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Bakgrunn for saken:
Kommunestyre vedtok 29.4.12 i sak 33/12 Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025. Etter
dette er handlingsplan vedtatt revidert i formannskapet i sak 74/14 -11.6.14.
Administrasjonen vil med dette fremme forslag til revidert handlingsplan for perioden 20172021.
Saksutredning:
Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025 er vedlagt saken – her beskrives de fleste av
tiltakene. Det er kun selve handlingsplanen i kap. 8 som foreslås revidert i denne sak.
I løpet av vår/sommer har ansatte ved drift og administrasjonen i ingeniørvesenet gjennomgått
handlingsplanen for avløp og vannmiljø med mål om å revidere denne. Vedlagt handlingsplan
må samordnes med handlingsplan i hovedplan vannforsyning. Tiltakene er også beskrevet
nærmere i vedleggene.
Overordnede tiltak i planen er:
1. Tilknytte sentrumsnære områder som i dag er uten offentlig avløp til de kommunale
renseanleggene.
2. Utrede og analysere dagens avløpsnett ift til innlekk, utlekk, kapasitet og
driftssikkerhet.
3. Bygge nytt eller rehabilitere det interkommunale kloakkrenseanlegg for Søgne og
Songdalen jfr. krav til sekundærrensning.
4. Føre tilsyn med resipientene i følge utslippstillatelser i hovedsak Høllefjorden og
Trysfjorden.

Tiltak og kostnader i planen innarbeides gebyrgrunnlaget for avløpstjenestene i kommunen,
hvor kommunestyret har vedtatt at vi skal ha full kostnadsdekning/selvkost.
Rådmannens merknader:
Ingen.

Vedlegg
1 Høringsutkast Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025
2 Handlingsplan avløp
3 Beskrivelse av tiltak i handlingsplan avløp og vannmiljø
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0.

SAMMENDRAG

Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel
og vært grunnlaget for den første bosetningen.
I Søgne kommune ønsker man at kommunens skjærgård skal være kjent som den reneste
delen av Sørlandskysten. Dette skal gi økt trivsel for beboere og besøkende, samt at
kommunen vil fremstå som attraktiv for næringsetablering og videre utvikling. Det er også
en klar målsetting at alle tilrettelagte badestrender i fjorder og elver skal ha tilfredsstillende
badevannkvalitet.
Forurensning til elver og fjorder kommer i hovedsak fra husholdninger, industri, landbruk
og nedbørens avrenning fra land. I denne rapporten er det vurdert et begrenset antall
områder. Det vil si de sentrale resipientene, private avløpsanlegg, kommunalt avløp og
industriavløp.
Målsettingen med planen er å få en samlet oversikt over forurensningssituasjonen for disse
områdene for kommunen, for deretter å kunne sette inn tiltak der man får mest igjen for
pengene. Alle tiltak ender opp i en handlingsplan for perioden 2013-2025. I denne planen er
det ført spesifikke tiltak frem tom 2016. De resterende tiltak er ført opp etter 2016. Revisjon
av planen skal minimum skje hvert fjerde år.
Historisk
De første ledningsanlegg for avløp gikk vanligvis til nærmeste elv, bekk, sjø eller vann. Ofte
ble det lagt betongrør. Disse anleggene gjorde sin jobb og flyttet forurensningen til et sted
der det var bedre forhold eller påvirket færre folk. Regnvann var en del av dette og førte til
at rørene ble vasket og renset hver gang det var mye nedbør. Dette kalles i dag fellessystem.
Ofte hadde boliger som var tilknyttet ledningsnettet septiktanker som tok den verste
forurensning og lagret slam. Disse ble tømt av kommunen og deponert på søppelplass eller
andre egnede steder. Senere ble det behov for flere og lengre ledninger. Utslippene ble større
og det ble behov for behandling av de større utslippene.
I hovedsak var det pålegg fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som førte ann i utviklingen.
Søgne kommune vedtok å bygge renseanlegg i Høllen med utslipp til Høllefjorden.
Det ble igangsatt ett kjempearbeid med legging av ledninger for å transportere mest mulig
av avløpet til Høllen. Songdalen hadde samme pålegg og det ble bygget en lang ledning
langs elva fra Songdalen til Høllen.
Tidligere var det lagt ledninger som fellessystem. Når det bygges rensanlegg er det viktig å
holde det rene vannet adskilt fra det forurensede vann. Dette kalles separatsystem. Det var
nødvendig at alle nye ledninger ble lagt etter separatsystem og at man startet arbeidet med å
legge om de gamle fellessystemer.
Høllen Rensanlegg ble satt i drift i 1981. Det var ett såkalt mekanisk anlegg med siler og
sedimenteringsbassenger. Det var planlagt for tilknytning av inntil 8000 personer. Det ble
samtidig lagt tilrette for en videre mer avansert rensing og utvidelse av kapasitet. Det ble
lagt utslippsledning til 37 meters dyp ved Saltholmen i Høllefjorden.
Resultatene fra prøvetakingsprogrammet viste at Høllefjorden ble tidvis forurenset. Dette
skyldes direkte utslipp til elva og at det ved regnvær førte store vannmengder, avløp og
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overvann, direkte til fjorden. Det samme gjaldt for vannmengder gjennom renseanlegget.
I 1991 ble renseanlegget utbygget til å omfatte kjemisk felling, samtidig som kapasiteten ble
utvidet til 16000 personer. Bakgrunnen for dette var Nordsjøavtalen som Norge hadde
undertegnet og som skulle redusere utslipp av næringssalter til Skagerrak. Pålegget kom i
form av ny utslippstillatelse for Søgne og Songdalen kommuner. Dette var en stor prestisje
sak for den da sittende regjering og alle utførte pålegg ble fulgt opp med opp til 50 %
statstilskudd. Med renseanlegget i drift øker driftskostnadene drastisk og det ble svært viktig
at driften av hele avløpsnettet ble best mulig. Det ble igjen intensivert for å utbygge
ledningsnett og frakte mest mulig avløp til renseanlegget. Spesielt for pumpekostnader og
rensekostnader var det viktig at det rene vannet skulle forbli i områdene og ikke fraktes til
renseanlegget.
Utover på 90 tallet var det en klar forbedring i Høllefjorden. Det var ønskelig å øke
tilknytningen av områder som ikke hadde kommunalt avløp, rehabilitere gamle ledninger og
knytte til nye områder. Utslipp til Lundeelva ble sanert og avløpet ble overført til Høllen.
Trysnes fikk eget renseanlegg i 1993 og Ålo fikk slamavskiller i 1998.
Etter 2000 har det vært underinvestert i avløpssektoren og i anleggene, i stor grad skylles
dette at administrasjonens fokus har vært knyttet til kommunens høye vekst og bygging av
nye tekniske anlegg i boligområder og industriområder. Resultatene fra prøver i slam, på
renseanlegget, på utslipp i overløp etc, viser at utviklingen har stoppet noe opp og forfallet
har startet. Det er kritisk behov for jevnlige investeringer for å opprettholde det nivået som
var på slutten av det forrige århundre.
I dag er situasjonen slik at Høllen rensanlegg er slitt og trenger mye nytt utstyr.
Vannmengden inn på anlegget er også sterkt økende. Spesielt ved store og lengre
nedbørsperioder er vannmengdene over dobbelt av normalt. I tillegg er det stor bruk av
overløp. Fremmedvann på renseanlegget vil føre til at anlegget må utvides og bygges om
med mer tyngre rensning om denne utviklingen fortsetter. Fylkesmannen har varslet en
første vurdering med virkning fra 2016. Dette kan utsettes ved at det settes inn tiltak mot
fremmedvann og en dokumentasjon av at resipientene har det bra. Det er god økonomi å ha
ett godt fungerende avløpsanlegg.

Resipienter
Høllefjorden og Torvefjorden er de sentrale resipienter i kommunen. Begge fjordene har
direkte tilrenning av elv - henholdsvis Søgneelva og Lundeelva. På 1990-tallet ble det tatt
prøver av fosfor, nitrogen og oksygenmengder i Høllefjorden. Av Torvefjorden ble det tatt
prøver av bakteriologisk innhold. Resultatene på slutten av 90-tallet viste en positiv
utvikling. Det siste tiåret er prøvetakningen trappet ned, det er dermed ikke mulig å si noe
om fjordene og elvenes tilstand.
Det bakteriologiske innholdet i prøvene tatt i den indre delen av Høllefjorden, Torvefjorden
og i elvene viser at vannkvaliteten kan påvirkes av pumpestasjoner i overløp under
situasjoner med kraftig nedbør, samt avrenning fra arealer omkring. I disse
nedbørssituasjonene har vannkvaliteten vært mindre god til ikke akseptabel. Dette gjelder
både sommer og vinter. I tørr vær viser prøvene en god vannkvalitet.
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Det bakteriologiske innholdet i prøvene tatt ved Trysnes viser en god vannkvalitet, selv
under nedbørsperioder. Antall prøver som er tatt i området er begrenset.
For å få oversikt på tilstanden til de ulike resipientene er det viktig å starte et mer
omfattende undersøkelsesprogram for resipientene.

Kommunalt avløp
Kommunalt avløp omfatter i denne sammenheng spillvann fra husholdninger. Normalt er det
denne delen av avløpet det er rettet mest oppmerksomhet mot. Dette er naturlig da de
helsemessige sider med forurensningen er knyttet mot det kommunale avløpet.
Søgne kommune har ansvar for driften av tre renseanlegg. Høllen renseanlegg er et
primærrenseanlegg, det ble bygd i 1981. I 1991 ble det ombygd med bedre kapasitet og et
kjemisk rensetrinn. Anlegget er dimensjonert for 16 000 P.e og eies av både Søgne og
Songdalen kommune, Søgne kommune står for administrasjonen. Renseanlegget er preget
av slitasje. Oppgradering og/eller en økning i tilknytning kan føre til at sekundærrensekravet
trer i kraft. Dette innebærer at Høllen interkommunale renseanlegg må bygges om/utvides
slik at dette klare å fjerne mer organisk stoff ifra avløpet.
Trysnes renseanlegg og Ålo renseanlegg er dimensjonert for henholdsvis 500 og 100 P.e.
Det skal vurderes å øke tilknytningen til Trysnes renseanlegg, i den sammenheng bør
kapasiteten og driften evalueres.
Det kommunale ledningsnettet omfatter 90 km med hovedledninger og 51 pumpestasjoner.
Kommunen er inndelt i 4 ulike rensesoner. Ledningsnettet har en del innlekk av
fremmedvann, dette fører til at pumpestasjoner pumper unødvendig mye. Det fører også til
at en del av spillvannet går i overløp, som igjen fører til dårlig badevannskvalitet om
sommeren.
I de foreslåtte tiltak i Handlingsplanen, tabell 1, er det tiltak for å bedre transportsystemet og
øke tilknytningen. Det gjøres for å redusere ukontrollert forurensning. Transportsystemet
bedres med tettere ledninger og pumpestasjoner bygges om for å øke kapasiteten og
driftsikkerheten. Økt tilknytning medfører at det må gjøres prioritering blant de gjeldende
områder. Prioriteringen er fortatt etter en helhetsvurdering av forurensningsforbedring og
kostnad.

Industriavløp
Industriavløp fra Songdalen og Søgne tilføres det kommunale ledningsnettet og havner til
sist på Høllen renseanlegg. Påslipp av varierende mengder fosfor, fett, kjemikalier og
metalliske stoffer fører tidvis til problemer på transportsystem og renseanlegget. Kommunen
(Fellesanlegget) kan gi konsesjonsgrenser for påslipp og avgift deretter. Det er tidligere
utført en enkel registrering av industrien. Registeret bør kompletteres og ajourføres.
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Handlingsplan for avløp og vannmiljø 2013-2025
Tabell 1: Handlingsplan for avløp og vannmiljø 2013 -2025. De ulike tiltakene er delt opp i rehabilitering(reh),
tilknytning (tilk), utbygging (utbygg) og analyse (analy). Den komplette detaljerte Handlingsplanen finnes på side 56
og 57

SONE
Eldre ledninger som må rehabiliteres
Områder som tilknyttes i forbindelse med utbygging
av nye boligområder områdene
Områder som tilknyttes i henhold til Hovedplanen
for avløp og vannmiljø 2013-2025
Analyser og utredninger

ART

kroner

reh

4 000 000

utbygg

Ikke avklart*

tilk

21 000 000

analy

900 000

Registrering og overvåkning

2 550 000

Høllen renseanlegg- Tiltak i utvalg

3 200 000

* Avklares vanligvis i utbyggingsavtaler samt at føringer må legges i reguleringsplaner.

Økonomiske konsekvenser
Tabell 2 viser hva de foreslåtte tiltakene vil kreve av investeringer de neste årene.
Handlingsplanen er basert på forutsetninger, de anlegg med størst virkning er prioritert.
Tiltakene er også tilpasset den øvrige utbygging i kommunen og investeringer innen
vannsektoren.
Tabell 2: Foreslåtte investeringssummer fra 2012. Kostnaden er i 2011 kr.

2012
3 510 000

2013
6 280 000

2014
5 630 000

2015
5 930 000

2016
5 950 000

Senere
5 050 000

Tabell 3 viser den estimerte utviklingen av utgiftene i perioden 2012-2016, til hele
avløpsanlegget (nett og renseanleggene) i Søgne kommune. Indirekte driftutgifter er
kostnader knyttet til fellestjenester og støttefunksjoner i kommunen.
Tabell 3: Utgifter estimert for 2012 til 2016.

Utgifter
Direkte
driftsutgifter
Indirekte
driftsutgifter
Kapitalkostnader
Fond
Sum gebyr
grunnlag

2012
8 080 000

2013
8 300 000

2014
8 600 000

2015
8 800 000

2016
9 100 000

1 519 000

1 519 000

1 519 000

1 519 000

1 519 000

2 118 000

2 591 000

2 942 000

3 135 000

3 456 000

400 000
12 117 000

12 410 000

13 061 000

13 454 000

14 075 000
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Gebyr
Kommunen har tidligere vedtatt selvkost for avløpsanlegget. Det betyr at utgiftene ved
nyanlegg og drift av eksisterende anlegg dekkes av avløpsgebyret. Avløpsgebyret framover
må ligge på nivå slik at en dekningsgrad på 100 % oppnås.

Utvikling av dekningsgrad
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Figur 1: Dekningsgraden fra 2003.

Figur 1 viser at dekningsgraden de siste årene har ligget under 100 %, gebyret i 2011 økes
for å oppnå selvkost. For 2011 er det kr 1 702,- i abonnementsgebyr og 9,09 kr per m3
spillvann.
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Figur 2: Avløpsutviklingen fra 2003, hvis handlingsplanen følges.

For at dekningsgraden skal ligge på 100 % i årene fremmover, må gebyrene økes i henhold
til figur 2 , figur 3 og figur 4. Økte investeringer på avløpsanleggene vil føre til økte gebyr.
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Utvikling av forbruksgebyr
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Figur 3: Utvikling av forbruksgebyret fra 2003, hvis handlingsplanen følges.
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Figur 4: Utvikling av årsgebyret fra 2003, hvis handlingsplanen følges.

Ved endelig godkjenning av denne planen har kommunen ett godt dokument som legger
grunnlag for en sikker og målrettet drift av avløpsanleggene.
Målsettingen om at Søgne skal forbli kjent for sine rene vannveier.
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1.0

INNLEDNING

Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og
ferdsel, og vært grunnlaget for den første bosetningen i kommunen.
Søgneelva og Lundeelva har gjennom tidene ført med seg sedimentstoffer som i dag danner
grunnlaget for de store arealene der elvene møter sjøen.
I tidligere tider gikk alt avløp fra mennesker og dyr til nærmeste elv, bekk eller sjø. Ved de
første industrietableringer i Høllen gikk alle rester til sjø. Dette førte til grov forurensning
lokalt. Forurensningsmengden totalt sett var ikke stor. Avrenningsforurensningen fra
omliggende areal var også liten slik at selvrensningsgraden i elv, vann og sjø var god.
På femtitallet kunne den lokale forurensningen være svært stor og mange steder direkte
helsefarlig. I sentrale strøk ble det innført septiktanker for å bedre på forholdene.
I seksti og syttiårene ble det bygd spillvannsledninger for å kvitte seg med lokale utslipp.
Hovedavløpet fra Greipstad til Høllen ble bygd midt på syttitallet.
I 1981 ble Høllen Renseanlegg satt i drift. Anlegget ble utvidet i 1991 til å omfatte
høygradigrensing. De siste ti årene har behovet gradvis økt med tanke på
oppgradering/utskifting av gammelt utstyr og kapasitet. Dette vil føre til at Høllen
renseanlegg kan få krav om sekundærrensing.
Ved Trysnes ble det bygd nytt renseanlegg i 1993 med høygradig rensing. I den neste
planperioden 2013-2025, kan økt tilknytning av boliger føre til behov for kapasitetsøkning.
Høllefjorden har vært undersøkt årlig siden 1982. Undersøkelsene fra slutten av 1990-tallet
viste at O2 nivået i fjorden steg til 80 % metning noe som gir tilfredsstillende forhold for
bunnfaunaen. 80 % metning er det samme nivå som på tidlig 80-tallet. Økningen av
oksygeninnholdet på 1990-tallet kan sees i sammenheng med investeringer som ble gjort i
sektoren tidlig på 90-tallet.
På 2000- tallet har investeringsraten på avløpsnettet og drift av renseanlegget vært på ca. 1,6
mill per år, samme nivå som på 1990-tallet, hvis prisstigningsindeksen tas med har dermed
investeringsraten gått ned.
Det er også kuttet i overvåkningsprogrammet for alle resipientene. Det er derfor vanskelig å
si hvordan tilstanden til resipientene i kommunen er i dag.
Elver, fjorder og havområder i kommunen er bare delvis påvirket av lokale forhold.
Nabokommuner, avrenning fra omliggende areal og kyststrømmer har stor påvirkningsgrad
på de lokale forholdene.
Søgne kommune ønsker å fokusere på det totale ansvar for elver og fjorder. På den måten
ønsker man å sette inn tiltak og midler der hvor effekten er størst.
Søgne kommune skal forbli kjent for sine rene elver, fjorder og vann.
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2.0.

2.1

GENERELT

Omfang
Hovedplan for avløp og vannmiljø skal omfatte hele kommunen. Den skal ta for seg veien
fra avløpets kilde til resipient.

2.2

Medarbeidere
Hovedplanarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av:
Enhetsleder Paal M. Kristensen
Prosjektleder Arnfinn Håverstad
Avdelingsingeniør Rajeev Kumar Sehjpal
Multiconsult AS har vært engasjert som konsulent ved
Siv.ing Kjersti Anette Haukaas Berge
Siv.ing. Per Stokkeland

2.3

Kommuneplansystemet
Fylkesmannen i Vest-Agder ved Miljøvernavdelingen, har i rapport
fra februar 2010 anmerket at hovedplan for avløp ikke er oppdatert. Forrige plan gjaldt fra
2000 - 2005.

2.4

Planperiode
Planperioden for Hovedplan for avløp og vannmiljø omfatter perioden 2013 – 2025.
Planprosessen startet i 2010 og ble avsluttet til sommeren 2011.
Hovedplanprosessen:
1. Annonsering/høring forslag til planprogram.
2. Politiskbehandling, fastsetting av planprogram.
3. Fagutredninger/ delrapporter.
4. Utarbeiding av forslag til hovedplan.
5. Førstegangs politiskbehandling.
6. Offentlig ettersyn/høring.
7. Innarbeiding av høringsuttalelser.
8. Andregangs politiskbehandling.

2.5

Målsetting med planarbeidet
Utarbeide et verktøy for tilfredsstillelse av de mål som er satt for avløpssektoren.
Bidra til at de begrensede ressurser som stilles til disposisjon for sektoren blir anvendt på
best mulig måte.
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Hovedplanprosessen skal føre til at:
- Kommunale initiativ og fastsettelse av ambisjonsnivå skal erstatte statlige krav og
direktiver om avløpstiltak.
- Overordnede mål skal erstatte detaljstyringen.
- Detaljer og enkeltsaker overlates til administrasjonen. Færre, men viktigere saker til
politisk behandling.
- Hovedplan for avløp og vannmiljø inkludert handlingsplan skal ha politisk godkjenning og
den skal danne grunnlaget for gebyrene.

12
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3.0

3.1

MÅLSETTING

Hovedmålsetting
Skjærgården i Søgne skal være kjent som den reneste delen av
Sørlandskysten.
Dette vil gi økt trivsel for beboere og besøkende, samt at kommunen vil fremstå som
attraktiv for næringsetablering og videre utvikling.

3.2

Delmål
Miljø
Alle tilrettelagte badeplasser i elver og langs fjorden skal ha badevannkvalitet.
Lokale estetiske problemer i sjøområder (private utslipp) og innland søkes løst med
kommunal medvirkning.
Kommunale avløp
Den høye standarden og driftssikkerheten i kommunale avløpsanlegg skal opprettholdes.
Kommunens befolkning skal ha tilfredsstillende avløpsforhold med hensyn til lukt og lokal
forurensning.
Avløpsanleggene skal fungere etter sin hensikt både teknisk, driftsmessig og når det gjelder
arbeidsmiljø.
Industri
All industri skal ha tilfredsstillende avløpsforhold.
Spredt bebyggelse
Det skal ikke være direkte utslipp uten noen form for behandling fra spredt bebyggelse. Alle
med innlagt vann skal ha godkjent løsning for avløp. Dette skal bekostes av de berørte
parter. Kravene er beskrevet i Avløpsforskriften for Søgne kommune, vedlegg 1 og i kartet
Krav til avløpsanlegg i Søgne figur 4 side 21.
Utbygging av separat avløpsanlegg i spredt bebyggelse skal bekostes av oppsitterne.
Fritidsbebyggelse
Større konsentrasjoner av hytter, og hytter med innlagt vann skal ha godkjent løsning for
avløp. Kravene er beskrevet i Avløpsforskriften for Søgne kommune, vedlegg 1 og i kartet
Krav til avløpsanlegg i Søgne, figur 4 side 21.
Friarealer, bobiler og lystbåter skal inngå i kapitelet om fritidsbebyggelse.
Mindre tettsteder
Avløpsforhold for mindre tettsteder skal ha løsninger i henhold til Avløpsforskriften for
Søgne kommune, vedlegg 1 og i kartet Krav til avløpsanlegg i Søgne, figur 4 side 21.
13
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Økonomi
Avløpsgebyret skal ligge på et nivå slik at 100 % dekningsgrad oppnås.

Organisasjon
Bemanning må sees i sammenheng med offentlig pålegg, økt administrasjon og drift.

3.3

Strategiske mål
Strategiske mål innen virksomheten er knyttet til lover, forskrifter og direktiver. Av pålegg
og avtaler som kommunen er bundet opp av nevnes spesielt utslippstillatelsene til
renseanleggene i Søgne kommune.

14
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4.0

LOVER, FORSKRIFTER OG EU-DIREKTIVER

Det er en rekke ulike lover og direktiver som legger føringen for avløpssektoren. De mest
sentrale lovene er forurensningsloven, vannressursloven og plan- og bygningsloven.

4.1

Forurensningsloven
Forurensningsloven kapittel 1 §1 har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning,
redusere eksisterende forurensning, redusere mengden av avfall og å fremme en bedre
behandling av avfall.
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.
For den kommunale avløpssektoren gjelder spesielt kapittel 4 Særlige regler om
avløpsanlegg m.v.
4.1.1 Forskriften om begrensning av forurensning
I forskriften om begrensning av forurensning gjelder spesielt del 4 avløp og 4a kommunale
vann og avløpsgebyr.
Formålet med kapittel 11 til 15B, under del 4 avløp, er å beskytte miljøet mot uheldige
virkninger av utslipp av avløpsvann.

4.2

Vannressursloven
Denne loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann.
Denne loven kan blant annet være sentral for den kommunale avløpssektoren ved
overvannshåndtering.

4.3

Plan - og bygningsloven
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner.
Denne loven er sentral for alle anlegg.

4.2

Slamdirektivet
Slam direktivet er implementert i norsk lov gjennom forskriften for organisk gjødsel.
Formålet med denne forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter som
omfattes av forskriften, forebygge forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske
15
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ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge
til rette for at disse produkter kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en
miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold.
I henhold til denne forskriften er det en rekke krav knyttet til avløpsslam. Det er blant annet
krav om intern kontroll, prøvetakning, kvalitetskrav, registrering og rapportering.

4.4

Vanndirektivet
Vanndirektivet er implementert i norsk lov gjennom vannforskriften.
Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.
For kommunal avløpssektor stilles det krav til kartlegging av resipientenes helhetlige
tilstand og evt tiltaksplan.

4.2

Flomdirektivet
Dette direktivet er ikke implementert i norsk lov.
Norskvann anbefaler at kommunene har en helhetlig overvannshåndtering. For å oppnå dette
er det viktig å trekke overvannshåndteringen aktivt inn i alle plannivåene.
I flomsituasjoner klarer ikke overvannsystemet og ta hånd om alt vannet. Det er i disse
situasjonene det er viktig med godt planlagte flomveier.
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5.0
5.1

EKSISTERENDE SITUASJON

Resipienter
Resipientene i kommunen omfatter fjorder, elver, bekker og vann. I denne rapporten
omhandles større fjorder og elver som har aktiviteter tilknyttet fiske- og rekreasjon, eller
som er belastet med større utslipp.
Analyse parametere
Årlig tas det prøver ved flere badeplasser for å kontrollere/overvåke badevannkvaliteten.
Prøvene er analysert med hensyn på termotolerante koliforme bakterier (TKB). Dette er en
bakterie som indikerer fersk avføring fra mennesker og dyr. Inaktiveringen av koliforme og
termotolerante koliforme bakterier går raskere i saltvann enn i ferskvann, raskere i sollys
enn i mørke, og raskere i varmt vann enn i kaldt vann. Lengst overlever de i mørke i kaldt
ferskvann.
Analysene deles inn i kategoriene:
• God (<100 TKB per 100 ml.)
• Mindre god (fra 100 til 1000 TKB per 100 ml.)
• Ikke akseptabel (>1000 TKB per 100 ml.)
5.1.1 Høllefjorden
Høllefjorden er den sentrale fjorden i Søgne. Fjorden er også den med størst aktivitet.
Fjorden har 2 småbåthavner med til sammen 500 båter, dypvannskaier, rutebåttrafikk, 2
badestrender, campingplass, fastboende og hytter.
Høllefjorden blir påvirket av lokal tilførsel av både rent og forurenset vann. Østersjøen
påvirker Høllefjorden med strømmer som kan være mer eller mindre forurenset. Lokalt
tilføres fjorden avrenning fra omliggende jordbruksareal og Høllen renseanlegg har utslipp i
fjorden. Varierende mengder ferskvann (gj.sn 6 m3 /s) tilføres fra Søgneelva.
Fra 1976 til i slutten av 1990-tallet har det årlig vært undersøkelser av fjord og elv. Tidligere
rapporter fra 90-tallet viser at næringssaltverdiene (fosfor - nitrogen) har delvis vært stabil i
overflatevannet med antydninger til negativ tendens i de nedre vannlag. Prøver tatt på 1980tallet av oksygeninnholdet viser at enkeltprøver hadde verdier ned mot 2 ml O2/l et nivå som
kan ha negativ innvirkning på bunnfaunaen. De fleste prøvene hadde verdier rundt 5-6 ml
O2/l, noe som ca tilsvarer 80- 90 % metning. Gjennom 90-tallet sank oksygeninnholdet.
Prøvene tatt i 1997 og 1998 viste en positiv trend, med verdier på over 80 %
oksygenmetning. På 2000-tallet er det ikke tatt prøver av oksygeninnholdet i fjorden.
De siste 10 årene er det tatt prøver av TKB innholdet i vannet på sommerstid, resultatene fra
prøvene kan kun gi en indikator på hvordan fjorden påvirkes, men de kan ikke si noe om
tilstanden til fjorden som helhet. TKB innholdet i prøvene tatt i den indre delen av fjorden,
viser at vannkvaliteten påvirkes av pumpestasjoner i overløp under situasjoner med kraftig
nedbør, samt avrenning fra arealer omkring. Prøver tatt ved Labberholmen, Saltholmen og
fra båt i Høllen viser at vannkvaliteten er god. Under perioder med mye nedbør viser
prøvene fra Saltholmen at vannkvaliteten er mindre god i korte perioder.
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5.1.2

Trysfjorden

Trysfjorden er en terskelfjord, dette gjør fjorden spesielt sårbar i forhold til forurensninger. I
forbindelsen med havet går fjorden over en terskel på 10 m. Trysfjorden er delt i indre og
ytre Trysfjorden, begge har en maksimal dybde på rundt 85 meter. Ytre Trysfjorden har en
regionalt viktig forekomst av bløtbunn.
Undersøkelser utført i 1970-1980 årene viser at oksygennivået ved 20 - 30 meters dyp var
ned mot 2 ml O2/l. Målinger ved 40 - 75 m dyp viser tidvis fullstendig oksygensvikt, i løpet
av året får vannet en omrøring som fører til et oksygennivå på opp til 2 ml O2/l.
Ytre Trysfjorden er resipient for renseanlegget fra Trysnes, utslippet er på innsiden av
terskelen til fjorden. Det er tatt vannprøver ved Trysnes av TKB innholdet. Prøvene tatt de
siste 10 årene har vist en god vannkvalitet selv under nedbørsperioder. Antall prøver som er
tatt i området er begrenset, det er dermed ikke mulig å si noe om Trysfjordens tilstand i
forhold til påvirkning av kommunalt avløp.

5.1.3

Søgneelva

Søgneelva er nasjonalt viktig med tanke på forekomst av ålegress og bløtbunn. Dette er
svært artsrike områder som er viktig for fiskebestanden. Søgneelva ble først tatt med i det
kommunale overvåkingsprogrammet i 1987. De siste 10 årene er det kun tatt prøver av TKB
innholdet i elva.
Elvas høye bakterieinnhold ved store nedbørsmengder kommer fra pumpestasjoner i
overløp, samt omliggende areal. Fosfor og nitrogen prøver fra 90-tallet viser en elv med
moderat og tidvis høyt innhold av næringssalter, i tillegg viste prøvene at vannet var svært
surt i ekstreme perioder (snøsmelting). Ut fra vannprøvene tatt sommerstid de siste 10 årene,
kan enn se at elva er en stor forurensnings kilde til Høllefjorden, men prøvene kan ikke si
noe om tilstanden til elva.

5.1.4 Lundeelva og Torvefjorden
Lundeelva har sjøørret, forekomst av ålegress og bløtbunn med nasjonal interesse. Om
sommeren er det stor trafikk med små båter opp Lundeelva. Småbåthavnene i Torvefjorden
har ca 300 båter, mens det er ca 200 båter i Lundeelva.
Lundeelva og Indre Torvefjord ble undersøkt for bakteriologiske og kjemiske parametre i
1991 og 1992. Etter 1992 er det kun tatt prøver av bakterie innholdet i vannet.
Undersøkelsen omfatter et begrenset antall prøver, slik at grunnlaget for konklusjoner er
svakt. Prøvene viser imidlertid at Lundeelva har tidvis høyt bakterieinnhold. Resultatene
viser at elva er bedre oppstrøms Føssa hvor badevannskvaliteten jevnt over er
tilfredsstillende. Prøvene fra Føssa har de siste årene, ved store nedbørsmengder, vist mindre
god til ikke akseptabelt nivå.
Tiltak på avløpssektoren på Lunde, Eik og Torve har gitt bedre resultater for fjorden.
Prøvene for Torvefjorden er for begrenset til å gi en vurdering av fjorden som resipient.
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5.1.5

Badevannkvalitet

Søgneelva og Lundeelva har i perioder ikke badevannkvalitet. Direkte utslipp vil påføre et
høyt bakterieinnhold ved lav vannføring. Overløp ved pumpestasjonene og omliggende areal
påfører høyt bakterietall ved store nedbørsmengder.
Høllefjorden og Torvefjorden påvirkes av elvene. Ved store nedbørsmengder er
påvirkningen stor, slik at tilstanden i elvene i stor grad betinger resultatene i fjorden. I
perioder med mye nedbør og stor vannføring i elvene er det tvilsom badevannkvalitet i de
indre deler av Torvefjorden og Høllefjorden.
Ved de landbaserte badeplassene har Torvefjorden og Høllefjorden hatt varierende kvalitet,
mye avhengig av nedbørsmengden. Hellevika og Tjomsevannet har hatt enkelte uker med
høyt bakterienivå. Eiketjønna og Kvernhusvannet har hatt god badevannkvalitet.
Det tas kun prøver annenhver uke, utenom de største badeplassene der det er tatt hver uke,
derfor er datagrunnlaget litt tynt. Prøvene viser imidlertid at vannkvaliteten påvirkes av
nedbørsmengden, siden dette fører til at pumpestasjoner går i overløp og omliggende areal
får avrenning. Det kan tyde på at overløpene fører til de største enkeltutslippene som gir en
vannkvalitet som ikke er akseptabel. Ved moderate nedbørsmengder over lengre perioder,
tyder det på at det er avrenning fra omliggende areal som bidrar til jevnt over mindre god
vannkvalitet. Under tørrværs perioder er vannkvaliteten god.
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5.2

Overvannshåndtering
I overvannsledningene til Søgne kommune skal det kun gå overvann, dvs. vann fra tak,
gårdsplasser, bekker etc. Dette kalles separatsystem og brukes på hele Søgne kommunes
ledningsnett. Overvannet ledes bort fra tetteflater, enten lokalt til grønt terreng, eller føres
videre til større resipienter som elver og fjorder.
For å kunne ta hånd om økende nedbørs mengder i framtiden, bør lokal overvannshåndtering
i større grad legges inn i arealplanleggingen for kommunen fra starten av plan perioden.
Dette vil føre til mindre press på områder nederst i nedbørsområdet.
For å unngå flomskader bør en følge anbefalingene til Norsk Vann om en treleddsstrategi.
Den innebærer at regn under 20 mm skal håndteres lokalt. Regn mellom 20 og 40 mm
forsinkes og fordrøyes, mens regn over 40 mm føres via sikre flomveier. Strategien er
beskrevet mer utfyllende i Norsk Vann Rapport 162/2008.
Havstigningen på Sørlandet vil i år 2100 bli, ut fra tall Kristiansand kommune bruker, 2,08
m (usikkerhet -0,20 m til +0,35 m). Denne havstigningen kan påvirke driften av
pumpestasjonene nær fjordene. Det bør utredes for konsekvensene havstigningen vil ha på
pumpestasjonene.
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5.3

Kommunalt avløp
I følge forurensningsloven kapitel 4 §24 er kommunen ansvarlig for drift og vedlikehold av
avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Søgne kommune har egen
avløpsforskrift vedtatt 21.06.07. Kommunens forskrift erstatter kap 12.7 til og med kap
12.13 i avløpsforskriften. Avløpsforskriften for Søgne kommune ligger som vedlegg 1 til
Hovedplanen.

Figur 4: Kartet, krav til avløpsanlegg i Søgne illustrerer hvor de ulike rensekravene er gjeldende. Kartet ligger som
vedlegg 2.

Søgne kommune er delt inn i 4 soner, som vist i figur 4, Krav til avløpsanlegg i Søgne.
Avløpsforskriften for Søgne kommune, tabell 4, setter krav til de ulike sonene. Utvidelse av
sone 1 vil bli vurdert i sammenheng med utredning og bygging/oppgradering av Høllen
renseanlegg.
Tabell 4: Søgne er delt inn i 4 ulike soner med ulike krav til rensetiltak for spillvannet.

Sone
1
2

Krav
Tilknytning til kommunal kloakk.
Renseanlegg utslipp til sjø, utslippsdyp minst 10 meter under laveste lavvann (LLV).
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som ikke går til sjøen.

3

Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks 50 meter fra slamavskiller.
Tett tank for fritidsbebyggelse kan tillates, maks 50 meter fra kjøreveg og maks høydeforskjell
fra veg 5 meter.
Rensanlegg med etterpolering for utslipp som går til sjøen, utslippsdyp minst 10 meter under
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LLV.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks 50 meter fra lamavskiller.

4

Tett tank for fritidsbebyggelse kan tillates, maks 50 meter fra kjøreveg og maks høydeforskjell
fra veg på 5 meter.
Renseanlegg for utslipp som går til sjøen, utslippsdyp minst 10 meter under LLV.
Renseanlegg med etterpolering for utslipp som ikke går til sjøen.
Infiltrasjonsanlegg med 3-kammer slamavskiller og kjøreveg maks 50 meter fra slamavskiller.

Det kommunale avløpssystemet er innenfor sone 1 og er bygd opp med følgende
hovedelementer:
Transportsystemet:
Spillvannsledninger med kummer
Pumpestasjoner
Behandlingsdelen:
Renseanlegg med utslippsledning
De kommunale avløpsanleggene har til oppgave å ta imot spillvann ute hos forbrukerne
(husstandene, arbeidsstedene) og transportere det fram til det kommunale renseanlegget,
rense avløpsvannet og føre det rensede vannet ut til sjøen eller en annen egnet
vannkilde/resipient.

5.3.1 Transportsystemet
Søgne kommune eier og driver pr. 01.01.2011:
Ca 90 km spillvannsledninger
Ca 2000 spillvannskummer
51 pumpestasjoner
Høllen renseanlegg dim. 16.000 P.e. Felles med Songdalen
Trysnes renseanlegg dim.
500 P.e.
Ålo renseanlegg
dim. 100 P.e.
Overløp og Nødoverløp
Samtlige pumpestasjoner har nødoverløp unntatt KP 41 - Breiteinen og KP 27 - Badstuvåga
som begge har fordrøyningstank med alarm. KP 43 - Eik, har verken fordrøyningstank eller
nødoverløp. Nødoverløpet skal tre i funksjon ved strømstans eller andre kritiske feil.
Spillvann renner da ut av stasjonen og føres i rør til nærmeste vassdrag eller sjø. Alle
pumpestasjoner har i dag alarm og har registrering av overløp.
Mange av resipientene er svært sårbare og skjer det først spillvannsutslipp, kan det få
uheldige korttids virkninger. Det er derfor en absolutt forutsetning at stasjonene er av god
kvalitet og holder en meget høy standard slik at nødoverløpene ikke trer i funksjon annet enn
ved uforutsette strømbrudd og kritiske feil. For å oppnå dette er det viktig at stasjonene har
god overvåkning, alarm og timeteller, samt overføring av registreringer til driftsentralen.
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Ved spesielt store nedbørsmengder har det tidvis kommet fremmedvann inn på
ledningsnettet slik at det har vært nødvendig å ta overløpet i pumpestasjonene i bruk. På
ledningen fra Songdalen finnes det et nødoverløp i kum ved Hermannsbekken som er
overvåket med lokalt ustyr.

Innlekk på nettet (fremmedvannfaktoren)
Før renseanlegget ble bygd var innlekket av overvann på spillvannsnettet ikke noe alvorlig
problem for driften. På mange måter var det en fordel med en viss innlekking da en fikk
bedre utspyling og rengjøring av nettet og spillvannet ble tynnet ut før utslipp til sjøen. Da
renseanlegget ble satt i drift ble imidlertid forholdene og forutsetningene annerledes. I
nedbørsperioder flommet vannet gjennom anlegget og driftsproblemene var enorme.
Spillvann rant i overløp både i pumpestasjonene og i renseanlegget.
I 1984 startet en omfattende rehabilitering av spillvannsnettet. Med rehabilitering menes en
utskifting eller fornying av det eksisterende kommunale eller private spillvannsnettet. Målet
har vært å redusere innlekkingen til et akseptabelt nivå.
Etter hvert som rehabiliteringsarbeidene gikk fremover og særlig fra 1990 og utover har en
merket sterkt reduserte vannmengder inn på renseanlegget.

Figur 5: Nøkkeltall som beskriver virkningsgrad, tilknytningsgrad og tilføringsgraden fra 2001 til 2010. Tallene er
regnet med bakgrunn i antatte fosfor mengder per person, samt målte fosforverdier ved Høllen Renseanlegg. Siden
det ikke finnes oversikt over mengden fosfor tilført ledningsnettet, inneholder verdiene fosfor fra industrien både i
Søgne og Songdalen.

Virkningsgraden og tilføringsgraden kan være et bilde på hvor tett ledningsnettet er. Tallene
i figur 5 viser at tilknytningsgraden siden 2001 er flat. Virkningsgraden og tilføringsgraden
følger hverandre. Virkningsgraden er regnet ut med bakgrunn i antatte fosfor mengder ved
kilden (g/dag per person) og målte verdier ved Høllen renseanlegg (mg/l). Antall
ekvivalenter fra arbeidsplasser og institusjoner er ikke tatt med. Det er heller ikke tatt med
mengden fosfor tilført nettet fra industri. Det er dermed ut fra disse kurvene vanskelig og
konkludere med hvor mye lekkasjer det er på nettet. Økningen i virkningsgrad kan skyldes
en forbedring av nettet og dermed reduksjon i andelen som er lekkasje. Fremmedvann på
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nettet kan komme fra lekkasjer, men det kan også være forårsaket av overvann som er koblet
inn på spillvannsnettet.
Økningen av virkningsgraden kan også skyldes økt tilførsel av fosfor fra industri. Ut fra
figur 6 kan det tyde på at lekkasjen på nettet ligger på rundt 30-40 %.

Figur 6: Nøkkeltall for det totale ledningsnettet. Tallene illustrerer både Søgne og Songdalens ledningsnett.
Mengden lekkasje er ikke tatt med. Beregningene er basert på antatte fosfor verdier per Pe, samt målte verdier ved
Storneset pumpestasjon og Høllen renseanlegg.

Den svake stigningen fra 2003 til 2007 kan forklares med rehabilitering av nettet, blant
annet ble Stokkelandsskogen rehabilitert. Fra 2002 til 2003 og fra 2007 til 2008 var det
markant reduksjon i virkningsgraden til ledningsnettet totalt. Grunnen til dette tyder på
redusert mengde fosfor fra industri siden mengden fosfor fra 2007 til 2008 sank med 1604
Kg vist i tabell 6.
For å få en bedre oversikt over innlekket av fremmedvannet på nettet, kan en se på
pumpetidene i de forskjellige pumpestasjonene og sammenligne pumpetidene i
tørrvær mot tidene i nedbørsperioder. Dette er diskutert i kapittel 5.3.6 Kommunale
pumpestasjoner og tilrenningssoner.
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5.3.2 Høllen renseanlegg - Fellesanlegget for Søgne og Songdalen
Høllen renseanlegg eies sammen med Songdalen kommune fordelt med ca 60 % på Søgne
kommune og ca 40 % på Songdalen. Anlegget ble bygd i 1980 og er et mekanisk kjemisk
renseanlegg. Samtidig som anlegget ble utvidet med kjemisk rensing i 1989/1990, ble
anlegget utvidet med to nye sedimenteringsbasseng. Den teoretiske kapasiteten er på 16 000
P.e. Tabell 5 viser befolkningsveksten og antall Pe tilkoblet Høllen renseanlegg de ti siste
årene. I 2010 var det i Søgne kommune tilkoblet 8838 P.e til Høllen renseanlegg.
Tabell 5: Befolkningsveksten og tilkoblingen til Høllen renseanlegg for Søgne kommune og totalt, Søgne og
Songdalen kommune.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Innbyggere i
Søgne

9 119

9 250

9 372

9 424

9 547

9 609

9 743

10 050

10 417

10 509

Antall Pe i Søgne
tilkoblet Høllen
renseanlegg
Innbyggere
totalt Søgne og
Songdalen
Totalt antall Pe
tilkoblet Høllen
renseanlegg

7 519

7 596

7 674

7 798

7 963

8 025

8 136

8 406

8 654

8 838

14 616

14 747

14 882

14 905

15 103

15 230

15 407

15 778

16 221

16 449

12 088

12 234

12 379

12 859

12 859

12 944

13 201

13 593

13 201

14 196

Avløpsanleggets lokalisering:
1. Gravitasjonsledning og pumpeledning på strekningen fra Volleberg
(kommunegrensen) til Østbredden av Søgneelva ved Tofteland, "Heimernesan", gnr.
74 bnr. 11 Tofteland, inkludert pumpestasjon, kummer, målestasjon og andre
innretninger.
2. Gravitasjonsledninger og pumpeledninger på strekningen fra Østbredden av
Søgneelva ved Tofteland til renseanlegget og derfra ut til sjøen ved Saltholmen via
dypvannsledning, inkludert pumpestasjon ved Linnegrøvan med nødoverløp. I tillegg
til alle kummer og innretninger på disse strekningene.
3. Renseanlegget med alle innretninger, nødoverløp og utvendige ledninger samt vei
innen tomtegrensen. Til anlegget hører tomt etter målebrev nr. 4/31 med bruksnumre
23/607, 608, 609.
4. Utløpskummer med innretninger på Høllesanden. I anlegget inngår toaletter og
lokale pumpestasjoner som er Søgne kommunes del.
5. Avfall Sør AS tar i mot slammet, dette deponeres og komposteres på anlegget
Støleheia i Vennesla kommune.

Driftskostnader og vedlikehold:
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6. Utgiftene og inntektene ved driften av fellesanleggene fordeles etter antall P.e. som
er tilknyttet avløpsnettet i de to kommunene (utgangspunktet 40 % Songdalen og 60
% Søgne). Grunnlag for fastsetting av antall P.e. skal være det samme som
rapporteres i årsrapport avløp foregående år. Driftskostnader som er avhengig av
avløpsmengden fordeles etter tilført mengde avløpsvann til renseanlegget.
• Unntak fra dette er at Songdalen bærer alle kostnader til drift på anlegg som
nevnt under pkt. 1. I tillegg skal Songdalen kommune besørge vedlikehold på
disse anleggene. Videre har Søgne driftansvar for avløpsmengdemåler ved
Storneset pumpestasjon og fellesanleggene bærer alle kostnader ved dette
anlegget.
7. Målingen av avløpsmengden fra Songdalen foretas ved Storneset pumpestasjon.
Søgnes tilførte avløpsmengde måles ut fra renseanleggets totale innkomne mengde
fratrukket Songdalens tilførsel.
8. Songdalen kommune skal kontrollere og godkjenne tilknytning fra bebyggelse i
Søgne på strekningen fra Volleberg til Østbredden av Søgneelva ved Tofteland.
9. For utslippskammeret på Høllesanden skal bygningsmessig vedlikehold som gjelder
utvendig arbeid (tak og vegger) deles med 50 % på Søgne og 50 % på fellesanlegget.
Annet vedlikehold som kan henføres til en av de to brukerne skal belastes i sin helhet
av aktuell bruker.

I 2009 utførte Asplan Viak AS en vurdering av Høllen RA, nedenfor er en sammenfatning av
rapporten.
Vurdering av Høllen RA, 2009
Maskinelt er deler av utstyret rundt 30 år gammelt. Deler av dette må oppgraderes både for å
øke effektiviteten, bedre sikkerheten og bedre driftskostnadene. Dette gjelder både pumper,
skrapeverk og system for driftsovervåking. Oppgradering av elektro/automasjon/
driftskontroll utgjør en betydelig andel av det totale investeringsbehovet.
I 2004 startet tilførselen av vannverkslammet fra TIV (Tronstrand interkommunale
vannverk). Dette førte til problemer med renseprosessen og slamhåndteringen. For
renseprosessen oppstod problemene med sedimenteringsegenskapene til slammet. Resultatet
ble redusert siktedyp og tidvis problemer med å tilfredsstille fosforrensekravet. For å løse
problemet ble det tilsatt en hjelpekoagulant (polymer).
Det har vært store kapasitetsproblemer med slamhåndteringen. Dette skyldes at AlfaLaval
sentrifugen ikke fungerer optimalt, at fortykkings- og avvanningsegenskapene til slammet er
blitt dårligere hjelper ikke på situasjonen. Sentrifugen er byttet ut med en med større
kapasitet.
Det er tilknyttet mer en 10 000 P.e. til anlegget. Ved "vesentlig endring" vil sekundær
rensekravet tre i kraft. Vesentlige endringer vil være en økning i tilknytningen til anlegget på
mer enn 25 % (eller maks 5000 P.e.), eller en vesentlig investering i anlegget for
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oppgradering og modernisering. Prognoser for de neste 8-12 årene viser at en kan få en
økning i tilknytningen som alene utløser sekundærkravet. Omfanget av de anslåtte
investeringene for oppgradering/modernisering gjort av Asplan Viak AS i rapporten
Vurdering av Høllen RA fra 2009, vil alene kunne utløse sekundærrensekravet.

Driftsrapportene 2000-2010
Figur 7, figur 8 og figur 9 viser prosent reduksjonen i fosfor, BOF5 og KOF.
Sekundærrensekravet krever 90, 70 og 75 prosent reduksjon av respektiv fosfor, BOF5 og
KOF. Dette kravet er ikke trødd i kraft ennå for Høllen RA. Reduksjon av 90 % fosfor er et
krav i henhold til forurensningsforskriften.

Figur 7: Prosent reduksjon av fosfor. Prosent reduksjonen er et snitt av de årlige prøvene. Antall prøver tatt hvert
år varierer fra 8 til 25 prøver.

Prøvene fra 2001 til 2009 oppfylte kravet om 90 % rensing, uten om i 2007 da reduksjonen
av fosfor var på 88 %. Fra desember 2009 til juli 2010 var 5 prøver under kravet om 90 %
reduksjon av fosfor. Renseeffekten med tanke på fosfor ved Høllen renseanlegg, har i
gjennomsnitt ligget på 95 % i 2008, 2009 og 2010. Andelen ikke godkjente prøver
sammenlignet med 2008 har økt.
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Figur 8: Prosent reduksjon av BOF.

Figur 9: Prosent reduksjon av KOF

Resultater fra 2003 til 2008 viser at KOF kravet ikke er oppfylt noen av årene. BOF5 kravet
ble oppfylt i 2008. De siste årene har både KOF og BOF prøvene nærmet seg kravene på
henholdsvis 75 og 70 prosent reduksjons.
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Figur 10: Utslipp til resipient i kg fosfor per år. Hentet fra analyseresultater fra HRA.

Figur 10 viser at mengden fosfor som blir ført ut til Høllefjorden varierer mye fra år til år.
Dette er forårsaket av de varierende mengdene fosfor som kommer inn på renseanlegget,
tabell 6 viser mengden fosfor inn på renseanlegget fra 2003 til 2010.
Tabell 6: Fosfor mengder inn på renseanlegget. Fosfor mengden fra Søgne er beregnet ved hjelp av verdier målt ved
Storneset pumpestasjon som tar i mot alt avløpet fra Songdalen kommune.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fosfor fra Søgne kommune [Kg]

2398

3291

4159

4625

4984

3208

3298

4525

Totalt fosfor inn på renseanlegget
[Kg]

4598

6043

5621

6420

7571

5967

5981

6648

Tungmetallene nikkel, krom, kopper og sink reduseres vesentlig i forhold til mengden inn og
ut fra renseanlegget. Bly konsentrasjonen reduseres i mindre grad viser figur 11 og figur 12.
Renseanlegg i Norge i dag er ikke designet for å redusere tungmetallinnholdet i
avløpsvannet som slippes ut i resipienten. Det er derfor ingen grenseverdier for hvor mye
tungmetaller som er tillatt å slippe ut i resipienten.
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Figur 11: Bly innholdet av bly har økt de siste årene. Kopper mengden i avløpsvannet er på vei ned igjen.

Figur 12: De store bly verdiene i avløpsvannet inn på renseanlegget blir ikke redusert i vesentlig grad, men ført ut
til Høllefjorden.

5.3.3 Pumpestasjoner under fellesanlegget
Av eksterne anlegg som eies av fellesanlegget, er det kun pumpestasjonene på Storneset og i
Linnegrøvan som trenger rehabilitering. De andre anleggene er av bra teknisk standard.
Storneset pumpestasjon er bygd i 1976 og har siden ikke vært rehabilitert. Stasjonen er
bygd og drevet av Songdalen kommune, men ligger i Søgne kommune. Stasjonen tar imot
alt spillvannet fra Songdalen kommune, samt avløp fra 7 boliger i Søgne. Stasjonens
overbygg er i stålplater, mens pumpesumpen er i glassfiber. På trykkledningen ut fra
stasjonen er det montert 2 vannmengdemålere som gir beregningsgrunnlaget for fordelingen
kommunene imellom. Vannmålerne er plassert i en egen betongkum på utsiden av stasjonen.
Det er montert 2 pumper i stasjonen, som begge har vært til jevnlig service og vedlikehold.
Automatikken på stasjonen er av nyere dato. Stasjonen er tilkoblet Songdalen kommunes
30

312 222-100

Søgne kommune Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2025

alarmanlegg. Stasjonen har en meget lang tilførselsledning, noe som i perioden gir utråtning
og gasser i stasjonen. Stasjonen er også meget dyp, noe som innebærer stor fare for
oppsamling av gasser i bunnen av sumpen. Utslippstillatelsen for Høllen renseanlegg stiller
krav til prøvetaking og mengdemåling på kommunegrensen. Det mest naturlige stedet å
etablere dette har vært på Storneset pumpestasjon. I dag må driftspersonellet ned i stasjonen
for og få utført prøvetakingen. To personer må være tilstede for at sikkerheten skal være i
varetatt. For å kunne slippe dette må overbygget utvides noe. Samtidig bør hele eller deler
av automatikken skiftes ut, slik at stasjonen kan overvåkes fra et sentralt dataanlegg.
Linnegrøvann pumpestasjon ble bygd i 1977/78, og tar imot alt spillvannet fra Songdalen,
samt en del fra Søgne. Resipienten til stasjonen er Søgneelva. Hele stasjonen er bygd i
betong og har ikke vært rehabilitert siden den var ny. Bunnen i pumpesumpen er flat.
Pumpen får derfor ikke med seg alt slammet og det bygger seg opp store slamkaker som
avgir giftige gasser. Ut fra hensynet til arbeidsmiljøet og det forhold at det ikke er foretatt
bygningsmessige rehabiliteringer siden stasjonen var ny, er det nå behov for omfattende
oppgraderinger. Stasjonen er planlagt ferdig i løpet av 2012. Songdalen kommune bekoster
75 %, Søgne kommune 25 %.

5.3.4 Trysnes renseanlegg
Renseanlegget har ca 300 P.e. tilkoblet og er dimensjonert og har utslipstillatelse for 500
P.e. Anlegget er bygd i 1993 og er som Høllen renseanlegg et mekanisk kjemisk anlegg med
høygradig rensing. Trysnes renseanlegg har driftsovervåkning. Utslipp skjer på 17
metersdyp ved munningen av Trysfjorden.
I utslipstillatelsen fra 11. desember 1995 kreves det at "transportsystemet og tilknytninger
skal innen 31.12 1999 være slik at 75 % av produsert kloakkmengde i distriktet kommer
frem og behandles i renseanlegget". Det stilles også krav til kontrollprogram for resipienten.
Tilknytingsgraden er ca. 90 %. Virkningsgraden er vanskelig å avgjøre med sikkerhet siden
over halvparten av boenhetene på Trysnes er hytter og leiligheter, dette fører til stor
variasjon i vannmengden inn på renseanlegget. Tallene i tabell 7 er regnet ut med bakgrunn i
at hver hytte består av 1,8 PE, mens hvert hus består av 3,5 PE.
Tabell 7: Nøkkeltall for ledningsnettet ved Trysnes.

Tilknytningsgrad [Tk][antall Pe/tot Pe]
Virkningsgrad [Tg/Tk]
Tilføringsgrad [Tg] [T/P]

2008

2009

90 %
18 %
16 %

90 %
21 %
19 %

Det tas 6 prøver årlig, kravet i følge forurensningsforskriften del4 §13-7 er at" minst 90 %
reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført
renseanlegget". Figur 13 viser at i 2008 var to prøver under 90 % reduksjon av fosfor. I 2009
var kun en prøve under kravet. Selv om noen prøver ikke oppnådde 90 % fosforreduksjon,
var den årlige middelverdien 93 % i 2008 og 92 % i 2009, dermed oppfylles kravet. Det er
svært stor variasjon i vannmengde inn på anlegget, fra 1,3 m3/døgn til 26,7 m3/døgn. Det er
vanskelig å si hvor stor rensegraden er i disse ekstreme situasjonene, siden ingen prøver er
tatt under disse forholdene.
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Figur 13: Reduksjon av fosfor i Trysnes renseanlegg. Data hentet fra årsrapportene 2008 og 2009.

Ut fra årlige middelverdireduksjon av fosfor og badevannsprøver tatt om sommeren (god
vannkvalitet selv ved store nedbørsmengder), ser Trysnes renseanlegget ut til å fungere. Det
er imidlertid viktig å poengtere at det er tatt få prøver av både badevannskvaliteten og
renseanleggets utslipp. Datagrunnlaget er for lite til å kunne konkludere om hvor godt
Trysnes renseanlegg fungerer.
I forbindelse med spørsmål om utvidelse av sone 1, vurderes det å koble til områdene Lasta
og Ålo. I den forbindelse bør tilstanden og kapasiteten til renseanlegget vurderes.
I utslipstillatelsen fra 11. desember 1995 heter det, "Den som har fått utslippstillatelse er
ansvarlig for at virksomheten/anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid
er i samsvar med kravene i utslippstillatelsen". Det er Søgne kommune som drifter og
vedlikeholder Trysnes renseanlegg i dag.
Søgne kommune har ansvar for tilsynet av renseanlegget. At Ingeniørvesenet har ansvar for
drift og vedlikehold, samt at de har ansvar for tilsyn, kan være problematisk.

5.3.5 Ålo renseanlegg
Renseanlegget har slamavskiller og to pumpestasjoner. Pumpene har et reservevolum som
tilsvarer 2 timers tilrenning til anlegget. Anlegget er i henhold til kravene i utslippstillatelsen
fra 21.02 1995, driftsovervåket. Utslipp skjer 90 meter fra land på 13,4 meters dyp.
Ålo renseanlegg har konsesjon til utslipp av 100 P.e. fra Fylkesmannen. Det er i dag
tilkoblet ca. 75 p.e til Ålo renseanlegg. I vilkårene til utslipstillatelsen er det krav om å
vurdere alternativer i god tid før antall P.e tilknyttet renseanlegget overskrides. Det
foreligger også et krav om jevnlig kontroll av resipienten.
I utslippstillatelsen heter det, "Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at
virksomheten/anlegget vedlikeholdes og drives slik at utslippet til enhver tid er i samsvar
med kravene i utslippstillatelsen". Det er Søgne kommune som drifter og vedlikeholder Ålo
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renseanlegg i dag.
Søgne kommune har ansvar for tilsynet av renseanlegget. At Ingeniørvesenet har ansvar for
drift og vedlikehold, samt at de har ansvar for tilsyn, kan være problematisk.

5.3.6 Kommunale pumpestasjoner og tilrenningssoner
Søgne kommune eier og har ansvar for 51 pumpestasjoner. De fleste pumpestasjonene som
er bygd etter 1980 er av god kvalitet. De siste 10 årene er det satt i drift 11 nye
pumpestasjoner. Det har også vært oppgradering av flere pumpestasjoner. Pr. 01.10.2010 har
27 av pumpestasjonene alarm med vakttelefon. Utbygging- og oppgraderingstakten av
pumpestasjoner vil være 2-3 stasjoner pr. år.
Kommunen utarbeider årsrapport over ledningsnettets tilstand og funksjoner. Det er noen
områder som spyles jevnlig disse er vist i tabell 8. På grunn av naturlig dårlig fall er det ikke
alle områdene det er noen hensikt å rehabilitere med det første.
Tabell 8: oversikt over områder som spyles jevnlig.

Områder som med rutine
spyling.
Daleheia/Giskeheia
Grønngjeldet
Linnegrøvan
Fåmyråsen
Hølleheia
Stokkelandstien
Åros
Stauslandsveien
Geiteråsen
Eikeveien v/ KP 44

Antall meter
150
200
500
150
100
70
60
250
60
15

Årsrapportene har med vedlegg over de enkeltes pumpestasjoners servicegrad og funksjon,
fra 2008 og 2009 viser rapportene at det er tre pumpestasjoner som står for den største
utslippsmengden. En oversikt over mengden og årsak er beskrevet i tabell 9. Figur 14 viser
de tre pumpestasjonenes utvikling fra 1996 fram til 2008. KP 31 og KP 38 har økning i
pumpetider i overløp.
De øvrige pumpestasjonene fungerer tilfredsstillende sett ut fra at overløpsmengden er på et
lavt nivå (<50 timer i året).

33

312 222-100

Søgne kommune Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2025

Tabell 9: Oversikt over antall timer i overløp ved de pumpestasjonene med størst overløpsmengder.

KP.
NR

Pumpestasjon

Overløp 2008
[timer per år]

31

Langenes skole

427,3

Overløp
2009
[timer per
år]
497,8

38

Giskedalen

72

123

46

Årosbroa

921,1

241

Årsak

Mye fremmedvann på nettet
er årsaken. Områdene Søvik
og Nodenes ble tilkoblet i
perioden 2000-2005.
Økningen i overløpsmengde
kan tyde på at overvannet er
koblet inn på
spillvannsledningen.
Mye fremmedvann på nettet
kan være årsaken.
Mye fremmedvann på nettet
kan være årsaken.

Figur 14: Pumpetider fra 1996 til 2008

Ingeniørvesenet foretar fysisk inspeksjon samt avlesning av pumpetidene i samtlige
pumpestasjoner hver 14. dag. Pumpetidene viser at det er innlekk i samtlige soner. Det er
imidlertid ikke et mål å få et nett som er helt tett for innlekk, det ville gi alt for høye kostnad
i forhold til nytte. Målet er å holde innlekket på et nivå som ikke skaper for store problemer
for driften av ledningsanleggene som for eksempel oversvømmelse hos abonnentene eller at
det går ut over renseeffekten i renseanleggene. Mindre innlekk på nettet vil også føre til
større kapasitet på renseanlegget.
Føssa (200 pe) -KP 5
KP 5 har ikke de store overløpsmengdene, men erfaring fra driftpersonell tyder på at
kapasiteten er presset. Fra pumpedataene kan det tyde på at stasjonen pumper på en del
fremmedvann. KP 5 dekker et ganske stor sone med hele Eikeheia og ut langs Salemsveien
til Fåmyra. Det kommunale ledningsnettet i Eikeheia er rehabilitert. Ellers er ledningsnettet
ganske nytt. En antar derfor at innlekk skyldes det private ledningsnettet i de eldste
områdene som ikke ble fornyet samtidig med at hovedledningene ble rehabilitert.
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Daleheia
Sonen er ikke tilknyttet pumpestasjon, men har selvfall til Hølleveien. Det er ingen
referansepunkter av målt avløpsvann. Sonen har kun sementledninger og det vites at det i
området er stort innlekk. Tilknytningen er ca 140 P.e.
Øvrige soner
Når det gjelder de øvrige sonene i kommunen, kan det tyde på at anleggene har en
tilfredsstillende kvalitet og at innlekket er så lite at det ikke er aktuelt å foreta utbedringer
eller rehabilitering de neste årene.
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5.3.7 Eksisterende områder som kan tilknyttes kommunalt renseanlegg
Kommunen har i tillegg noen anlegg som ikke er tilkoblet renseanlegg. Enkelte av disse vil
utløse utbygging mens andre medfører lokal forurensning.
Deler av Leireveien
Gjelder avkloakering av 7 boligenheter i området Leireveien 68-91. Enkelte er allerede
tilkoplet via private pumpestasjoner. Sonen har ca. 23 P.e.
Amfenes-Vaglen
Området er for tiden under regulering. Ny reguleringsplan vil utløse ny bebyggelse og privat
avkloakering av området. Enkelte eksisterende hus/hytter er tilkoplet kommunalt avløpsnett
via private pumpestasjoner inn til Hübert’s kai. Av 14 eksisterende boliger i området er det 5
som er tilkoplet kommunalt avløp. Utvidelse av et landbasert avløpsnett må sees i
sammenheng med rehabilitering av vannforsyning i området. Sonen har ca. 30 P.e.
Kileneset - Kileneshei
Videreføring av vann og avløp som nå er lagt til Rona blir gjort ifm utbygging av
Kilenesheia. Omfatter avkloakkering av boligfelt på Kileneset og eldre bebyggelse nord for
FV 456. Sonen har ca. 50 P.e. Dette tas i forbindelse med nytt boligområde på Kilenesheia.
Pålsnes
Sonen omfatter eldre bebyggelse rundt Pålsnesbukta. Sonen har i dag 63 P.e.
Ny reguleringsplan vil utløse ny bebyggelse og privat avkloakering av området.
Langenes kai
Tiltaket omfatter tilknytning av fiskemottak. Sonen har 35 P.e.
Ny plan for bygget vil medføre at området avkloakkeres ved realisering av planen.
Hølleveien ved Nygård
Anlegget omhandler avkloakkering av området på vestsiden av Høllenveien fra der g/s-veien
krysser Hølleveien og fram til Nygård skole. 6-7 boliger kan tilknyttes anlegget. Sonen har
ca. 20 P.e.
Tjomsemoen
Det er i dag lagt spillvannsledning fram t.o.m. Rohaven.
Fra Rohaven og t.o.m. Sommerveien er der 16 boliger som kan avkloakkeres ved hjelp av en
pumpestasjon. Sonen har ca. 50 P.e.
Avkloakkering skjer i forbindelse med utskifting av vannledning.
Klepland
Området har ca 15 boliger på Kleplandsveien og 5 boliger på Bakkevollveien som ikke er
tilknyttet kommunalt avløp, men det er ikke mulig å avkloakkere
flere enn 13 av boligene. Området strekker seg fra nordøstre del av Bakkevollsveien.
t.o.m. "gate-tunet" på Klepland. Sonen har ca. 43 P.e. Avkloakkeringen skjer ved selvfall
ned til en pumpestasjon og pumpeledning videre over E-39.
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Forberedelser vil skje i forbindelse med utvidelse av E-39.
Bakkevollveien/Gamle Høgskoleveien
Området har ca 2 boliger, med ca 6 P.e. Området strekker seg fra nordvestre del av
Bakkevollveien til Gamle Høgskolevei. Utbedringen skjer i forbindelse med utvidelse av E39 og legging av ny vannledning.
Tofteland
Området inneholder 12 boliger. 11 av disse kan avkloakkeres.
Området strekker seg fra Toftelandsbrua og østover. Sonen har ca. 33 P.e
Monan
Området inneholder 9 bolighus. Området kan tilknyttes det kommunale nettet ved å pumpe
spillvannet over elva og tilkoble ledningen fra Songdalen. Sonen har ca. 30 P.e.
Ledninger vil bli lagt i forbindelse med utvidelse av E-39.
Stauslandstunet
Anlegget omfatter 6 boliger. Spillvann pumpes inn på pumpeledningen fra
Søgne videregående skole. Sonen har ca. 20 P.e
Berge
Hele bebyggelsen langs elva og Bergeveien kan tilknyttes og pumpes til fremtidig
pumpestasjon på Stausland eller til pumpestasjonen ved Landbruksskolen. Sonen har ca. 56
P.e
Stokkeland
Omfatter bebyggelsen langs FV 456 øst for Stokkeland bru frem til Stokkelandskleiva.
Sonen har ca. 25 P.e i tillegg til Verksted bil.
Gamle Årosvei
Avkloakkering av nordre del av Årossletta med ledning langs elva som også inkluderer
avløp/avrenning fra Søgne Ridesenter. Sonen har ca. 33 P.e
Lastad - Ålo
I forbindelse med eventuell fremføring av vannforsyning kan det også bli lagt en
avløpsledning over Trysfjorden til Lastad. Det kan være aktuelt å føre avløpet fra Ålo til
Trysnes RA for å sanere Ålo RA. Dette vil også gjøre det mulig å avkloakkere bebyggelsen i
Lastad. Ved Ålo er det 8 boliger tilknyttet kommunalt avløpsanlegg og ved Lastad er det ca
12 boliger tilkoplet privat anlegg. Ålo og Lastad har ca. 50 P.e. Det må gjøres en
undersøkelse av kapasitet til Trysnes RA før en kan vurdere dette videre. Utvidelse av vann
og avløp i disse områdene må sees i sammenheng med privat utbygging og
reguleringsplaner.
Det legges i 2010 en privat 63 mm pumpeledning over fjorden. Kommunen har avtale om å
overta denne ledningen.
Stemveien nord for E-39
Tilkopling ifm. eventuell utbygging etter reguleringsplan. 3 eksisterende husstander med
utslipp til bekk og ca 10 P.e.
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5.3.8 Utredninger og Analyser
Utredning av hovedstrekket Ausvik - Solta
I forbindelse med planer om utbygging av ca 1500 boenheter i området
Kjellandsheia/Leirheia må det utarbeides et forprosjekt i forhold til gjennomføring av avløp
fra disse områdene til renseanlegget. Kapasitet, ledningstraseer, behov for pumping ect, må
avklares.
Femtemannsbekken
Femtemannsbekken renner ut mellom KP 43 og KP 36. Det er meldt om lukt problemer,
samt at vannprøver tatt i området ved store nedbørsmengder, har tidvis ikke akseptabel
badevannskvalitet.
Soneanalyse Lasta - Ålo - Trysnes
Det må utføres en soneanalyse for å avgjøre hvilke områder som skal tilkobles, samt en
vurdering av kapasiteten til Trysnes renseanlegg.
Ledningsnettanalyse
For å få mest for pengene er det viktig å få en oversikt over tilstanden til ledningsnettet. En
ledningsnettanalyse vil være et verktøy for å avgjøre hvilke områder som trengs
rehabilitering og når det bør rehabiliteres.
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5.4

Industriavløp
Hovedhensikten med de kommunale avløpsanleggene er å rense avløpsvannet som
blir produsert i husholdningene. Renseanlegget er bygd for å fjerne suspendert stoff,
lett nedbrytbart organisk stoff og fosfor.
Kommunale renseanlegg håndterer også industriavløpsvann som ledes til kommunalt nett. I
sammensetningen kan industriavløpet være svært forskjellig fra normalt kommunalt
avløpsvann. Som følge av dette kan det oppstå driftsforstyrrelser på pumpestasjoner og
renseanlegg. Dette kan igjen gi utslag i nedsatt renseeffekt på renseanlegget samt
restriksjoner på etterbruken av slammet. I tillegg kan det også medføre
arbeidsmiljøproblemer i pumpestasjoner og renseanlegg.
For å skaffe nærmere klarhet i mengden industriavløp på ledningsnettet, ble det i perioden
1997 – 98 gjennomført en omfattende serie med prøvetaking og analyser av avløpsvann fra
nettet tilknyttet Høllen renseanlegg. Rapport 4025.401 fra SESAM- driftsassistansen i VestAgder, konkluderer med at det er svært mye industri påslipp på ledningsnettet som når frem
til renseanlegget. Reduksjon av disse vannmengdene vil spare store beløp. Rapporten
konkluderer med at mye av fosforbelastningen på Høllen Renseanlegg skyldes industriavløp
fra Mjåvann.
I Søgne har man i dag ikke systematisert oversikten over industriutslipp til ledningsnettet.
Det finnes en oversikt over oljeutskilleranlegg i kommunen. Tidvis har det vært
driftsproblemer på ledningsnettet grunnet påslipp. Spylelister fra 2008 og 2009 utført av
Vennesla slamservice viser at det er mye fett på nettet.
Slammet fra Høllen har de siste 2 årene tilfredsstilt de krav som gjelder for bruk på
landbruk. Noen prøver fra 2008 var litt høye på kadmium for å kunne brukes i jordbruk, men
langt innenfor kravet til bruk i grøntanlegg. Det er tas tre årlige prøver av tungmetall
konsentrasjonene i avløpsvannet ved Storneset pumpestasjon og Høllen renseanlegg. Det er
ikke noen grenseverdier i tilknytning til utslipp av tungmetaller. Kravet om prøvetakning er
for å kunne følge med utviklingen av utslippsmengden av tungmetaller og til hjelp for å
lettere kunne spore forurensningskilden.
Figur 15 viser nikkelverdienes variasjon fra 2003 til 2009. De store variasjonene innenfor
hvert år og fra år til år, tyder på en påvirkning fra industrien. Industri som kan tilføre store
mengder nikkel kan være galvanoteknisk industri og verkstedindustrien. At kurvene i figur
15, figur 16 og figur 17 fra Høllen renseanlegg og Storneset pumpestasjon følger hverandre,
tyder på at mye av tungmetallene kommer fra Songdalen.

39

312 222-100

Søgne kommune Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2025

Figur 15: Snittverdier av tre prøver per år av nikkelverdier ved Høllen RA og Storneset pumpestasjon.

Figur 16 og figur 17 viser at bly og krom innholdet i prøvene har økt de senere årene, dette
kan være på grunn av at ny industri er tilkoblet. Industri med bly som avfallsprodukt kan
være, sølvvarefabrikk, eller galvanisk industri. Krom brukes mye som legeringsmateriale i
høykvalitets stål. Siden snittet av tungmetallprøvene er tatt ut fra tre prøver fordelt utover
året, er det en del usikkerhet i prøvene.

Figur 16: Snittverdier for bly, snittet er tatt ut fra tre prøver per år. Mengden bly har økt kraftig de senere årene.
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Figur 17: Snittverdier for krom, snittet er tatt fra tre prøver per år. Verdier målt ved Høllen renseanlegg viser
økning i mengden krom i avløpsvannet.

Figur 18, figur 19 og figur 20 viser mengdene i kg som kommer inn til Høllen renseanlegg
hvert år av de ulike tungmetallene det analyseres på. Figur 21 viser sinkverdier inn på
Storneset pumpestasjon.

Figur 18: Krom verdiene har gradvis økt siden 2003. Nikkelverdiene i 2009 er kommet på et like lavt nivå som i
2003.
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Figur 19: Mengden kopper og bly inn på Høllen renseanlegg i løpet av årene 2003 til 2009. Bly mengden har økt
kraftig siden 2003. Kopperverdiene har de siste årene sunket de siste årene etter toppen i 2007.

Figur 20: Mengden sink inn på Høllen renseanlegg fra 2003 til 2009. Totalt har sink mengden gått ned de siste
årene.
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Figur 21: Mengden sink inn på Storneset pumpestasjon. Mengden de siste årene har vært økende fra 2003 til 2009.

Fosfor mengdene på nettet har økt på 2000-tallet. Figur 22 viser at industrien bidrar med
store mengder fosfor. Dette vises ved at virkningsgraden fra 2004 til 2007 er over 100 %. I
tillegg viser resultater fra årsrapportene fra renseanlegget at det er store enkeltverdier som
bidrar til høye gjennomsnittlige fosforverdier. Dette virker inn på tilføringsgraden som er en
del av virkningsgraden. En jevn økning i fosforverdier kan være forårsaket av rehabilitering
av ledningsnettet. De høye enkeltverdiene av fosfor er mest sannsynlig forårsaket av industri
som er koblet til nettet. Industri som kan bidra til økte fosfor mengder på nettet kan være
slakteri, meieri, vaskeri, grønnsakbearbeidende industri, galvanotekninsk industri og
bilvaskeanlegg. Høye enkeltutslipp fører til utfordringer med driften av renseanlegget.

Figur 22: Virkningsgrad, tilknytningsgrad, tilføringsgrad og mengde fosfor til resipienten. Regnet med bakgrunn i
årsrapportene fra Storneset pumpestasjon og Høllen renseanlegg.

Kommunene har i gjeldende utslippstillatelse for renseanlegget fått pålegg om opprettelse av
industriregister. Et slikt register skal i hovedsak gjennomgå de enkelte bedrifter som er
tilknyttet det offentlige nett og vurdere de avløpstekniske løsninger totalt sett. Kommunen
kan som anleggseier pålegge tiltak i de enkelte bedrifter. Hensikten med et slikt register er
først og fremst å få frem en samlet oversikt over eksisterende situasjon og hvilke tiltak som
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er nødvendig for å få en tilfredsstillende drift. I en senere driftsfase er registeret i bruk som
database for å kunne spore tilbake eventuelle påslipp av kjemikalier eller metaller som måtte
skape problemer for renseanlegg, transportsystem, rensekrav eller slammet. Kommunen
(Fellesanlegget) kan gi konsesjonsgrenser for påslipp og avgift deretter. Det er tidligere
utført en enkel registrering av industrien. Denne bør kompletteres og ajourføres.
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5.5

Spredt- og fritidsbebyggelse
Med spredt bebyggelse menes her all bebyggelse i kommunene som ikke er tilknyttet det
kommunale avløpsnettet. Her gjelder sone 2, 3 og 4. Disse sonene er beskrevet nærmere
under kapittel 5.3 kommunalt avløp og i vedlegg 1, Avløpsforskriften for Søgne kommune.
Dagens situasjon
I henhold til forurensningsloven kapittel 4 §26 skal kommunen sørge for tømming av mindre
renseinnretninger. Kommunestyret vedtok i møtet 15.12.05 at tettetanker fra og med 2006
skal tømmes 3 ganger pr. år. For slamavskillere skal tømming skje hvert 2. år, men det kan
søkes om tømming hvert 4. år. Beboerne betaler etter hvor store mengder de tømmer.
Ordningen gjelder for alle eiendommer i kommunen.
Kommunen har avtale med entreprenør Vennesla Slamservice om tømming av tanker.
Slammet fra slamavskillere/septiktanker fraktes til Vennesla for avvanning og videre
behandling. Tanker i skjærgården som ikke kan tømmes med slambil, tømmes av
Sjøtransport AS med lekter som tømmes videre på slambil, Sjøtransport AS fakturerer
tankeier direkte. Slam fra tette tanker tømmes direkte på avløpsnettet ved Høllen
renseanlegg. Tabell 10 er en oversikt over anlegg som er i bruk der bygningene ikke er
tilkoblet det kommunale ledningsnettet.
Tabell 10: Viser type bygninger med type separat anlegg pr 22.09.2010 som kommunen har registrert.
Type anlegg / Type bygg
Septikk
Slamavskillere
Biodo-slamavskiller
Tett tank
Tett tank og slamavskiller
Utedo
Snurredass
Kompostering
Minirenseanlegg
Ukjent
Sum

Bolig
395
117
1
105
0
16
7
1
67
1

Hytte
63
61
0
204
0
0
2
0
0
0

Næring
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Offentlig
3
4
0
5
0
0
0
0
0
1

710

330

4

13

Utfordringer
Entreprenøren varsler i dag kommunen om avvik 5-10 % av anleggene har feil eller
mangler. Utfordringen er å følge opp disse med blant annet pålegg. Ordningen kan betraktes
som fullt utbygd for hele kommunen, men det er usikkerhet rundt kvalitetene på dagens
slamregister:
•
Om alle separate anlegg er registrert.
•
Er slamavskiller kortsluttet.
•
Anlegg som ”enkelt” kan knyttes til kommunalt nett.
Mindre tettsteder
Private anlegg
Omfatter mindre tettstedene Try, Holmen, Repstad og Lastad. Områdene består av ca 150
personer. Spillvannsanleggene for disse områdene er privat utbygd og drives privat.
Anleggene betjener stort sett et enkelt hus, men noen ganske få er fellesanlegg for flere
boliger.
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5.6

Økonomi
Søgne kommune kom tidlig i gang med utbygging av større avløpsanlegg. Dette særlig fordi
det ble nødvendig med et samarbeid med Songdalen kommune som ikke har noen brukbar
resipient. Disse arbeidene kom i gang i første halvdel av 70-årene.
I 1977 - 1992 investerte Søgne kommune for 53 mill. i avløpsanlegg. Netto etter statsstøtte
var ca. 40 mill., eller et gjennomsnitt på 2,67 mill. pr. år. Fra 1993 til 1999 ble
investeringstakten redusert til 13 mill kr, eller gjennomsnitt 1,6 mill kr pr. år. De siste 10
årene fra 2000 til 2010 er det investert for 16,7 mill kr. Hvis en tar med
prisstigningsindeksen har investeringsraten de siste 10 årene blitt redusert i forhold til
slutten av 90-tallet. Også i forhold til krav i utslippstillatelsen, driftstiltak og avkloakkering
av nye områder er kommunen på etterskudd etter Hovedplanen for avløp 2000-2005.
Investeringstakten bør derfor økes.
For 2012 er forslag til gebyrer som følger:
Tilknytningsavgifte er 15 000 kr ,Avløpsabonnementet er på 1 613 kr ,- pr. år
Forbruksgebyr er på 8,98 kr,- pr. m3 spillvann.
Det er 3455 husstander som betaler avløpsgebyr, det gir dette en årlig inntekt på 12 100 000
kr ,- inkludert tilknytningsgebyrer og dekking av underskudd fond for 2012.
I forbindelse med revisjon av Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2025 er det nå forslått
investeringer til avløpsanlegg på gjennomsnittlig ca 5,5 mill kr pr. år.
Driftsutgiftene for spillvannsanleggene er for 2012 budsjettert til kr 8 800 000,Kapitalkostnadene er kr 2 118 000,-, beregnet etter standardmetoden. Interne overføringer er
kr. 1. 519 000, bruk av fond er kr. 400 000 samlet kr 12 100 000,- som skal dekkes av gebyr.
Tabell 11 viser den estimerte utviklingen av utgiftene i perioden 2012 - 2016, til hele
avløpsanlegget (nett og renseanleggene) i Søgne kommune.
Tabell 11: Estimerte utgifter fra 2012 til 2016.

Utgifter
Direkte
driftsutgifter
Indirekte
driftsutgifter
Kapitalkostnader
Fond
Sum gebyr
grunnlag

2012
8 080 000

2013
8 300 000

2014
8 600 000

2015
8 800 000

2016
9 100 000

1 519 000

1 519 000

1 519 000

1 519 000

1 519 000

2 118 000

2 591 000

2 942 000

3 135 000

3 456 000

400 000
12 117 000

12 410 000

13 061 000

13 454 000

14 075 000
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6.0
6.1

TILTAK

Resipienter
Fra 1976 til slutten av 90-tallet er det utført resipientundersøkelser av Høllefjorden, dette
arbeidet har dannet et unikt materiale for å følge fjordens utvikling gjennom en periode hvor
det er investert store summer i rensetiltak og utbedringer på ledningsnettet. Gjennom de
årlige undersøkelsene har det vært mulig å følge fjordvannets endringer gjennom de
forskjellige tiltak som er utført.
Det siste tiåret har investeringstakten blitt redusert og resipientundersøkelsene har vært
begrenset. For å få kontroll over tilstanden til de ulike resipientene er det derfor viktig å
starte et mer omfattende undersøkelsesprogram for resipientene. Der tilstanden til de ulike
resipientene som helhet blir sett på.
Det bør tas nitrogen og fosfor prøver hvert år på samme steder som på 90 tallet. De årlige
TKB prøvene bør videreføres. For å kunne få en bedre oversikt over utviklingen bør prøvene
tas mer regelmessig.
For å få et bilde av tilstanden til resipientene i kommunen og i forbindelse med
vannforskriften, bør det gjøres en utredning om resipientens tilstand. I sammenheng med en
slik utredning bør det vurderes å ta oksygen prøver av Trysfjorden og Høllefjorden. For å få
mest mulig ut av resultatene på prøvene, bør prøvene tas i samme område som rapportene
fra NIVA, utarbeidet på slutten av 70-tallet til begynnelsen på 90-tallet. For å få en helhetlig
vurdering av resipientene bør veileder 01:2009, Klassifisering av miljøtilstand i vann, fra
vannportalen.no brukes.
Det bør søkes en samordning av de forskjellige prøveserier som i dag foretas av de
forskjellige etater, slik at kostnadene kan holdes nede. Ansvar for gjennomføring av
undersøkelsen bør ligge ett sted.
Kostnad:
Ca. kr 150 000,-
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6.2

Kommunalt avløp
I planens målsetting når det gjelder kommunale anlegg står det:
Den høye standarden og driftssikkerheten i kommunale avløpsanlegg skal opprettholdes.
Kommunens befolkning skal ha tilfredsstillende avløpsforhold med hensyn til lukt og lokal
forurensing fra kommunale ledninger, pumpestasjoner og renseanlegg.
Avløpsanleggene skal fungere etter sin hensikt både teknisk, driftsmessig og når det gjelder
arbeidsmiljø.
De siste årene har fokuset vært på nye boligområder. I neste planperiode må det derfor settes
inn økte midler til fornying og rehabilitering, samt drift og vedlikeholdstiltak. Dette for at
målsetningen til kommunen for kommunalt avløp skal innfris. Tiltakene kan deles inn i to
hovedgrupper.
1. Fornying, rehabilitering.
2. Drifts- og vedlikeholdstiltak.

6.2.1 Rehabilitering av eksisterende ledninger og pumpestasjoner
Disse tiltakene går på å øke funksjonsdyktigheten til anleggene, og redusere innlekket av
fremmedvann til et ønsket nivå, og for å hindre at spillvann lekker ut av anleggene før det
når renseanlegget. Den konkrete nytten av disse tiltakene er at en får renere fjorder, elver og
vann, færre driftsstans ute på nettet, reduserte utgifter til strøm og kjemikalier og bedre
renseeffekt i renseanlegget.
Som tidligere omtalt er det fortsatt en del soner hvor innlekket av fremmedvann er for stort.
Disse sonene inneholder i hovedsak betongledninger. Det som er nødvendig av tiltak her er
en fullstendig utskifting av rørene til plastrør. Dette gjelder både de kommunale og de
private ledningene.
Sone KP 5, Føssa
Det må foretas en grundig sjekk av ledningsnettet i sonen. Ettersom hovedledningene enten
er nye eller rehabilitert må en gjøre regning med at det private nettet kan være årsak til et
stort innlekk.
Kostnad:
Ca. kr 2 000 000,Daleheia
Sonen er ikke tilknyttet pumpestasjon, men har selvfall til Hølleveien og hovedledningen fra
Songdalen. Det er ingen referansepunkter av målt avløpsvann. Sonen har trolig større grad
innlekk.
Kostnad:
Ca. kr 2 000 000,Pumpestasjoner
Behov for jevnlig vedlikehold av eksiterende og utskiftninger pga aggressivt miljø.
Kostnad:
Ca. kr 1 400 000,48
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6.2.2 Utvidelse av det kommunale avløpsnettet
Ca. 8840 P.e er pr. 2010 tilkoblet de kommunale avløpsanleggene. I denne summen er
ekvivalenter for avløpsvannet fra industri og institusjoner ikke tatt med. Kommunens
innbyggertall er 10509 pr 01.01. 2010, noe som viser at de langt fleste av Søgnes innbyggere
er tilkoblet det kommunale nettet. Det er likevel en del områder både i og nær inn til
sentrum som ikke er tilknyttet. Nedenfor følger en beskrivelse av de områdene som bør
tilknyttes det kommunale avløpsnettet. Områdene utgjør totalt ca 590 P.e. I Søgne kommune
vil da ca. 9430 P.e være tilknyttet Høllen renseanlegg.
Beskrivelse av områdene
Tabell 12 er en oversikt over områdene som skal rehabiliteres, utbygges eller tilknyttes. Bak
områdene refereres det til et tegningsnummer, tegningene viser en skisseløsning for hvert
område. Tegningene ligger i vedlegg 3. Anleggskostnadene er basert på en gjennomsnitts
grøftepris på ca. kr 2500,- pr. lm. Prisen inkluderer graving, rør, kummer, pynting og
grunnerstatning. I tillegg er det lagt til administrasjon, planlegging og diverse uforutsette
kostnader. Kostnadene er basert på skisseløsningene i vedlegg 3.
Tabell 12: Kostnadene i tabellen er anslåtte verdier ut fra løsningene skissert i vedlagte tegninger i vedlegg 3.

SONE

Tegningsnr.

Kostnad

Føssa
Daleheia
Leireveien
Amfenes

1

2 000 000

2

2 000 000

3

1 500 000

4

Uavklart

Kileneset

5

Uavklart

Pålsnes

6

Uavklart

Langenes kai

7

Uavklart

Hølleveien ved
Nygård
Tjomsemoen
Klepland
Bakkevollveien/
Gamle
Høgskoleveien
Tofteland
Monan
Stauslanstunet

8

500 000

9

1 800 000

10

2 000 000

11

1 500 000

12

2 000 000

13

2 000 000

14

1 000 000

Berge
Stokkeland
Gamle Årosvei

15

1 500 000

16

1 500 000

17

1 000 000

Lastad - Ålo
Stemveien nord
for E-39

18

3 000 000

19

Uavklart

Komentarer

Fordelingen av kostnadene gjøres i
utbyggingsavtalen.
Fordelingen av kostnadene gjøres i
utbyggingsavtalen.
Fordelingen av kostnadene gjøres i
utbyggingsavtalen.
Fordelingen av kostnadene gjøres i
utbyggingsavtalen.

Fordelingen av kostnadene gjøres i
utbyggingsavtalen.
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6.2.3 Analyse områder
Utredning av hovedstrekk Ausvika- Solta
Vurdere i forhold i tilknytning til utbygging av Kjellandsheia/Leireheia.
Investeringskostnad:
Ca. kr 500 000,Utredning av pumpestasjonene KP12, KP13 og KP14 ved Høllen
Ved Høllen ligger tre pumpestasjoner. Alle ligger på en flate, det er derfor ønskelig å se om
det er mulig å optimalisere driften.
Investeringskostnad:
Ca. kr 100 000,Femtemannsbekken
Grunnet problemer med lukt og høye TKB verdier ved utløpet må det foretas en grundig
sjekk av ledningsnettet i sonen.
Investeringskostnad:
Ca. kr 50 000,Soneanalyse Lasta - Ålo - Trysnes
Det må utføres en soneanalyse for å avgjøre hvilke områder som skal tilkobles Trysnes
renseanlegg. Det vurderes å overføre Ålo slamavskiller til Lasta/Trysnes med pumpeledning
på land eller i sjø, ca 25 hytter/leiligheter og ca 8 boliger. Overføring av ca 15 boliger, 2-3
hytter og potensielt rundt 30 boliger som regulert i kommuneplanen. I denne sammenheng
må også kapasiteten til Trysnes renseanlegg vurderes.
Investeringskostnad:
Ca. kr 200 000,Ledningsnettanalyse
Ledningsanalysen bør brukes aktivt, der en oppdatering av analysen skjer hvert år.
Oppstartsutgiftene vil være høyest det første året, de senere årene vil kostnadene være
betydelig lavere, Ca. 50 000 per år.
Investeringskostnad:
Ca. kr 200 000,-
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6.2.4 Høllen renseanlegg
Det er flere store installasjoner som bør byttes ut/rehabiliteres ved Høllen renseanlegg. I et
prosjektmøte mellom Asplan Viak AS og Søgne kommune, 11.11.08, ble det satt opp i
rapporten Vurdering av Høllen RA 2009, en liste over tiltak og kostnader. Ut fra denne har
kommunen satt opp en prioritering fram til 2015 som er vist i tabell 13.
Tabell 13: Prioriterte tiltak ved Høllen renseanlegg og fellesanlegget til Søgne og Songdalen.

Tiltak
Storneset rehab. vannmålerkum
Pumpestasjon Linnegrøvan
Innbygging JKL tank / garasje
Containere 3x 20kbm
Drifts./automasjonskap div.
Omrører flokkulering/slamfortykker
Ventilasjonskanaler
Inergassanlegg tavlerom
Nødoverløp ledning forlenge
Ombygging kjøring 2 sentrifuger
Diverse mindre rehabilitering
Forprosjekt sekundærrensekravet
Tørrstoffmålere sentrifuger
Skifte vasketårn luktfjerning
Sum
Andel Søgne
Andel Songdalen

2011
Vedtatt

2012
Forslag

2013

2014

2015

Senere

130
2500

300
200
350
100

350
100
500
100
150
200

300
150

1700
150
200

150

150

150

730
380
350

1300
780
520

500

200
3350
1135
2215

2350
1260
990

800
480
320

700
1200
300
200

6.2.5 Trysnes og Ålo renseanlegg
For å på se at kommunen oppfyller kravene til drift og vedlikehold samt krav de har i
forhold til tilsyn bør det innføres "forskrift om internkontroll". Dette er kommunen pålagt til
å innføre ved renseanlegg der fylkesmannen har tilsyn, altså ved renseanlegg dimensjonert
for mer en 10 000 Pe.
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6.2.6 Drift og vedlikehold, internkontroll
Tiltakene har til hensikt å beholde en best mulig kvalitet på anleggene og ta vare på
sikkerheten for mannskapene som arbeider på avløpssektoren.

Drifts- og vedlikeholdsmidler
Hvert år knyttes nye boligområder og eksisterende bebyggelse til det kommunale nettet.
Denne tilveksten fører naturlig til at utgiftene til drift og vedlikehold øker, men samtidig
øker inntektene ved at flere betaler avløpsgebyr. For at vedlikeholdsstandarden skal
opprettholdes må derfor vedlikeholdsbudsjettet økes i takt med tilveksten.
Et annet forhold er at kommunen er pålagt å innføre "forskrift om internkontroll" for all sin
virksomhet. Formålet med forskriften er å fremme helse, miljø og sikkerhet. Et
internkontrollsystem betyr innføring av systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at
aktivitetene utøves i samsvar med lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være
beskrevet i administrative prosedyrer. En plan er utarbeidet for å sikre dette.
For å dekke inn utgiftene som beskrevet over, må vedlikeholdsposten økes hvert år ut over
prisstigningen med:
Ca. kr 50.000,-

Krav om fjernovervåking av pumpestasjonene
I vilkårene for utslippstillatelsen til Høllefjorden har fylkesmannen i pkt. 2.3 d satt krav om
at alle de større pumpestasjonene i kommunen (over 300 P.e.) skal fjernovervåkes fra
renseanleggets kontrollrom og/eller kommunal driftssentral. Alarmer og signaler fra
registrerende instrumenter skal overføres.
Søgne kommune har 27 pumpestasjoner som fjernovervåkes hvor av 14 har flere enn 300
P.e. tilkoblet. Kommunen har vurdert at det aktuelle behov ligger først og fremst i å ha
varsling for høyt og lavt nivå i pumpesumpen, samt registrering av tiden for overløp i bruk.
Dette gjelder samtlige pumpestasjoner. Alle signaler må overføres til renseanlegget.
Det er avsatt kr 1 700 000 de neste 6 årene til drift/overvåkning av pumpestasjoner over
investeringsbudsjettet.

Bemanning
Dagens bemanning må sees i sammenheng med offentlig pålegg. Det bør vurderes å sette
inn tiltak siden gjennomsnittsalderen er på 53 år. Tiltak kan være overlapping på
nøkkelstillinger for erfaringsoverføring. Økende mengde krav til rapportering, innskjerping
av innkjøpsregler, krav til anbud mv krever at vi har en faglig solid administrasjon.
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6.3

Industriavløp
I dag har man ikke tilfredsstillende oversikt over hvor mye industri som er tilknyttet
renseanlegget og hva disse tilfører renseanlegget av stoffer og metaller.
Tilførsel av kjemikalier gjennom uhell eller daglig drift skaper problemer på ledningsnett og
renseanlegg og koster kommunen mye penger. Videre er det helt klart at dette også påvirker
rensegraden for avløpsvannet.
Kravene til etterbruk av avløpsslam er blitt betydelig skjerpet gjennom nye retningslinjer.
Spesielt hva som angår innhold av tungmetaller. Dersom ikke slammet tilfredsstiller de gitte
krav, vil etterbruken bli vanskelig.
Påslipp av ureglementerte vannmengder og stoffer til avløpsnettet skaper i første omgang
problemer for driften på Høllen Renseanlegg. Sekundært fører dette til utslipp av uønskede
stoffer og lavere rensegrad av utslipp til resipienten eller via overløp til Søgneelva. Det bør
opprettes en organisatorisk enhet som har muligheter for forføyninger ved uønskede påslipp
og som også kan administrere pålegg til private anleggseiere i forhold til egne tiltak som
fordrøyning, fettavskiller, oljeutskillere etc.
Tiltak
Opprettelse av industriavløpsregister med tilhørende programvare.
Investeringskostnad:
Ca. kr 200.000
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6.4

Spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse
6.4.1 Spredt boligbebyggelse
Direkteutslipp
I forbindelse med at Ingeniørvesenet i 1992 registrerte all utslipp fra spredt bebyggelse i
kommunen, kom det fram at 40 boliger ikke har noen form for rensetiltak på sine utslipp.
Som et tiltak må Ingeniørvesenet foreta en nøyere gjennomgang av disse utslippene og det
må gis pålegg om rensing der en har hjemmel til det. Pålegget gis i henhold til
Avløpsforskrift for Søgne kommune, gjeldende fra 21.06 2007, vedlegg 1.
Ny bebyggelse
I kommuneplanen legges det generelt opp til å tillate bygging i spredte områder uten
kommunalt avløp. Dette under forutsetning at det bl.a. er tilfredsstillende resipientforhold.
Det er utarbeidet retningslinjer, vedlegg 1 Avløpsforskrift for Søgne kommune, gjennom at
kommunen er delt inn i soner (1- 4), figur 4 Krav til avløpsanlegg i Søgne.
Tiltak
Utbedre feil og mangler på eksisterende anlegg, meldt av renovatør eller ved tilsyn. Dette
må løses i form av pålegg.

6.4.2 Fritidsbebyggelse
Det er ikke foretatt noen grundig registrering av hyttebebyggelsen i Søgne. Vi vet at det
skjer ulovlig tilkobling av hytter til det kommunale vannverket og at det også legges inn
vann i hytter som ikke har utslippstillatelse for avløp.
Det ble foretatt en massiv registrering av all fritidsbebyggelse i kommunen i 1994 med tanke
på hvem som var tilkoblet kommunalt eller privat vannverk, hvilke som kun hadde utvendig
vannpost, innlagt vann og hvilke som hadde utslippstillatelse etc.
Utslipp fra lystbåtflåten anser kommunen som et forholdsvis lite forurensingsproblem for
kystområdene, men rent lokalt og på de mest innelukkede områdene kan der til tider oppstå
konflikter. I følge forurensningsloven kapitel 4 §26 skal kommunen sørge for nødvendig
tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v. Det er i dag anlegg ved Trysnes marina
og ved Høllen Brygge.
Tiltak
Det bør påses at tabell 10 på side 45, som viser hvilke fritidsbebyggelse som er tilkoblet
hvilke renseanordninger, er komplett. Det bør også sjekkes om anordningene tilfredsstiller
kravet til de ulike sonene i Avløpsforskriften for Søgne kommune, vedlegg 1.
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6.6

Økonomi
De fremtidige totale investeringene fremgår av forslag til handlingsplan. Planen skal
revideres årlig med investeringer for utførte og eventuelle nye tiltak. Den reviderte plan skal
danne grunnlag for videre budsjettarbeid og gebyr fastsettelse.

7.0

KOST/NYTTE

Generelt
For å kunne prioritere de mest effektive tiltakene er det beregnet kost/nytte verdier for de
enkelte tiltakene. Det er beregnet hvordan tiltakene innvirker på driftskostnadene, slik at en
tar vare på de økonomiske konsekvensene. Det er også beregnet kost/nytte verdier for
miljøtiltakene, her er det den reduserte mengden av fosfor som er brukt som nytteverdi. Det
er også andre forhold som spiller inn når tiltakene skal prioriteres. Dette kan f.eks. være
pålegg fra offentlige instanser, utbygging og andre lokale forhold.
Tabellen nedenfor viser kost/nytte forholdene for enkelte av tiltakene.
Nedenfor er det utarbeidet en tabell som vurderer de enkelte tiltakene på en skala fra
1-10, der 10 er størst påvirkning på elv og fjord. Tabellen gir IKKE en innbyrdes vurdering
da mengdefaktoren ikke er med.
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Handlingsplan – avløp 2013 – 2025
Kost/nytte vurdering av tiltak.
SONE

ART

tilknyt
P.e.

Prosjekts
kostnad

Red.
utslipp
av
Fosfor

Kr/kg
fosfor

KR /
Pe

Endring
årskostnad

Påvirkning
på elv og
fjord

Føssa

reh

200

2 000 000

20

100000

10000

-23 185

3

Daleheia

reh

140

2 000 000

25

80000

14286

-16 229

3

Leireveien

reh

25

1 500 000

16

96696

60000

-2 898

3

Amfenes

utbygg

30

Uavklart

19

80580

50000

15 245

4

Kileneset

utbygg

50

Uavklart

31

25786

16000

31 808

2

Pålsneset

utbygg

63

Uavklart

39

51162

31746

40 078

2

Langnes kai

utbygg

35

Uavklart

22

36837

22857

22 266

2

Hølleveien ved
Nygård
Tjomsemoen

tilk

20

500 000

12

40290

25000

10 803

2

tilk

50

1 800 000

31

58018

36000

30 208

6

Klepland

tilk

43

2 000 000

27

74958

46512

27 355

6

Bakkevollveien/
Gamle
Høgskoleveien
Tofteland

tilk

6

1 500 000

28

402901

25000

10803

2

tilk

33

2 000 000

20

97673

60606

19 937

6

Monan

tilk

30

2 000 000

19

107440

66667

19 085

6

Stauslanstunet

tilk

20

1 000 000

12

80580

50000

12 083

7

Berge

tilk

56

1 500 000

35

43168

26786

33 833

7

Stokkeland

tilk

25

1 500 000

16

96696

60000

15 104

7

Gamle Årosvei

tilk

33

1 000 000

20

48836

30303

19 937

8

Lastad - Ålo

tilk

50

3 000 000

31

96696

60000

27 008

4

utbygg

Uavklart

9

115115

71429

8 458

6

analy

500 000

Femtemannsbekk
en feilsøk

analy

50 000

Soneanalyse
Lasta-ÅloTrysnes
Ledningsnettanal
yse
Analyse av
pumpesone ved
Høllen
Rehabilitere
pumpestasjoner
Industriregister

analy

200 000

analy

450 000

analy

100 000

reh

1 400 000

Stemveien nord
for E-39
Utredning av
hovedstrekk
Ausvik - Solta

Overvåkningspro
gram for
resipienter
Driftsovervåkning
pumpestasjoner

200 000

5

650 000
1 700 000
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Utrede nytt
renseanlegg/sek
undærrensekrav
Høllen
rensanlegg
rehabilitering

1 000 000
3 200 000
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8.0

HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen er en prioritering av de tiltak som er nevnt tidligere i hovedplanen.
SONE

ART

kroner

Føssa

reh

2 000 000

Daleheia

reh

2 000 000

Amfenes

utbygg

Uavklart

Kileneset

utbygg

Uavklart

Pålsnes

utbygg

Uavklart

Langenes kai

utbygg

Uavklart

Leireveien

tilk

1 500 000

Hølleveien ved
Nygård

tilk

500 000

Tjomsemoen

tilk

1 800 000

1 800 000

Klepland

tilk

2 000 000

2 000 000

Bakkevollveien/
Gamle Høgskoleveien
Tofteland

tilk

1 500 000

1 500 000

tilk

2 000 000

Monan

tilk

2 000 000

Stauslanstunet

tilk

1 000 000

1 000 000

Berge

tilk

1 500 000

1 500 000

Stokkeland

tilk

1 500 000

Gamle Årosvei

tilk

1 000 000

Lastad - Ålo

tilk

3 000 000

Stemveien nord for
E39

utbygg

Uavklart

Utredning av
hovedstrekk Ausvik Solta

analy

200 000

Femtemannsbekken
feilsøk

analy

50 000

50 000

Soneanalyse LastaÅlo-trysnes

analy

200 000

200 000

Ledningsnettanalyse

analy

450 000

200 000

50 000

50 000

50 000

50 000

1 400 000

1 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Rehabilitering
pumpestasjoner
Industriregister
Overvåkningsprogram av
resipienter
Drifts-overvåkning
pumpestasjoner
Utrede nytt
renseanlegg

2 012

2 013

2 014

1 000 000

1 000 000

2 015

2 016

Senere

2 000 000

1 500 000
500 000

2 000 000
2 000 000

1 500 000
1 000 000
3 000 000

200 000

200 000

200 000

650 000

150 000

100 000

100 000

100 000

300 000

400 000

400 000

1 700 000

300 000

300 000

1 000 000

500 000

500 000
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Høllen renseanlegg

3 200 000

1 260 000

480 000

380 000

780 000

Sum investeringer

32 350 000

3 510 000

6 280 000

5 630 000

5 930 000

59
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Handlingsplan – Høllen renseanlegg 2012 – 2024
Handlingsplanen for renseanlegget ble sist foreslått vedtatt for 2011. Tall i kr. 1000.
Tiltak
Storneset rehab. vannmålerkum
Pumpestasjon Linnegrøvan
Innbygging JKL tank / garasje
Containere 3x 20kbm
Drifts./automasjonskap div.
Omrører flokkulering/slamfortykker
Ventilasjonskanaler
Inergassanlegg tavlerom
Nødoverløp ledning forlenge
Ombygging kjøring 2 sentrifuger
Diverse mindre rehabilitering
Forprosjekt sekundærrensekravet
Tørrstoffmålere sentrifuger
Skifte vasketårn luktfjerning
Sum
Andel Søgne
Andel Songdalen

2011
Vedtatt

2012
Forslag

2013

2014

2015

Senere

130
2500

300
200
350
100

350
100
500
100
150
200

300
150

1700
150
200

150

150

500

150

200
3350
1135
2215

60

2350
1260
990

800
480
320

730
380
350

1300
780
520
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9.0

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dekningsgraden i 2009 var på 94 %. I målsettingen for sektoren er det sagt at avløpsgebyret
skal være på et nivå slik at det oppnås 100 % dekningsgrad over tid. På slutten av 1990-tallet
ble selvkost innført. Avløpsgebyret følger utgiftene, dette kommer fram av figur 23, figur 24
og figur 25.

Utvikling av abonnementsgebyr
1800
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Abonnem entsgebyr

1400
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20
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20
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År

Figur 23: Avløpsgebyrets utvikling fra 2003 fra til 2011.

Utvikling av forbruksgebyr
10
9,5
9
8,5
Kr/kbm
8
7,5

Forbruksgebyr

7
6,5
6
5,5
5
2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

År

Figur 24: Forbruksgebyrets utvikling, hvis handlingsplanen for 2013-2025 følges.

For 2011 var det kr 1 702,- i abonnementsgebyr og 9,09 kr per m3 spillvann. For 2012 er
dette foreslått til kr 1 613,- i abonnementsgebyr og 8,98 kr per m3 spillvann.
Dekningsgraden vil ligge på 100 % hvis handlingsplanen for 2013 til 2025 følges, vist i
figur 25. Økningen i gebyrene vil være på grunn av økte investeringer på avløpsanleggene.
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Utvikling av dekningsgrad
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Figur 25: Dekningsgraden fra 2003 fram til 2009.

Beregningen av dekningsgraden og gebyrgrunnlaget er basert på 4,5 % rente. For beregning
av pristigning er det benyttet 2 % og for lønnsvekst 4 %. Antatt vekst i abonnenter er anslått
til 60 pr. år. Alle summer er i 2011 kroner.
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DEFINISJONER OG FORKORTELSER
Ledningsanlegg:
Fellessystem:

Ledningssystem som transporterer både spillvann og
Overflatevann.

Fremmedvann:

Innlekkingsvann i avløpssystemet, som flomvann gjennom sluker
og sigevann gjennom dårlige skjøter hvor ledningene ligger under
grunnvannsnivå.

Overløp:

Rør hvor avløpsvann kan slippe ut fra ledningsnettet og føres til
nærmeste resipient, dersom det oppstår forstoppelser i systemet. I
et tett ledningsanlegg i separatsystemet skal et overløp kun tre i
funksjon ved pumpehavari.

Separatsystem:

Ledningssystem som transporterer spillvann og overflatevann i
adskilte rør.

Renseanlegg:
Biologisk rensing:

Renseanlegget benytter bakterier til å fjerne (bryte ned) organiske
stoffer.

BOF:

Biologisk oksygenforbruk. Mål på mengde biologisk nedbrytbart
organisk stoff.

Etterpolering:

Fjerning av bakterier og smittestoffer. Høyere fjerning av fosfor
eller organisk stoff enn vanlig.

Fosfor (P):

Næringssalt som finnes i avløpsvann, og som fjernes i kjemiske
renseanlegg.

Kjemisk rensing:

Avløpsvannet tilsettes kjemikalier. Godt egnet for rensing av
fosfor.

KOF:

Kjemisk oksygenforbruk. Angir mengde oksygen som forbrukes
til kjemisk nedbryting av organisk stoff.

Mekanisk renseanlegg:

Avløpsvannet renses ved sedimentering eller siling. Fjerner
hovedsakelig partikler fra avløpsvannet.

P.e:

Forurensningsmengde tilsvarende avløp fra en person.
(Person-ekvivalent). Typiske verdier er: 3,3 P.e/husstand.

Primærrensning:

En prosess der både
1. BOF5 mengden i avløpsvannet reduseres med minst 20 %
av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger
40 mg O2 /l ved utslipp og

63

312 222-100

Søgne kommune Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013-2025

2. SS-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 50 % av
det som blir tilført renseanløegget eller ikke overstiger 60
mg O2 /l ved utslipp.
Vannforbruk/P.e.:

200 L/d
Fosforutslipp(P) = 1,7 g fosfor/dag
Organisk stoff = 46 g BOF/dag

Sekundærrensing:

En renseprosess der både
1. BOF5 mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 %
av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger
40 mg O2 /l ved utslipp og
2. KOFCR -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75
% av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger
125 mg O2 /l ved utslipp.

Sedimentering:

Partikler som legger seg på bunnen.

Spillvann:

Er avløpsvann fra bebyggelse og industri.

Suspendert stoff (SS):

Mengde partikler som "svever" i avløpsvannet.

Vurderingskriterier:
Renseeffekt (%):

Prosent reduksjon av forurensning gjennom renseanlegget, (fosfor
eller nitrogen)

Virkningsgrad (%):

Vg er forholdet mellom den forurensningsmengden som når frem
til et punkt i et avløpsnett og total forurensningsmengdesom
tilføres avløpsnettet oppstrømspunktet. {Vg = Tg/Tk*100}

Tilknytningsgrad (%):

Tk er forholdet mellom antall personenheter(PE) som er tilknyttet
et avløpsnett innen et gitt område og totalt antall personenheter
innenfor dette område.

Tilføringsgrad (%):

Tg er forholdet mellom den forurensningsmengden som tilføres i
et punkt i et avløpsnett, f.eks. et renseanlegg, og totalt
forurensningsproduksjon innenfor punktets influensområde.
{Tg =T/P*100}
Tilføringen (T) som beregnes ut fra vannføringer og
konsentrasjoner målt i det punktet hvor tilføringsgraden skal
bestemmes, vanligvis ved renseanlegget.
Forurensningsproduksjonen (P) innen influensområdet (normalt
rensedistriktet) beregnes på grunnlag av spesifikk tall og PEbelastning.
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Tiltak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Beskrivelse
Pumpestasjoner større rehabiliteringer/utskifting
Overvåkningsprogram av resipienter - TRA/HRA/ledningsnett
Spyleprogram - få oversikt svanker/dårlig fall/fett
Driftskontroll pumpestasjoner/overløp
Tilbakeslagsikring egne anlegg NS-EN1717
Innløpskummer/utløpskummer pumpestasjoner
Fellesanlegget - Høllen renseanlegg prosjektering/bygging
Ledningsnettanalyse spillvann - innlekk/utlekk/kapasitet
Ledningsnettananlyse overvann - har vi kapasitetproblem noen plasser?
Utredning av hovedstrekk Ausvik -Solta + Leire-Solta ift kapasitet
Norm VA - knutepunktsamarbeid
"Industriregister" - olje/fett/påslippsavtaler
FDV program VA-anlegg
Hølleveien ved Nygård tilknyning VA
Gamle Årosvei tilknytning VA
Klepland tilknytning VA
Berge tilknytning VA
Stauslandstunet tilknytning VA
Lasta-Ålo-Trysfjorden - soneanalyse tilknytning
Trysnes RA - fordrøyning/oppgradering
Stokkeland tilknytning VA
Langenes kai tilknytning VA
Tofteland tilknytning VA
Organisering/bemanning VA

Type
prosjekt
Kostnad
Rehabilitering
5 000 000
Overvåkning
500 000
Overvåkning
250 000
Overvåkning
250 000
Rehabilitering
400 000
Rehabilitering
800 000
Bygging
64 200 000
Utredning
300 000
Utredning
200 000
Utredning
100 000
Myndighet
10 000
Myndighet
50 000
Overvåkning
200 000
Tilknytning
2 500 000
Tilknytning
2 000 000
Tilknytning
2 500 000
Tilknytning
2 500 000
Tilknytning
2 500 000
Utredning
50 000
Utredning
500 000
Tilknytning
2 500 000
Tilknytning
1 000 000
Tilknytning
2 500 000
Organisering
0

90 810 000

2017
1 000 000
100 000
50 000
50 000
100 000
200 000
2 100 000
150 000
100 000
100 000
10 000
50 000
200 000
2 500 000
2 000 000

2018
1 000 000
100 000
50 000
50 000
100 000
200 000
2 100 000
150 000
100 000

2019
1 000 000
100 000
50 000
50 000
100 000
200 000
30 000 000

2020
1 000 000
100 000
50 000
50 000
100 000
200 000
30 000 000

2021
1 000 000
100 000
50 000
50 000

2 500 000
2 500 000
2 500 000
50 000
500 000
2 500 000
1 000 000
2 500 000
8 710 000

11 400 000

34 500 000

35 000 000

1 200 000

Beskrivelse av tiltak i handlingsplan avløp og vannmiljø
1: Av de ca 50 pumpestasjoner er mange nå 40 år gamle og trenger til større rehabilitering og
oppgradering.
2: Utslippstillatelser stiller krav til overvåkning av resipientene.
3: Mer bruk av fett i husholdningene fører trolig til at ledningsnettet har utfordringer ift
transportkapasitet. Dette sammen med dårlig fall og svanker krever rutinespyling av ledningen. Men
først må det lages oversikter.
4: Løpende oppgradering av stasjonene for å begrense utslipp samt ha oversikt over transporterte
avløpsmengder.
5: Nasjonalt regelverk krever at vi sikrer våre egne anlegg mot tilbakeslag på vannledningsnettet.
Gjelder i hovedsak pumpestasjonene. Nytt ift. forrige handlingsplan.
6: I enkelte avløpsområde har vi utfordringer med pukk, stein og andre fremmedlegemer som fører
til større slitasje og risiko for stans av stasjonene, noe av dette kan løses ved å montere
steinfangkummer før stasjonene. Nytt ift. forrige handlingsplan.
7: Bygge nytt kloakkrenseanlegg for Søgne og Songdalen for å tilfredsstille sekundærrensekrav samt
fremtidig vekst pga utbygging.
8: Vi har utfordringer med at vi har for mye fremmedvann inn på avløpsnettet. Dette må utredes
samt at det deretter må utarbeides handlingsplaner med tiltak og kostnader.
9: Klimaendringer fører til at vi må utrede om vi har flaskehalser i overvannssystemet med blant
annet data-modeller mv.
10: Utrede hvilke tiltak som må settes inn for å sikre at veksten i avløpsmengder fra Kjelland/Leireheia kommer frem til renseanlegget.
11: Revidere normen for vann og avløp i samarbeid med knutepunktkommunene.
12: Oppdatere oversiktene på olje og fettutskillere i kommunen. Sjekke ut behov for påslippsavtaler
ift næringsabonnementene. Den største konsentrasjonen av bedrifter finnes på Mjåvann i Songdalen.
Så dette krever at Songdalen også gjør sin del av jobben.
13: Behov for å få et system for FDV innenfor vann og avløp for å sikre god og riktige prioritering av
drift og vedlikehold. Nytt ift. forrige handlingsplan.
14-18: Tilknytte sentrumsnære husstander til offentlig kloakkrenseanlegg. Der hvor vannledninger
også må skiftes, dekkes dette over vannforsyningsområdet.
19: Utrede sammenslåing av Ålo og Trysnes renseanlegger.
20: Utrede behov for oppgradering av Trysnes renseanlegg.
21-23: Tilknytte sentrumsnære husstander til offentlig kloakkrenseanlegg. Der hvor vannledninger
også må skiftes, dekkes dette over vannforsyningsområdet.
24: De må løpende vurderes om vi er riktig bemannet og organisert ift de oppgaver og ansvar som
avløpssektoren krever. Konsekvens og kostnader uavklart.

