der resipienten er i risiko for ikke å oppnå miljømålet. Det må også ses på 
muligheter for tilkobling til offentlig avløpsnett i randsonene til eksisterende spillvannsnett. 

5.5 Strategi for sanering ledningsnett for vann og avløp 

5.5.1 Kriterier ved vurdering av saneringsbehov 

Som vannbalansen viser, så er ledningsnettet utett. Det gjelder både vann- og 
avløpsledningene. Det er et stort behov for rehabilitering og utskifting. For å prioritere hvor 
en skal begynne saneringsarbeidet, er det gjort en risikovurdering.  

Risikovurderingen av ledningsnettet er basert på følgende vurderingskriterier: 

 Ledningens kvalitet 
 Ledningens bruddhistorikk 
 Eventuelle kapasitetsproblemer 
 Hydraulisk viktighet 
 Antall felleskummer for vann- og spillvann 
 Driftsinformasjon om kummer og ledningsnett 

 
Kvalitet på ledning (materiale og alder) 

Ledningene gis en kvalitetskarakter fra 1 til 4 ut i fra hvilken material- og aldersklasse de 
tilhører. En ledning som faller innenfor flere av innholdsbeskrivelsene i tabell 5-1, gis den 
dårligste kvalitetskarakteren. 

Tabell 5-1: Klassifisering av ledningskvaliteter 

Beskrivelse Innhold Kvalitetskarakter (kv) 
God Alle ledninger fra og med 1990 

Betongledninger fra og med 1980 
1 

Relativt god PVC-ledninger etter 1977 fram til 1990 
PE-ledninger etter 1975 fram til 1990 
Ledninger mellom 1970 -1990 

2 

Relativt dårlig Alle ledninger før 1970 
Ledninger med ukjent alder og/eller materiale 
PE-ledninger før 1975 
Betong fra 1970 - 1979 

3 

Dårlig Alle asbest-sementledninger 4 
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PVC-ledninger før 1977 
Betong fra 1945 – 1970 
Grått støpejern før 1960 

Såkalte førstegenerasjons PE- og PVC-ledninger har jevnt over dårligere kvalitet enn 
andregenerasjons plastledninger og gis derfor karakterene 3 og 4. Førstegenerasjon PE-
ledninger er regnet som ledninger lagt til og med 1975. Førstegenerasjons PVC-ledninger er 
ledninger lagt til og med 1977. 

Ledninger lagt før 1970 gis karakteren 3 (middels dårlig), da erfaring tilsier at ledninger lagt i 
perioden 1945-1970 er ofre for en noe dårligere anleggspraksis enn det som er vanlig i dag. 

Asbest-sementledninger gis dårligste karakter, uavhengig av alder. Metall-ledninger er ikke 
nevnt eksplisitt i tabellen, noe som betyr at metall-ledninger lagt før 1970 gis karakteren 3 og 
metall-ledninger lagt etter 1970 gis karakteren 2. 

Betongledninger som er lagt fra 1945 – 1970 gis dårligste karakter. Disse ledningene har 
ujevn kvalitet, lav bruddlast og dårlig/manglende armering. De er ofte dårlig lagt og er utsatt 
for skader. Betongledninger lagt mellom 1970 og 1979 har begynnende behov for sanering. 
Det ble satt betydelig økt krav til styrke og produksjon av disse rørene, samt at 
anleggsutførelsen ble bedret pga. forskrifter og rørkontroll. 

Bruddhistorikk 

Ledninger gis en bruddkarakter avhengig av om de har hatt en betydelig bruddhistorikk eller 
ikke. 

Tabell 5-2: Klassifisering av bruddhistorikk 

Beskrivelse Bruddkarakter (b)
Ledninger uten betydelig bruddhistorikk 0 
Ledninger med betydelig bruddhistorikk Antall brudd 
 

Viktighet 

Ledninger gis en viktighetskarakter fra 1 til 4 ut i fra hvor mye den totale leveringskapasiteten 
reduseres dersom ledningen er brutt. Viktigheten bør vurderes ut fra simuleringer i 
nettmodell, men når dette ikke er på plass, er det gjort en skjønnsmessig vurdering. 

Tabell 5-3: Klassifisering av viktighet 

Beskrivelse Innhold Viktighetskarakter (v) 
Lite viktig Stikkledninger 1 
Relativt uviktig Få abonnenter påvirket 

Ringledninger med tilstrekkelig kapasitet
2 

Viktig Viktige for forsyninga til enkelte områder 3 
Svært viktig Hovedledninger uten alternativ rute 4 
 

Felles vann- og avløpskummer 

Det finnes noen felles vann – og avløpskummer i kommunen. Dette er kritiske punkter hvor 
vannforsyningen kan bli forurenset av avløpsvann. Spesielt i områder med dårlig ledningsfall 
på avløpsnettet er sannsynligheten for avleiringer og kloakkstopper reell. Da kan forurenset 
vann få en oppstuvning over nivået til vannledning, armatur og brannventil. Dette vil være 
spesielt problematisk i perioder med undertrykk/trykkløst nett. 
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Disse kummene bør skiftes ut i planperioden. Der det ligger felles vann- og 
spillvannskummer og det også er asbestledninger, bør ledninger og kummer saneres 
samtidig. Der hvor det er felleskummer og ledningene er av god stand, kan utskiftning av 
felleskummer være tilstrekkelig.  

Tabell 5-4: Klassifisering av kummer. 

Beskrivelse Kum-karakter
Separerte kummer 0 
Felles vann og overvann (SO) 1 
Felles vann og spillvannskummer (VS) 2 
 

Kapasitet 

På grunn av store feil og mangler i kommunens ledningskartverk, er det ikke gjennomført en 
modellanalyse av vannledningsnettet. Eventuelle kapasitetsproblemer på ledningsnettet (i en 
normal situasjon og i en brannsituasjon) er ikke kjent. 

Tabell 5-5: Angivelse av kvalitetsproblemer 

Beskrivelse Kapasitetskarakter (ka) 
Ledninger med tilstrekkelig kapasitet 0 
Ledninger som ikke har tilstrekkelig kapasitet 1 
 

Driftsproblemer med kummer og ledningsnett 

Det er også samlet inn informasjon fra driftsavdelingen om ledninger og kumstrekk med 
driftsproblemer. Avløpsnettet er ikke kartlagt ny med rørinspeksjon, men det er samlet inn 
informasjon fra tidligere rørinspeksjoner om svanker på ledningene og problemer med 
kummer i forhold til tele. Det er også samlet inn informasjon om flomutsatt ledningsnett. 
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5.6 Analyse av produsert vann og renset vann 
Ved å se på produsert vann og renset vann for hvert område, ser en at mye vann lekker fra 
vannledningene og inn i avløpsledningene. Hver dag sløser en bort 165 000 10 liters bøtter 
bare for Otta, Mysuseter og Nord-Sel Vannverk. 

Figur 5-2: Produsert vannmengde ved Otta, Nord-Sel og Mysuseter vannverk og renset avløpsmengde ved Otta 
renseanlegg i 2013.  
 

Figur 5-3: Produsert vannmengde ved de Bjølstadmo og Faukstad vannverk sammenlignet med renset 
avløpsmengde ved tilhørende renseanlegg i 2013. Teoretisk minimum lekkasje er beregnet. 
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I Bjølstadmo er tapet størst med over 56 % av drikkevannet som går tapt fra det blir 
produsert ved vannverket til det når avløpsanlegget. I vannforbruk-beregningene i Hovedplan 
Vann er det kommet fram til en lekkasjeprosent på 49 %. Ledningsnettet er gammelt og utett, 
så en kan regne med lekkasjer både fra vann- og spillvannsledningen til den permeable 
grunnen i området.  

I Faukstad tar avløpsanlegget i mot over 3000 m3 mer med avløpsvann enn hva som 
produseres i Faukstad vannverk. Det er registrert 46 abonnenter på avløp, noe som gir en 
spillvannsproduksjon på ca. 7550 m3/året. Her må det være betydelig innlekking på 
spillvannsnettet. Dette til tross for at dette ledningsnettet er relativt nytt (fra 1990). Teknisk 
drift mener at hovedtilførselen er flomvann inn i renseanlegget er via overløpsledningen. 
Overløpsledningen er nå lagt om, og en bør se resultater med nedgang i renset 
avløpsmengde for 2014.  
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1. TILTAKSPLAN 

1.1  Innledning 
Arbeidet med hovedplanene har avdekket behov for en rekke tiltak. Tiltakene har til hensikt å 
bedre måloppnåelsen og oppfylle rammebetingelsene innen vann og avløpsvirksomheten. I 
dette kapittelet er tiltakene summert opp og kostnadsberegnet. 

Tiltakene er delt inn i følgende kategorier: 

 Investeringstiltak: Tiltak som belastes investeringsbudsjettet. Gjøres delvis med eget 
personell, men mesteparten gjøres ved kjøp av tjenester. 

 Plantiltak: Tiltak som har til hensikt å forberede seinere investeringstiltak eller drifts- 
og vedlikeholdstiltak. Gjøres for en stor del ved kjøp av tjenester. 

 Administrative tiltak: Tiltak som gjennomføres administrativt, i hovedsak med eget 
personell 

 Drifts- og vedlikeholdstiltak: Tiltak som gjennomføres som en del av normal drift, 
både med eget personell og ved kjøp av tjenester. 

Investerings- og driftstiltak er vist på Tiltakskart i vedlegg 5. 

1.2  Kostnadsberegning 
Alle kostnadsoverslag i hovedplanen er basert på kostnadsnivået per 2014 og er oppgitt i 
faste 2014-kroner. Alle kostnader er oppgitt eks.mva.  

Tabell 1-1: Enhetspriser for komplett VA-sanering pr meter. 

Inngangsdata (ledninger dimensjon DN 160/200 PVC)  Enhetspris kr/m * 

Ledningsgrøft i landbruksområde ‐ løsmasser             1 000  

Ledningsgrøft i landbruksområder ‐ fjell             3 000  

Ledningsgrøft i gate ‐ fjell             7 000  

Ledningsgrøft i gate ‐ løsmasser             5 000  

Ledningsgrøft i sentrumsgate ‐ løsmasser             9 000  

Ledningsgrøft løsmasser åker (DN300)             4 000  

Utblokking av vannledning (DN100‐150)             5 300  

Strømperenovering av avløpsledning (DN150‐225)             2 000  

Avløpspumpestasjon         800 000  

Trykkøkningsstasjon vann         800 000  

* Enhetspriser for komplett grøft inkl ledning,kummer,sprenging (entreprisekostnad pr meter anlegg.)

Det knytter seg en usikkerhet til kostnadsoverslagene. Ved hjelp av enhetsprisene vist i 
tabell 1-1 er det beregnet en entreprisekostnad for hvert foreslåtte tiltak. Det er lagt på 20 % 
for usikkerhet og risiko samt 10 % for administrasjon/prosjektering for å komme fram til 
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totalkostnad for hvert tiltak. En utarbeidelse av forprosjekt vil redusere usikkerheten til 5-15 
%. 

En utfordring i forhold til kostnadsberegning av tiltak er at prosjekter har en tendens til å bli 
utvidet når de settes i gang. Det oppdages ofte uforutsette ting, eller ting det er fornuftig å ta 
med samtidig. Spesielt ved saneringsprosjekter er det ofte mer uforutsett enn antatt på 
forhånd.  

Det presiseres at dette er grove kostnadsoverslag. Nøyaktigere tall vil fremkomme etter at 
det enkelte anlegg er detaljprosjektert. De beregnede kostnader er basert på antatt omfang 
av prosjekt. Endelige kostnader fremkommer først når anbudskonkurranse for det enkelte 
prosjekt er gjennomført. 

1.3 Investeringstiltak 
Foreslåtte investeringstiltak er vist i tabellen under og i tiltaksliste i vedlegg 2.  

T
ilt

ak
sn

r O
m

råde

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse 
Tot. 

kostnad 
(mill kr) 

A1 

S
elsverket

Ny 
vannledning 
Otta VV til 
Ulevollen + 
avløp 

820 m ny 
vannledning 
og 
avløpsledning 

300mm Asbest-ledning. 250mm PVC fra 
73. Sårbart parti fra Otta VV til elva. 820 
meter. Sikre foring på pumpeledning forbi 
kum ved Nortura. 

4,2 

A2 

D
ale

Ny VA-
ledninger fra 
Otta 
sentrum -
Dale 

ca. 800m ny 
vann og 
pumpeledning/
SP i fortau 
langs FV15 

400m 150 Asbest-sement VL 1968 og 
150 støpejern PSP 1968. 400m 150Sjk 
1965 og PVC sikkert samme år. 3 brudd 
asbestledning. Sårbar for forsyning til 
Dale. Vanskelig trase med fjell og nærhet 
til FV15 og gang og sykkelveg 

4,8 

A3 
D

ale
VA-sanering 
Storrust-
vegen 

Ca. 700 m nye 
VA-ledninger 

300m Ø150 Asbest fra 66 og400m Ø160 
PVC fra 75. Ø150 betong og Ø160 PVC 
fra ca. 75. Svanker på avløp. Noe tredd 
avløp, også med 110mm PVC som 
skaper oppstuvning i felleskummer over 
armatur. Vanskelig anlegg da det ikke er 
rundkjøring. 

4,6 

A4 

O
tta Ø

st

Sanering VA 
Steindals-
vegen 

850 m ny VA-
ledning 

100mm Asbest-sement, Betong og PVC 
fra 1965. Brudd på ledning. Jevnlig 
spyling spillvannsledning. Mye innlekking 
på nordre del. Trang og sideveis bratt 
gate med mange støttemurer som gjør 
gravetrase komplisert. 

7,9 

A5 

O
tta Ø

st

Sanering 
Plassjordet 
sør for 
Rondaneveg
en 

500 m ny VA-
ledning, 
utskifting 
felleskummer, 
mulig ny APS 

Asbestledning, Betongledning avløp 
1969, 21 felleskummer.  Svanker på 
kloakkledning slik at treing ikke går. Mye 
problemer med tett kloakk i sørenden. 
Mulig en må legge en avskjærende 
ledning langs E6 og etablere 
pumpestasjon. Bratt terreng og trange 
gater. 16 felleskummer bør skiftes. 

4,0 
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T
ilt

ak
sn

r O
m

råde
 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse 
Tot. 

kostnad 
(mill kr) 

A6 

B
jø

lstadm
o 

Sanering 
Elgtråkket/ 
Bruvegen 

800m ny VA-
ledninger, 
sanere 
1felleskum 

450 m asbestledning. Ukjent 
alder/tilstand PVC spillvannsledning, 
problem med SP i Kremmerstien. 
Problemer med lekkasjer. Skifte ut 
felleskum i Skogvegen 

5,3 

A7 

O
tta 

VA-sanering 
Skulegata 
/Bismos gt 

370 m 
Skulegata og 
270 m Bismos 
gt 

Ø100 støpejern fra 52/54  begge gater. 
Ø160 SP PVC fra 79 i Skulegata og 
Ø250 PVC fra 79 i Bismos gt. Trolig lagt 
spillvannsledning i bark, derfor svanker. 
2 VL-brudd i Bismos gt. 

6,8 

A8 

N
ord-S

el

Sanering VA 
KP19 
Ødegård til 
Slakteriet + 
Romund-
gardsgellen 

900 m ny vann 
-og 
spillvannsledni
ng over åker, 
240 m ny 
vann- og 
spillvannsledni
ng i gruslagt 
kommunevei 

150mm Asbest-sementledning og 
110/200 PVC avløpsledning fra 1974. 
Svanke på spillvannsledning 150m fra 
Rømundgardsgellen til 
Jørundgardvegen. 240 meter dårlig 
spillvannsledning (PVC fra 79) ned 
Romundgardsgellen. 
Hovedforsyningsledning fra brønn mot 
Nord-Sel, og avløp motsatt vei. 1 
felleskum. Veldig sårbart fra VV til 
Rømundsgardsgellen (ingen ringledning) 

2,8 

A9 

O
tta 

Sanering fra 
Ulvolden til 
Skansen 

340 m ny VA-
ledninger 

340 m 300mm Asbest + 250mmPVC fra 
73 på avløp. Sårbar forsyning-
hovedledning til Otta. 

1,8 

A10 

O
tta sø

r 

Renovere 
vannledning 
fra Selsjord-
øyene til 
Otta RA 

Event. 
renovering VL 
fra 
Selsjordøyene 
til Otta RA 

Vannledning fra Selsjordøyene over 
Lågen ble kuttet ut ved problemer med 
avløpsledning i samme grøft. Ø200 
støpejern fra 1980. Det bør undersøkes 
om denne er intakt eller om det er behov 
for renovering. 

1,3 

A11 

O
tta Ø

st

Ringledning 
vann ved 
Kringen 
Søre 

70 ny 
vannledning 

Ringledning vannforsyning, vanskelig 
trase ved kryssing av E6, bør ses i 
sammenheng med sanering Plassjordet. 

0,9 

A12 

S
andbum

oe
n

Sikre vann-
forsyning 
Sel 
sjukeheim/ 
Sandbu-
moen 

2,5 km ny 
vannledning 

Sikre vannforsyning til Sel sjukeheim/ 
Sandbumoen ved å legge ny VL fra Otta 
RA til Sandbumoen i forbindelse med E6 
utbygging. Bare aktuelt hvis 
kostnadsdeling med Vegvesenet. 

3,3 

A13 

H
jellum

Renovering 
støpejerns-
ledning 
Hjellum 

200 m 
renovering 
støpejernsledn
ing + utskifting 
felleskum 

80m Ø100 Støpejernsledning fra 59 med 
3 brudd. 120m Ø150 støpejern fra 80. 
Ukjent alder Ø200 SP (trolig 80).  Veldig 
bratt, anbefaler renovering. Fjerne 
felleskum bx8828812 i Klebervegen.  

1,5 

A14 

O
tta S

 for 

VA-sanering 
Selsrogata 

350 m ny VA-
ledninger 

240 m Ø150 støpejern VL fra 1955, 
Ø160 SP 1980 i Selsrogata. 2 brudd ved 
Oppranden barnehage. Problemer med 
SP-ledning. Hovedvannledning til Hjellum 
må legges i ny trase i gategrunn. OV-

2,9 
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T
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ak
sn

r O
m

råde
 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse 
Tot. 

kostnad 
(mill kr) 

ledning ved Oppranden (Otta-sør) er full 
av kleberstøv fra Otta skifer (Otta skifer 
har etablert egen ledning nå).  

A15 

O
tta/Loftsgård 

Sanering 
asbest-
ledninger 
Klevrud-
vegen Nord 

350 m ny VA-
ledninger 

200 m 250mm asbestledning med 2 
reg.brudd. 100m 150mm asbest ledning 
fra 1968 med 3 felleskummer i 
Klevrudvegen/Nyhusvegen bør skiftes ut. 

3,2 

A16 

S
elsverket

VA-sanering 
Fyruvegen 

560 m ny VA-
ledninger i 
asfaltert gate 

Ø150 Asbestledning og Ø200 PVC fra 
74. Ø250 betong OV-ledning. Har hatt 
driftsproblemer SP. Avløp fra Mysusæter 
er koblet inn her, sårbart for driftsbrudd. 

3,7 

A17 

O
tta sentrum

Sanering VA 
Johan 
Nygårds 
gate 

370 m ny VA-
ledninger 

200 m asbest + 70m støpejern +100 m 
PVC fra 52. 100m PCV spillvann fra 78.  
Dårlig OV-ledning opplyser driftsbrudd 
VL i nærliggende gater. Vurdere 
strømperenovering av tilstøtende 
vannledninger. 

4,4 

A18 

S
joa Ny 

vannledning 
ved PST 
Sjoa 

70 m ny VL for 
ringledning 

Mangler 70 m med ny VL for ringledning 
ved PST Sjoa 

0,5 

A19 

O
tta 

Renovering 
VL Ole 
Dahls gate 

Renovering 
570 m Ø150 
støpejerns-
ledning 

570m Ø150 støpejernsledning fra 1953. 
Sprø med 3 brudd, 2 felleskummer. 

4,0 

A20 
S

elsverket
Ny VA-
ledninger 
Verkens-
bakken 

500 m ny VA-
ledning, Kutt 
Trykkøker 
Geitranden, 
sanere 
septiktanker 

370 m Ø100 Asbestledning skiftes ut 
med nye VA-ledninger. Trykkøker ved 
Geitranden kuttes ut og legges om 
ledning 100 m opp mot Verkensbakken 
øvre (ringsystem). Pålegg om tilkobling 
septik (10stk). 

5,9 

A21 

O
tta Ø

st

Renovering 
VA-ledning 
fra Austad - 
APS Texaco 
Otta 

Renovering 
700 m VA-
ledninger 

250/300 Betong fra 1966 og støpejern fra 
1957, 4 felleskummer. Vurdere 
renovering. Avvente E6 utbygging. 

6,5 

A22 

S
joa Tilkobling 

Varphaugen 
17 
septiktanker 
kan påkobles 
med 300 m 
SP-ledning 

Pålegg om utkobling av private 
septiktanker i byggefelt ved Varphaugen. 
300 m SP-ledning for tilkobling. 

2,0 

A23 

B
jø

lstadm

Sanering 
asbest-
ledning 
Bjølstadmo 

Koble ut 550 m 
asbestledning 
langs FV257 

550 m asbestledning med 2 brudd kobles 
ut. Pålegge abonnenter og koble seg til 
ny PVC. Ny VK. 

0,1 
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T
ilt

ak
sn

r O
m

råde
 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse 
Tot. 

kostnad 
(mill kr) 

A24 

O
tta sentrum

 

Nytt 
ledningsnett 
rundt 
Trekanten 
ASP 

Ca. 200 m nye 
VA-ledninger 

Mye vann inn i Trekanten APS. 
Ledningsnett rundt pumpestasjonen må 
saneres og skiftes ut. VL består av 100 
m Ø150 asbest fra 70 og ca. 150 m 
Ø150 støpejern fra 66. SP-ledning er 
Ø100 Asbests fra 69 og trolig noe nyere 
PVC. Legge med ny OV-ledning for å 
fjerne innlekk. 

1,3 

A25 

N
ord-S

el

Nye vann-
kummer 
Nord-Sel 

Ny VK 
BW9059254 
med 
tappemulighet 
+ 1ny VK 
Grindstuen 

Skulle vært tapping i enden ved Marit 
Kås - Grindstuen. 2 felleskummer som 
kan skiftes ut. 

0,3 

A26 

R
apham

n

Utbedre 
skjeve 
spillvanns-
kummer  

Utbedre skjeve 
spillvannskum
mer. 

Ras har medført skjeve kummer. Må 
utbedres.  

0,3 

A27 

N
ord-S

el

Utskifting 
Felles-
kummer 

11 
felleskummer i 
Skulevegen, 
Skåråvegen, 
Nerøygards-
vegen 

Felleskummer der det er nyere PVC-
ledninger på vann og avløp. 

1,3 

A28 

F
aukstad 

Sanering 
felles-
kummer 
Slettmorken 

5 
felleskummer 
saneres 

5 felleskummer vurderes tilstand og 
saneres. 

0,7 

A29 
S

joa Felles-
kummer 
Sjoa 

4 
felleskummer 
saneres 

Vurdere tilstand og behov for sanering av 
felleskummer. 

0,5 

A30 

O
tta Grunnvanns

anlegg 
Thoøya 

Brønner, 
behandlings-
anlegg, 
ledningsnett  

For å bedre forsyningssikkerhet for Otta 
VV skal det bygges ut grunnvannsanlegg 
på Thoøya (som er prøvepumpet i 2009). 
Inklusiv grunnvannsbrønner, 
behandlingsanlegg, ledningsnett for 
tilkobling, avløpspumpestasjon for 
sanering avløp i sone2. 

20,0 

A31 

N
ord-S

el

Godkjent 
grunnvanns
anlegg 
Nord-Sel 

Nye 
grunnvanns-
brønner i 
klausulert 
område, 
tilrettelegging 
mobilt 
strømaggregat 

Eksisterende grunnvannsanlegg er ikke 
godkjent pga manglende klausulering. 
Klausuleringssoner er foreslått ved 
Lågen utenfor Jørundgård-området, og 
da må nytt grunnvannsanlegg etableres 
der som erstatning. 

2,0 

A32 

M
ysusæ

ter 

Nytt høyde-
basseng 
Mysusæter 

Etablering av 
nytt 
høydebasseng 

Sårbart område uten høydebasseng. 
Strømbrudd og utfall av 
nødstrømsaggregat i sommer 
aktualiserte behovet for høydebasseng i 
systemet. 

0,7 
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1.4 Plantiltak 

T
iltaksnr 

O
m

råde
 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse 

Tot. 
kostnad 
(mill kr) 

P1 

O
tta S

 for 
l Undersøke 

innlekk til 
APS KP3 
Kongsparten 

Undersøke 
innlekk til APS 
KP3 

Flomutsatt APS, må være innlekk på 
ledningsnettet sør for Otta-elva da KP4 
Rosten ikke viser høye pumpeverdier. 
Feilkobling/innlekk pga flom, lavtliggende 
ledninger bør undersøkes.  

0,1

P2 

O
tta 

Sanerings-
plan Sentrum 
inkl Loftsgård 

Vurdere 
ledningsnettet 

Vurdere NO-dig metoder for renovering der 
det er mulig. Sette opp en tiltaksliste for 
Otta sentrum 

0,3

P3 

M
ysusæ

ter 

Sanerings-
plan for 
Mysusæter - 
både vann og 
avløp 

Alt ledningsnett er bygget ut i privat regi uten at det er stilt 
krav. Kommunen har overtatt og drifter. Alt ledningsnett ligger 
grunt med dårlig isolasjon. Mye problemer med frost. 
Kommunen drifter 5 pumpestasjoner for spillvann og flere 
trykkforsterkere med overbygg. Grunnvannsanlegget eies og 
driftes av kommunen, og har ikke godkjenning pga 
manglende klausuleringsplan. Kommunen ønsker egen 
saneringsplan for området. 

0,3

P4 

M
ysusæ

te

Vurdere 
tilknytnings-
grad/abonne
nter 

Avklare 
tilknytninger 
vannledningsn
ettet 

Gjennomgå hvem av hyttene som er 
tilknyttet vannledning og hvem som betaler 
vannavgift (ikke alle). Dette må gjennomgås 

0,1

P5 

F
auks
d Godkjenning 

Faukstad VV 
Klausulering rundt grunnvannskilde Faukstad 0,1

P6 

  

Epanett-
modell 

Utarbeide Epanett-modell for forsyningsområdet til Otta VV 
for å se på systemet, brannvannsdekning, behov for 
kapasitetsutvidelser m.m. 

0,3

P7 
O

tta 
Oljeutskillere 
sentrum 

Er funnet olje i overvannsledninger fra mekanisk 
verksted/bilforhandlere på Øya. Bør sjekkes om oljeutskillere 
er tilstrekkelig dimensjonert og fungere/blir tømt. 

0,1

P8 

O
tta 

Fettutskillere 
sentrum 

Spillvannsledninger i Skulegata må spyles regelmessig pga 
fett i ledningene. Må sjekkes om restauranter i sentrum har 
fettutskillere som er i drift/tømmes regelmessig. 

0,1

P9 

H
ø

vrin

Sanerings-
plan 
Høvringen 

Kartlegge tilstand og gi pålegg om utbedring av dårlige 
anlegg. Vurdere avløpsløsning for hele området som helhet. 

0,2

P10 
  

Prosjekt spredt 
avløp 

Pålegg tilkobling av septiktanker som ligger i nærheten av 
kommunal spillvannsledning. Kartlegge tilstand og gi pålegg 
om utbedring av dårlige anlegg. 

0,4

P11 
  

Samle 
driftsovervåking
en på ett system 

2 ulike driftsovervåkningssystemer (Caktus og Guard) med to 
ulike skjermbilder. Dette er ønskelig å samkjøre. Samtidig er 
server for driftsovervåkning som står på Otta RA moden for 
utskifting. 

0,1

P12 
  

ROS-analyse 
avløpsanlegg 

FMO revisjon - pålegg om å utarbeide ROS-analyse for 
avløpsanlegg 

0,1
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P13 
 

Utrede 
konsekvenser 
av 
klimaendringer 
 

Forurensningsforskriftens §§13-6 og 13-11, setter krav til at 
avløpsrenseanlegg og avløpsledningsnett skal 
dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes for å 
imøtekomme klimatiske forhold og forventede klimaendringer. 
Sel kommune bør derfor utrede konsekvenser av 
klimaendringene, kartlegge sårbare punkt og evt. nødvendige 
behov for tilpasninger av avløpsanleggene til økte 
vannmengder.   

0,1

 

1.5 Administrative tiltak 

Nr Tiltak Beskrivelse Kostnader 
(mill. kr) 

T1 Avdekke og utbedre 
feilkoblinger 

Det bør gjennomføres en systematisk 
feilkoblingskontroll for alle områder med 
separatsystem. Først kartlegging med grov-søk, 
deretter mer detaljerte søk i prioriterte områder. 
Områder med mye fremmedvann prioriteres. 
Pålegg om å utbedre avdekkede feilkoblinger 
gis fortløpende.  

0,2 pr år i 4 
år 

T2 Pålegge tilknytning for 
bebyggelse med 
innlagt kommunalt 
vann 

I tilfeller der fritidsbebyggelsen allerede er 
tilknyttet offentlig vann kan kommunen pålegge 
tilknytning til offentlig avløp også. Det 
gjennomføres en kartlegging av disse 
anleggene med påfølgende pålegg om 
tilknytning der disse ligger i en rimelig avstand 
fra kommunalt nett.  Alternativt må det etableres 
godkjent renseanlegg.  

0 
(utføres i 
egenregi) 

T3 Ansette en ny VA-
ingeniør 

For å kunne iverksette og gjennomføre tiltakene 
i handlingsplanen i denne hovedplanen, er det 
avgjørende at den nyopprettede 
ingeniørstillingen blir besatt.  

0,6 (lønn 
og sosiale 
kostnader) 
pr år hvert 
år 

T4 VA-kart-data Kontinuerlig oppdatering.   
 

1.6 Drifts og vedlikeholdstiltak 

T
iltaks

n
r

O
m

råd
e

 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse Tot 
kostnad 
(mill kr) 

D1 

O
tta 

sentrum

Ny 
vannmåler 
Jernbane-
brua 

Ny vannmåler i eks. kum Skift ut eksisterende 
vannmåler som ikke er i 
orden. Driftsovervåkning 
tilgjengelig. 

0,2 

D2 

O
tta 

sentrum
 

Ny 
vannmåler 
Otta kjørebru 

Ny vannmåler i ny VK Ny vannmåler i ny kum og 
tilrettelegging for tilknytning til 
Thoøya ut av kryss. Ny 
utestasjon driftsovervåkning. 

0,5 
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T
iltaks

n
r 

O
m

råd
e

 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse Tot 
kostnad 
(mill kr) 

D3 

O
tta Ø

st 

Ny 
vannmåler 
ved 
Loftgards-
brua 

Ny vannmåler i 
eksisterende kum, 
tilkobling overvåkning 

Ønske om vannmåler for å 
kunne avdekke lekkasjer. Ny 
utestasjon. 

0,7 

D4 

N
ord-S

el 

Tilkobling av 
APS 
Haugstulen til 
driftsover-
våking 

APS Haugstulen har overløp til Selsbekken som er i risiko 
for ikke å oppnå god tilstand innen 2021. 

0,1 

D5 

S
E

L
 

Lekkasjesøk, 
utskifting 
sluser i 
vannkummer 

Årlig lekkasjesjøk, 
utskifting sluser i VK 

Årlig lekkasjesøk for å 
avdekke lekkasjer/brudd er 
nødvendig på ett såpass 
gammelt og til dels dårlig 
vannledningsnett. 

0,2 

D6 

  

Tilkobling av 
resterende 
APS til drifts-
overvåkning 

Vurdere hva som mangler for at resterende 
avløpspumpestasjoner skal komme på driftsovervåkingen 
(13 stk), og således få registrering på overløpsdrift i 
henhold til krav. Pålegg i FMO revisjon. 

0,3 

D7 

O
tta Ø

st 

Renovering 
trykkøker 
Steindals-
vegen 

Renovering 
trykkøker 
Steindals-
vegen 

Dårlig tilstand trykkøker 
Steinsdalsvegen, bør ses i 
sammenheng med sanering 
Steindalsvegen. 

0,3 

D8 

D
ale 

Ny trykkøker 
Slåvegen 

Ny trykkøker Eksisterende trykkøker står i kjeller hos 
privatperson. Foreslått flyttes lenger ned 
i veien. 

0,7 

D9 
S

elsve
rket 

Ny APS 
Haugstulen 

Ny Pst SP APS ligger for lavt i terrenget i tillegg til 
dårlig stand 

1,1 

D10 

S
andbum

oe
n 

Renovere 
Sandbumoen 
bassenget 

Innvendig 
renovering av 
høyde-
bassenget 
Sandbumoen 
P51 

Innvendig renovering av HB P51 
Sandbumoen. 

0,5 

D11 

O
tta 

sentru

Ny APS Killi Ny APS og 
tilhørende 
ledningsanlegg

Gammel pumpestasjon med 
betongringer med mye innlekk ved høy 
grunnvannstand. Bør skiftes ut. 

1,1 

D12 

N
ord-S

el 

APS Nord-
Sel, 
Skottvatnet 
og Kompani-
enget 

3 nye APS Nord-Sel, Skottvatnet og Kompanienget: 
3 «miljø»stasjoner bygd samtidig der 
overbygg er delt i «ren» del for 
automatikk og «skitten» del der pumper 
og vindkjel står. Dette funker dårlig hvis 
en er alene i stasjonen, da den ikke kan 
styres uten å være 2. Unødvendig skille.  
Skottvatnet og Kompanienget er sterkt 
påvirket av H2S-gass pga lang 
pumpeledning, slik at armatur i vask etc. 
ruster i stykker. Det er fjernet vindkjel i 
Skottvatnet. Skottvatnet og 

3,2 
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T
iltaks

n
r 

O
m

råd
e

 

Tiltaksnavn Omfatter Begrunnelse Tot 
kostnad 
(mill kr) 

Kompanienget står skjevt pga flom og 
grunnforhold. 

D13 

N
ord-S

el 

Ny 
APSOttnes 

Ny APS Kun 1 pumpe, burde vært 2 pumper da 
det ikke er overløp fra stasjonen. Trang 
sump. Ny stasjon. 

1,1 

D14 

N
ord-

S
el Overvann i 

vannkummer 
Omfatter ny 
ring/ombyggin
g kum 

Vannkum mellom Sel VV og PST Nord-
Sel og vannkum i enden av gata ved 
APS Haugstulen 

0,2 

D15 

M
yrm

o
en Slam-

behandlings  
utstyr 

Ny 
rankevender 

Ny rankevendemaskin behøves for drift 
av Myrmoen slambehandlingsanlegg. 

3,2  

 

1.7 Prioritering av sanerings- og investeringstiltak 
Hvert saneringstiltak på ledningsnettet er gitt poengsum etter kriterier for kvalitet, alder, 
ledningsbrudd osv. som beskrevet i 5.5 i Del B Hovedplan avløp.  

Deretter er investeringstiltakene prioritert innbyrdes vha. et vektingssystem der ulike kriterier 
er gitt følgende vekting:  

KRITERIER Vekting 

1. Ledningens kvalitet - vann 15 % 

2. Ledningens kvalitet - avløp 15 % 

3. Ledningens bruddhistorikk 20 % 

4. Tilknyttede felles vann- og avløpskummer 15 % 

5. Hydraulisk viktighet 30 % 

6. Antall septiktanker nedlagt 5 % 

 
Ledninger som er hydraulisk viktige, slik som hovedvannledning fra Otta vannverk, er gitt stor 
vekt ved prioritering av tiltak. Hvert tiltak har kommet ut med en sum poeng ut fra 
vektingsoppsettet ovenfor. Det er deretter beregnet antall saneringspoeng per investert 
krone for å kunne begynne med de mest kostnadseffektive tiltakene i tiltakslista. 
Prioriteringslista er vist i vedlegg 2, og utsnitt i tabell 1-2 under. 
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Tabell 1-2: Utsnitt av prioriteringsliste for saneringstiltak ledningsnett 

 

Her kommer tiltak som gir stor effekt i forhold til gitte kriterium og investerte kroner høyt på 
lista. Denne prioriteringen er lagt til grunn ved utarbeidelse av Handlingsplanen.  

 

 

 

P
ri
o
ri
te
t

Tiltaks

nr
Område Tiltaksnavn

SUM  

POENG 

ETTER 

VEKTING

Totalkostn

ad 

(avrundet 

mill kr)

Antall poeng 

pr investert 

mill krone

1 A23 Bjølstadmo Sanering asbestledning Bjølstadmo 20 0,1 150,7

2 A26 Raphamn Utbedre skjeve spillvannskummer etter ras 23 0,3 88,1

3 A18 Sjoa Ny vannledning ved PST Sjoa 23 0,5 48,9

4 A25 Nord‐Sel Nye vannkummer Nord‐Sel 9 0,3 36,1

5 A11 Otta Øst Ringledning vann ved Kringen Søre 30 0,9 32,6

6 A13 Hjellum Renovering støpejernsledning Hjellum 47 1,5 31,0

7 A10 Otta sør Renovere vannledning fra Selsjordøyene til Otta RA 30 1,3 22,7

8 A8 Nord‐Sel Sanering VA KP19 Ødegård til Slakteriet + Romundg 61 2,8 22,0

9 A9 Otta nord Sanering fra Ulvolden til Skansen 39 1,8 21,6

10 A14 Otta S for elvaVA‐sanering Selsrogata 37 2,9 13,0

11 A5 Otta Øst Sanering Plassjordet sør for Rondanevegen 48 4,0 12,2

12 A1 Selsverket Ny vannledning Otta VV til Ulevollen + avløp 52 4,2 12,2

13 A15 Otta/Loftsgår Sanering asbestledninger Klevrudvegen Nord 38 3,2 11,6

14 A2 Dale Ny VA‐ledninger fra Otta sentrum ‐Dale 49 4,8 10,2

15 A16 Selsverket VA‐sanering Fyruvegen 37 3,7 10,1

16 A24 Otta sentrum Nytt ledningsnett rundt Trekanten ASP 13 1,3 9,7

17 A12 Sandbumoen Sikre vannforsyning Sel sjukeheim/ Sandbumoen 30 3,3 9,1

18 A3 Dale VA‐sanering Storrustvegen 37 4,6 8,1

19 A19 Otta sentrum Renovering VL ole Dahls gate 31 4,0 7,9

20 A27 Nord‐Sel Utskifting Felleskummer 9 1,3 7,1

21 A28 Faukstad Sanering felleskummer Slettmorken 5 0,7 7,1

22 A29 Sjoa Felleskummer Sjoa 4 0,5 7,1

23 A17 Otta sentrum Sanering VA Johan Nygårds gate 31 4,4 7,0

24 A6 Bjølstadmo Sanering Elgtråkket/Bruvegen 34 5,3 6,5

25 A4 Otta Øst Sanering VA Steindalsvegen 49 7,9 6,2

26 A21 Otta Øst Renovering VA‐ledning fra Austad ‐ APS Texaco Ot 35 6,5 5,4

27 A20 Selsverket Ny VA‐ledninger Verkensbakken 29 5,9 4,9

28 A7 Otta sentrum VA‐sanering Skulegata /Bismos gt 32 6,8 4,7

29 A22 Sjoa Tilkobling Varphaugen 5 2,0 2,5
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1.8 Ikke-prioriterte tiltak 
Gjennom arbeidet med Tiltakslisten ble det en del saneringstiltak som ikke ble prioritert til 
Handlingsplanen. Disse tiltakene må vurderes ved videre arbeid utenfor planperioden. En 
oversikt over «ikke-prioriterte tiltak» er vist i tabellen under og utgjør samlet en 
investeringskostnad på nærmere 50 mill kroner. 

T
ilt

ak
s 

n
r 

O
m

råd
e

 

Tiltaks navn Omfatter Begrunnelse 

Kostnader 
(mill kr) 

A33 

 N
ord-S

el 

Sanering VA 
Nerøygardsveien 
v/  APS 
Haugstulen 
bakside 

Ca 900 m VA-
grøft, 
reetablering vei 

SP-kummer i trase 
stiger. PVC-ledninger fra 
1977 både på vann- og 
avløp. Overvann inn i VK 
i enden, må heves. 

 4,0 

A34 

 O
tta 

Sanering 
Gammelvegen 

Ny VA-ledning 
(400 m), 
utskifting 
felleskummer 

Pe-ledning fra 1965 , 
felleskummer 

 0,8 

A35 

H
jellum

 

VA-sanering 
Klebervegen 

300 ny VA-
ledninger 

Asbestsement 
vannledning og 
betongledning fra 72 på 
avløp, 4 felleskummer 

 1,5 

A36 

 O
tta 

Renovering 
PVC-
vannledning over 
Kjørebrua 

135 m 
renovering 
vannledning 

PVC-ledning fra 1966 er 
trolig dårlig og bør 
vurderes renoveres. 

0,3 

A37 
D

ale 
Sanering 
Asbestledninger 
Dale 

Ca 5000 m 
med 
asbestledninger

6000m med 
asbestledninger og 
plastledninger fra 1974 
på vann, betong og 
plastledninger fra 60/70-
tallet på avløp. En del 
brudd. 12 felleskummer 
som må saneres Må 
lages en saneringsplan 
for området for å 
prioritere hvor sanering 
må startes. Vurdere 
vannmengdebehov for 
planlagt utbygging. 

35 

A38 

S
andbum

oe
n

VA-sanering 
Sandbumoen 

ca 1200 m ny 
VA-ledninger 

PVC-ledninger fra 1975 
både SP og VL moden 
for utskifting. 9 
felleskummer. 

 5 
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1.9 Framdrift 
 

Kommunen hadde i utgangspunktet planlagt en gjennomsnittlig investeringsramme på ca. 5 
mill. kr pr. år de neste årene. Som en følge av arbeidene med hovedplan vann og avløp har 
det blitt åpenbart at investeringsbehovet er betydelig større enn dette.  

Handlingsplanen er satt opp for 10 år. Siden mange forutsetninger vil endres i løpet av 10 år, 
er det vanskelig å planlegge detaljert for en lengre tidshorisont enn dette.  

Gjennomføringen av tiltakene som er foreslått i hovedplanen vil medføre økt arbeidsmengde 
innen både prosjekt- og byggeledelse, planarbeid, drift og vedlikehold, veiledning, 
saksbehandling og kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg. Det bør etterstrebes å få  
besatt den nyopprettete ingeniørstillingen så raskt som mulig. 
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1. HANDLINGSPLAN 

1.1 Generelt 
Det er totalt anbefalt 64 tiltak i denne planen, hvorav noen går over flere år. 
Saneringstiltakene vil måtte fortsette etter planperioden. Tiltakene er delt inn i 
investeringstiltak, plantiltak og drifts- og administrasjonstiltak. Tabellene under viser 
prioriterte tiltak i hele planperioden og investeringsbeløpet for disse. Etter 4 år bør 
hovedplanen rulleres og fremdrift og prioriteringer bør vurderes på nytt.  

1.2 Anbefalt handlingsplan med prioritering av tiltakene 
På grunnlag av alle vurderinger gjort i denne rapporten er følgende handlingsplan for Sel 
kommune for årene 2015-2024 anbefalt å gjennomføre. Alle kostnader er oppgitt eks. mva. 
Se vedlegg 1 for bedre oppløsning. 
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Tabell 1-1: HANDLINGSPLAN VANN OG AVLØP SEL KOMMUNE 2015-2024. Alle kostnader er eks.mva. 
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1.3 Konklusjon anbefalt handlingsplan 
Gjennomføringen av alle foreslåtte tiltak medfører stor økning i arbeidsbelastningen internt i 
kommunen og en forutsetning for å få gjennomført alle tiltakene er at den nyopprettede 
ingeniørstillingen bemannes.  

Konsekvensen av handlingsplanen blir at årlig investering vil øke betydelig de neste 
årene, fra de planlagte 5 mill. kr per år, opp til 11 mill. kr per år i snitt.  

Planperioden i handlingsplanen går over 10 år. I tillegg vil det være behov for å fortsette 
arbeidet med å sanere dårlig ledningsnett. Den anbefalte handlingsplanen viser et 
minimumsnivå for årlig investeringsbeløp.  

Årsakene til at dette investeringsnivået er nødvendig er: 

 Mangel på planmessig sanering medfører brudd på forurensningsloven 

 Stort etterslep på sanering av ledningsnett 

 Mye lekkasjer fra vannledningsnettet, som skaper unødvendige driftsutgifter 

 Felleskummer avløp og vann må saneres for å unngå helsefare 

 For store utslipp av avløp via overløp, feilkoblinger, separate avløpsanlegg og 
muligens også via felleskummer for avløp og overvann. 

 Manglende utredninger/tilpasninger i forhold til klimaendringene er brudd på 
forurensningsloven 

 Betydelig press på grunnvannskilden ved Otta VV som presser fram en 
vurdering av alternativ drikkevannskilde for Otta VV på Thoøya. 

 Stedvis mye fremmed-/overvann i ledningsnettet som skaper problemer og 
unødvendig høye driftsutgifter 

 Flere private avløpsanlegg er mest sannsynlig ikke i forskriftsmessig stand 

 

Hovedtyngden av investeringskostnadene går til sanering og separering av dårlig 
ledningsnett. 
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2. GEBYR, GEBYRPROGNOSER – ØKONOMI  
Det er vedtatt en lokal forskrift for vann- og avløpsavgifter i Sel kommune. Gebyret for Sel 
kommune er delt inn i ett årsgebyr som er fast, og ett variabelt forbruksgebyr (som avregnes 
etter vannmåler eller areal (m3/m2). 

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk, der avløpsmengden settes lik 
vannmengden. Dersom det ikke finnes vannmåler i huset stipuleres forbruket til 1,5 m3 pr. 
m2.  

2.1 KOSTRA-tall for vannforsyningen 2013 
Gjennom Kommune stat rapportering (KOSTRA) blir tall fra offentlige virksomheter gjort 
tilgjengelig for allmennheten.   

Totale kostnader/gebyrnivå for kommunal vannforsyningen i Sel, Oppland fylke og hele 
landet er vist i tabell 2-1. Gebyr er vist for 2014. 

Tabell 2-1 : KOSTRA tall for vannforsyningen for 2013. Gebyr er vist for 2014.  

I. Vann - nivå 2 
517 
Sel

Gj. snitt 
Oppland 

Gj. Snitt 
hele 

landet
     
Finansiell dekningsgrad (%) 108 97 99
Selvkostgrad (%) 108 93 97
Andel av befolkningen som er tilknyttet privat eller kommunalt 
vannverk 71,1 73,3 88,1
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 68,3 67,2 84,6
Andel av husholdningsabonnentene som har innstallert vannmåler 
(%) 35    
Produktivitet/enhetskostnad     
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning 
(kr/tilkn.innb) 2394 1892 1250
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning 
(kr/tilkn.innb) 2222 1953 1264
Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) (kr/m3) (2014)   9,45 7,19
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 1812 1350 884
Årsgebyr for vannforsyning (bolig) (kr) 2014 5204* 3632 3206
Tilknytningsgebyr vann - èn sats (kr) 10000    

*KOSTRA oppgir her kr 2000,-, men det er avklart at dette er en feilrapportering fra Sel kommune 

Årsgebyr i Sel består av et fast abonnementsgebyr på kr 2000,- eks mva. (bolig), samt en 
variabel del som måles vha. vannmåler eller stipuleres (1,5m3/m2). Forbruket til majoriteten 
av abonnentene i Sel stipuleres. For rapportering til KOSTRA skal da 120 m2 bruksareal 
legges til grunn. 

Ihht KOSTRA-tallene er Sel over landsgjennomsnittet mht. årsgebyr for vannforsyningen i 
2014. Sel har et årsgebyr på kr 5204,- eks. mva. mens landsgjennomsnittet er kr 3206,-. 
Differansen er kr 1998,- dvs. 62 % høyere enn landet (alle kommuner). Årsgebyret for 2014 i 
Sel er spesielt høyt pga. feilberegning i tidligere års selvkostregnskap (se siste avsnitt i dette 
kapittel).  

I Sel kommune er driftsutgifter for vannforsyningen kr 1812,- per tilknyttet innbygger. Dette er 
noe høyt sammenlignet med gjennomsnittet for Oppland på 1350 kr/innbygger. 
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Kakediagrammet viser andel av gebyrgrunnlaget for kapitalkostnader, lønnskostnader og 
driftskostnader i kr og %. Lønnskostnader er hentet fra KOSTRA vann-nivå 3, disse er en del 
av driftsutgiftene i tabellen ovenfor.  

 

Figur 2-1: Andel av gebyrgrunnlaget for vannforsyning  for kapitalkostnader, lønnskostnader og driftskostnader i 
kr og %. 

Den finansielle dekningsgraden i 2013 var på 108 %. Resultatoverskudd på kr 700 252,- er 
ikke inkludert i kakediagrammet over og gikk med til å nedbetale kommunens negative 
selvkostfond på vannforsyning. Per 31.12.2013 har Sel kommune et selvkostfond for 
vannforsyning som står i minus kr 4 077 817,- og som skyldes feil i tidligere års kalkyler for 
gebyrberegning.  

2.2 KOSTRA-tall for avløp 2013 

Totale kostnader/gebyrnivå for kommunalt avløp i Sel, Oppland fylke og hele landet er vist i 
tabell 2-2. Gebyr er for 2014. 

I 2014 er forbruksgebyret per m3 avløp (over måler) i Sel kommune er kr 13,50- eks.mva.  

Tabell 2-2 : KOSTRA tall for avløp for 2013. Gebyr er for 2014.  

I. Avløp - nivå 2 
517 
Sel 

Gj. snitt 
Oppland 

Gj. 
Snitt 
hele 

landet
       
Finansiell dekningsgrad (%) 112 105 102
Selvkostgrad (%) 100 98 102
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunalt avløpstjeneste   66,7 84,2
Produktivitet/enhetskostnad      
Årsgebyr for avløpstjenesten (bolig) (kr) (år 2014) 3880 4801 3559
Tilknytningsgebyr avløp - èn sats (kr) 10000    
Årsgebyr for septiktømming (år 2014)* 1890 1648 1380

*Inntil 5m3. Tømmegebyr per m3 over 5 m3 er kr 530,- 

Ihht. KOSTRA-tallene er Sel noe over landsgjennomsnittet mht. årsgebyr for avløp i 2014. 
Sel har et årsgebyr på kr 3880,- mens landsgjennomsnittet er kr 3559,-. Gjennomsnittet i 
Oppland fylke er på kr 4801,-. Differansen mot gjennomsnittet i Oppland fylke er kr 921,- dvs. 

kr 1 789276
19 %

kr 4 622705
50,3 %

kr 2 769 867
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24 % lavere. Dette gir rom for økt aktivitet/innsats i kommunen for å nå ambisjonene i 
kommuneplan, uten at kommunen kommer urimelig høyt i avgiftsnivå. 

Kakediagrammet viser andel av gebyrgrunnlaget for kapitalkostnader, lønnskostnader og 
driftskostnader i kr og %. Grunnlaget er hentet fra KOSTRA, med supplerende informasjon 
fra kommunens selvkostregnskap (mottatt fra Momentum Selvkost AS). 

 

Figur 2-2: Andel av gebyrgrunnlaget for avløp  for kapitalkostnader, lønnskostnader og driftskostnader i kr og %. 

Den finansielle dekningsgraden i 2013 var på 112 %. Resultatoverskudd på kr 1 186 072,- er 
ikke inkludert i kakediagrammet over og er overført til kommunens selvkostfond for avløp, 
som per 31.12.14 er på kr 2 780 744,-.  

2.3 Generelt om regler for beregning av VA gebyr 

Kommunale tjenester for vannforsyning og avløp skal finansieres av vann- og 
avløpsgebyrene, og i løpet av en periode skal inntekter fra gebyrene være lik utgiftene. 

Gebyrberegningen i hovedplanen er utført av firmaet Momentum Selvkost AS, som er 
engasjert av Sel kommune for å utføre kommunens øvrige økonomiberegninger. 
Beregningene er utført etter gjeldende regelverk. Det vil blant annet si at kapitalkostnader er 
beregnes som serielån med nedbetalingstid avhengig av type investering.   

Nedbetalingstid for ulike typer tiltak er beskrevet under: 

 5 år:  Datautstyr 
 10 år: Maskiner 
 20 år: VA anlegg (behandlingsanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng mv) 
 40 år: VA ledningsnett. 

Det er forutsatt at vannforsyning og avløp fortsatt skal være en økonomisk selvstendig 
sektor.  Det vil si at inntektene skal dekke utgifter til drift og kapitalutgifter.   

Foreslåtte tiltak må sees i sammenheng med det totale kostnadsbildet.  Nye investeringer gir 
økninger av gebyrgrunnlaget som igjen gir økning av gebyr til abonnentene. 
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2.3.1 Gebyrprognoser - forutsetninger 

Forutsetninger og grunnlag for gebyrprognosene: 

 Gebyrprognosene er utarbeidet av Momentum Selvkost AS og beregnet ved hjelp av 
økonomidatabasen til Sel kommune.  
 

 Kommunens drift og kapitalkostnader for vann og avløp utgjorde i år 2013 i 
størrelsesorden hhv. 9,2 mill kr og 9.9 mill. kr. For vannforsyningen utgjorde 
kapitalkostnadene 1,8 mill kr mens driftskostnadene utgjorde ca 7,4 mill kr. For avløp 
utgjorde kapitalkostnadene 2,1 mill kr mens driftskostnadene utgjorde ca 7,8 mill kr. 

 Den anbefalte handlingsplanen medfører nye gjennomsnittlige årlige investeringer 
innenfor vann og avløp på mellom ca 11-16 mill kr pr år i perioden (62 anbefalte 
tiltak).   

 I tillegg til investeringene er konsekvenser på driftskostnader av tiltak tatt hensyn i 
beregningene. Driftskostnader og driftsinntekter økes i takt med deflatorene lagt inn i 
Momentum Selvkost Kommune (MSK). Det er ikke tatt høyde for ekstra stillinger for å 
følge opp tiltakene i årene framover, men det forutsettes at stillingen som er vakant 
(og ligger inne i kommunens budsjett fra tidligere) blir besatt. 

 Det er gjennomført beregninger av gebyrkonsekvensene for valgt handlingsplan.  
Den skisserte handlingsplanen inneholder nødvendige og viktige tiltak. 

 Prognosen er utført etter regelverk for beregning av vann og avløpsgebyr. Nye 
retningslinjer, som senest vil trå i kraft fra og med 01.01.15, er benyttet. Dette 
innebærer at kalkylerenten som er brukt til å beregne de kalkulatoriske 
rentekostnadene forutsettes å være lik det foreløpige årsgjennomsnittet til den 5-årige 
SWAP-renten med et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Gjennomsnittlig for 2014 (til og 
med 25. august) tilsvarer dette 2,78 %, og det er denne renten som er benyttet i 
beregningene.  

 Det er ikke lagt inn noen økning i antall abonnenter i perioden.  

 Forholdstallet mellom abonnementsgebyr forutsettes å være likt som i 2014 og vil 
derfor ikke variere i takt med kapitalkostnadene som følge av investeringene.  

 Gebyrprognosen er basert på en beregning i 2014 kr verdi.  Prisstigning/inflasjon 
kommer derfor i tillegg. 

 

Gebyrnivået i dag i Sel framgår av tabellen under (eks.mva). 

Tabell 2-3 : Gjeldende gebyrnivå vann  

Betalingsordning Pris 2013 Pris 2014 % 
endring 

Vannavgift per m3 15,50 pr.m3 17,80 pr.m3 +15% 
Abonnementsgebyr bolig 1720,- 2000,- +16% 
Abonnementsgebyr hytte 2580,- 2995,- +16% 
Abonnementsgebyr næring 0-500m3 3440,- 3990,- +16% 
Abonnementsgebyr næring 501 -1000 m3 5160,- 5990,- +16% 
Abonnementsgebyr næring 1001-5000m3 6880,- 7980,- +16% 
Abonnementsgebyr næring 5001-10000m3 8600,- 9980,- +16% 
Abonnementsgebyr næring >10000 m3 17200,- 19950,- +16% 
    
Tilknytningsavgift for vann 8500,- 10000,- +18% 
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Kommunen økte vanngebyret med 15% fra 2013 til 2014 for å kompensere for tidligere 
feilkalkuleringer og overforbruk av fond.  Dagens vanngebyr er 17,80 kr/m3.  Per 31.12.13 var 
det et underskudd på selvkostfondet for vann på minus 4,01 mill. kr.  

Tabell 2-4 : Gjeldende gebyrnivå avløp  

Betalingsordning Pris 2013 Pris 2014 % 
endring 

Vannavgift per m3 15,50 pr.m3 13,50 pr.m3 -13% 
Abonnementsgebyr bolig 1720,- 1450,- -16% 
Abonnementsgebyr hytte 2580,- 2225,- -14% 
Abonnementsgebyr næring 0-500m3 3440,- 2970,- -14% 
Abonnementsgebyr næring 501 -1000 m3 5160,- 4450,- -14% 
Abonnementsgebyr næring 1001-5000m3 6880,- 5930,- -14% 
Abonnementsgebyr næring 5001-10000m3 8600,- 7415,- -14% 
Abonnementsgebyr næring >10000 m3 17200,- 14830,- -14% 
    
Tilknytningsavgift for avløp 8500,- 10000,- +18% 
 

Kommunen senket avløpsgebyret med 13 % fra 2013 til 2014 for å kompensere for høyere 
inntekter enn utgifter og unngå ytterligere oppbygging av fond.  Dagens avløpsgebyr er 13,50 
kr/m3.  Fondsnivået er 2,7 mill. kr for avløp. 

Endringer i rentenivå, evt. feil i grunnlaget/forenklinger, endelig kostnad og framdrift for de 
ulike tiltakene, uforutsette endringer i driftskostnader osv., vil medføre endringer i 
gebyrnivået. 

2.3.2 Gebyrprognoser – beregninger 

Vannforsyning:  

Figuren under viser en prognose for m3 - prisen for vann i Sel fram til år 2024 for anbefalt 
handlingsplan og et rentenivå på 2,78 %. 

 

Figur 2-3: Prognose m3 – pris vann (eks mva) 2014 (vedtatt) - 2024 
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For en normalhusholdning med forbruk på 180 m3/år vil gebyr for vannforsyningen utvikle 
seg som vist i tabell 9-4. Tallene i tabellen er inkl.mva.   

 

Figur 2-4: Prognose normalgebyr (abonnementsavgift+forbruk) for vannforsyning for bolig. Pris er vist inkl.mva.  

Kostnads- og inntektsfordelingen for vannforsyningen er sammenstilt i figur 2-5.  

 

Figur 2-5: Kostnads og inntektsfordeling vannforsyning.  

Som det framgår av figurene over medfører den skisserte handlingsplanen at gebyrnivået for 
vann for en normalhusholdning vil øke med gjennomsnittlig ca 3,5 % årlig, og 40 % i 
perioden 2014 – 2024. 
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Dette tilsvarer følgende gebyr nivå i år 2024: 

 m3 – prisen vil øke til ca 25 kr /m3 (eks mva)  
 En vanlig bolig (180 m3/år) vil få en årlig kostnad på kr 9120 (inkl.mva) for 

abonnementsgebyr + vannforbruk. 

I tillegg kommer prisstigning/inflasjon i perioden.   

Rentenivået er nå relativt lavt historisk sett.  En supplerende beregning med et rentenivå på 
5 % viser at utgiftene og følgelig også gebyret må øke med gjennomsnittlig ca 4,6 % årlig 
(totalt 56%) i perioden 2014-2024.  Dette vil tilsvare et gebyrnivå på ca. 27,7 kr/m3 i år 2024.   

Gjennomsnittlig vanngebyr for en standard bolig i Norge i 2013 er på 4500 kr eks. mva. Sel 
ligger med sitt gebyr på 4510 kr/år eks mva meget gjennomsnittlig nasjonalt sett. Gebyret er 
lavt sammenlignet med gjennomsnittet i Oppland (5333,- eks.mva). 

Avløp:  

Figuren under viser en prognose for m3 - prisen for avløp i Sel fram til år 2024 for anbefalt 
handlingsplan og et rentenivå på 2,78 %. 

 

Figur 2-6: Prognose m3 – pris avløp (eks mva) 2014 (vedtatt) -2024 

For en normalhusholdning med forbruk på 180 m3/år vil gebyr for avløp utvikle seg som vist i 
tabell 2-7. Tallene i tabell 2-7 er inkl.mva.   
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Figur 2-7:: Prognose normalgebyr (abonnementsavgift+forbruk) for avløp for bolig. Pris er vist inkl.mva.   

 

Kostnads- og inntektsfordelingen for avløp er sammenstilt i figur 2-8.  

 

Figur 2-8:: Kostnads- og inntektsfordeling avløp.  

 

Som det framgår av figurene over medfører den skisserte handlingsplanen at gebyrnivået for 
avløp for en normalhusholdning vil øke med gjennomsnittlig ca. 4,7 % årlig, og 57 % i 
perioden 2014-2024. 
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Dette tilsvarer følgende gebyr nivå i år 2024: 

 m3 – prisen vil øke til ca. 21 kr /m3 (eks mva.)  
 En vanlig bolig (180 m3/år) vil få en årlig kostnad på ca. 7642 kr (inkl. mva.) for 

abonnementsgebyr + vannforbruk. 

I tillegg kommer prisstigning/inflasjon i perioden.   

Rentenivået er nå relativt lavt historisk sett.  En supplerende beregning med et rentenivå på 
5 % viser at utgiftene og følgelig også gebyret må øke med gjennomsnittlig ca. 5,6 % årlig 
(totalt 72 %) i perioden 2014-2024.  Dette vil tilsvare et gebyrnivå på ca. 23 kr/m3 i år 2024.   

I 2013 var gjennomsnittlig avløpsgebyr for en standard bolig i Norge på kr 3559 eks mva. Sel 
ligger med sitt gebyr på 3880 kr/år eks mva. på nivå med resten av Norge. Til sammenlikning 
var gjennomsnittlig avløpsgebyr i Oppland fylke på kr 4801,- i 2013. 

2.3.3 Oppsummering 

Den skisserte handlingsplanen viser tiltak som kreves for å oppfylle målene i hovedplanen.  
Tiltakene kan gjennomføres med en moderat økning av gebyret i perioden. 
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