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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å bygge reservevannverk på Heimernesan i Toftelandslier.
2. Det avsettes en ramme på 15.000.000,- til søknadsprosess, klausulering/kjøp av
eiendom, prosjektering og bygging.
3. Driftsbudsjettet konsekvens justeres i budsjettsak for vanngebyrene når anlegget står
ferdig.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i 51/14 19.6.14 følgende:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen under
forutsetning at det oppnås avtale med grunneier. Når det aktuelle området ved Heimernesan
i Toftelands lier er utredet m.h.t. grunnvannskapasitet og vannkvalitet forelegges saken på
nytt kommunestyret før en eventuell prosjektering og bygging av reservevannverket
iverksettes.
Videre i sak 104/14 vedtok formannskapet 17.9.14 følgende:
Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen, datert 10.09.14, med Åsulv Tofteland,
Toftelandsveien 74, 4640 Søgne. Avtalen gir kommunen rett til prøveboring, testing og
eventuelt etablering av reservevannverk for Søgne kommune på Heimernesan,
Toftelandslier, GB 74/11.
Saksutredning:
Søgne Kommune har behov for et reservevannverk som skal brukes i tilfelle vannforsyningen
fra Tronstadvann Interkommunale Vannverk (TIV) skulle svikte. Stemvann har tidligere vært
brukt som reservevannverk/krisevannverk for Søgne, men nå er både vannkvaliteten,
kapasiteten og ledningsnettet blitt så dårlig at videre bruk er uaktuelt. For mer utdypende
bakgrunnsinformasjon vises det til sak 51/14 i kommunestyret.

Da det først ble aktuelt å undersøke muligheten for nytt reservevannverk så man for seg at
dette skulle utføres i tre hovedtrinn:
Beskrivelse
1. Forprosjekt

(Gjennomført)

Budsjett/kostnad (kr. eks. mva)
150.000,-/209.305,-

2. Etablering av brønner, prøvepumping,
utredninger osv. (Gjennomført)
3. Etablering av nytt reservannverk (søknadsprosesser
og klausulering, kjøpe nødvendig tomt av grunneier,
prosjektering og til slutt bygging).

1.500.000,-/1.727.127,15.000.000,- (estimert)

Da de nevnte saksfremleggene ble skrevet, var trinn 1 gjennomført. Nå er også trinn 2
gjennomført. Det har blitt gjennomført 14,5 måneder med prøveboring og pumping i
grunnvannskilden på Heimernesan i Søgne og nå er resultatene klare.
Hovedledningen mellom TIV og Tangvall er fra 1974 og utgjør en sårbar strekning i
vannforsyningen fordi den ligger i et område som er svært flomutsatt. Etter hvert som tiden går
og hovedledningen foreldes, vil sannsynligvis også vær og klima gradvis bli mer ekstremt.
Kombinert gir dette en stadig økende risiko for bortfall av vannforsyning, og da må Søgne
kommune ha et system som kan forsyne kommunen med godt vann i en lengre periode. Det er
estimert at i år 2050 vil drikkevannforbruket til Søgne kommune ligge på 60 l/s i snitt.
I henhold til Drikkevannsforskriften skal «vannverkseieren ha utarbeidet beredskapsplaner, for
å sikre levering av tilstrekkelige mengde drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid,
og ved krig!»
I 2013 ble forprosjektet om reservannverk gjennomført (trinn 1). Dette ble gjort av Asplan
Viak AS i Trondheim som besitter spisskompetanse på etablering av større offentlige vannverk
med grunnvann som vannkilde. I forprosjektet ble det konkludert med at Heimernesan nord for
Tangvall har en meget god grunnvannskilde og prøvetapping i størrelsesorden 60 l/s ble
anbefalt.
Rundt årsskiftet 2014-15 ble det etablert 2 stk. fullskala produksjonsbrønner og 2 stk.
overvåkningsbrønner langs E39 for å kunne undersøke hvilken effekt vegsalt og andre
forurensninger har på vannkvaliteten. Det ble også etablert 6 stk. supplerende peilebrønner som
gjorde det mulig å overvåke grunnvannstanden i området rundt produksjonsbrønnene. Den 22.
januar 2015 ble prøvepumping startet med kontinuerlig uttak av 60-75 l/s, som ble opprettholdt
frem til 11. november da uttaket ble justert ned til 30 l/s. Dette ble opprettholdt frem til 5.april
2016 da prøvepumpingen ble stanset. Dermed er trinn 2 i den grove hovedplanen fullført.
Resultatene etter utpumping av 1 934 620 m3 grunnvann er nå klare og konklusjonen er
følgende: Det anbefales etablering av grunnvannsanlegg på Heimernesan med kontinuerlig
uttak på 30 l/s, som tilsvarer halvparten av Søgnes vannbehov. Det legges også til rette for å
kunne ta ut 60 l/s som er aktuelt ved brudd på hoved vannforsyningen fra TIV. Det er på grunn
av lite nedslagsfelt og lav lavvannføring i Søgneelva at normalt uttak settes til 30 l/s.
Det er også konkludert med at salt fra veien påvirker vannkvaliteten, men saltinnholdet holder
seg likevel godt under grenseverdien på 200 mg/l i Drikkevannsforskriften. Det er viktig å
påpeke at denne grenseverdien er bestemt med hensyn til ledningsnettet og teknisk utstyr, da
disse tåler mye mindre salt enn mennesker. Varmtvannsberedere er det svakeste ledd og tåler

ikke mer enn 50 mg/l klorid før en beskyttende offeranode bør installeres, mens et saltinnhold
på 200 mg/l til sammenlikning fortsatt smaker som ferskvann.
En 50-50 blanding av vann fra TIV og Heimernesan vil ha et gjennomsnittlig saltinnhold på
rundt 25-27 mg/l. Hvis forsyning fra TIV skulle stoppe helt opp og grunnvannsuttakket økes
fra 30 til 60 l/s, så vil saltinnholdet ligge på rundt 33-38 mg/l som er høyere men fortsatt
uproblematisk.
Når nye E-39 en gang bygges, er restriksjonene for håndtering av overvann så strenge at faren
for grunnvannsforurensinger faktisk vil bli mindre enn fra eksisterende E-39. Dette forutsetter
selvsagt en god dialog og tett samarbeid med Statens vegvesen.
Videre arbeid
Siden resultatet av målingene og analysene er tilfredsstillende, kan en starte prosessen med
etableringen av selve reservevannverket. Som vist på første side under trinn 3 er kostnadene
med søking, prosjektering og bygging estimert til kr.15.000.000,-. Dette er et usikkert anslag
som er basert på liknende prosjekter. Det er allerede inngått en intensjonsavtale med grunneier
(se vedlegg), men det må nå inngås en detaljert avtale med grunneier slik at nødvendig tomt
kan kjøpes eller båndlegges, kostnaden for dette er tatt med i estimatet. Området der
vannverket skal stå bør også heves noen meter for å sikre anlegget mot flom.
Før prosjektering og bygging av vannverket må det søkes til myndighetene i denne
rekkefølgen:
1) Utarbeidelse av klausuleringsplan. Planen består av en soneinndeling av tilsigsområdet rundt
brønnene og et forslag til restriksjoner på arealbruken innenfor hver sone. Klausuleringsplanen
vil bli brukt ved inngåelse av avtaler med berørte grunneiere og ved utarbeidelse av en
reguleringsplan for brønnområdet.
2) Søknad om uttak av grunnvann i henhold til Vannressursloven.
3) Søknad til Mattilsynet om plangodkjenning av grunnvannsanlegg.
Det er ingeniørvesenet sin innstilling at alt av søknadsarbeid overlates til Asplan Viak AS
siden de allerede er godt kjent med prosjektet. Kommunen har rammeavtale med Asplan Viak
AS om mindre utredninger. Kostnadene for utarbeidelse av søknadene er estimert til kr. 180
000 eks. mva (se vedlegg). Videre vil detaljprosjektering settes ut på anbud til de fire
konsulentfirmaene som kommunen har rammeavtale med. Etter ferdig prosjektering vil selve
byggingen settes ut på anbud og så gjennomføres.
Rådmannens merknader:
Ingen utover saksfremstilling.

Vedlegg
1 Intensjonsavtale.Reservevannverk, Heimernesan, Toftelandslier.
2 Oversendelse av utgave 2 "Resultater etter 14,5 måneders prøvepumping av
grunnvannsbrønner ved Heimernesan"
3 Kostnadsoverslag - Utarbeidelse av klausuleringsplan og konsesjonssøknad for
grunnvannsbrønner ved Heimernesan

Fra: Rolf E. Forbord[RolfE.Forbord@asplanviak.no]
Sendt: 30.05.2016 14:59:47
Til: Arnfinn Haaverstad; Postmottak
Tittel: Har rettet noen småfeil, og vedlegger utgave 2 av: «Resultater etter 14,5 måneders prøvepumping av
grunnvannsbrønner ved Heimernaesan.pdf» (datert 30.5.2016)

Vedlegger utgave 2 av: «Resultater etter 14,5 måneders prøvepumping av grunnvannsbrønner ved
Heimernaesan.pdf» (datert 30.5.2016)
I denne nye utgave 2 er det rettet en del småfeil, og vi ber derfor om at denne erstatter 1 utgave av 13.5.2016.
Rettingene medfører ingen endringer i forhold til resultater eller konklusjoner
Det arbeides med kostnadsoverslag for videre arbeid nå.
Med vennlig hilsen

Rolf E. Forbord
Ingeniør/hydrogeolog
Vann og Miljø
T: 995 87 882
E: rolfe.forbord@asplanviak.no
Kom i kontakt med Asplan Viak

Asplan Viak AS
Tempevegen 22
Postboks 6723
7490 Trondheim
T: 417 99 417
www.asplanviak.no
Les vårt nyhetsmagasin
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INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Det vises til vår rapport av 30.5.2016 (utgave 2): Resultater etter 14,5 måneders
prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Heimernesan.
Det konkluderes her med følgende:
Med bakgrunn i de foreliggende resultater så anbefales det etablering av et grunnvannsanlegg på Heimernesan. Man tar sikte på et kontinuerlig uttak av 30 l/s med mulighet for å ta
ut 60 l/s ved brudd på hovedledningen eller andre problemer med forsyningen fra TIV.
Hovedårsaken til at det kontinuerlige uttaket settes til 30 l/s er at nedslagsfeltet til elva er så
vidt lite (uttak av 60 l/s blir stort i forhold til lavvannføringa i elva).
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1.2

Videre arbeid

Så fremt Søgne kommune ønsker å gå videre og bygge ut grunnvannsanlegg på
Heimernesan, vil det i første omgang være behov for følgende arbeider:
1) Utarbeidelse av beskyttelsesplan (klausulering). Planen består av en
soneinndeling av tilsigsområdet rundt brønnene og et forslag til restriksjoner på
arealbruken innenfor hver sone. Klausuleringsplanen vil bli brukt ved inngåelse av
avtaler med berørte grunneiere og ved utarbeidelse av en reguleringsplan for
brønnområdet.
2) Søknad om uttak av grunnvann i henhold til Vannressursloven.
3) Søknad til Mattilsynet om plangodkjenning av grunnvannsanlegg.
Disse tre punkter gjennomføres fortrinnsvis før detaljprosjektering igangsettes. Vi antar at
søknad om plangodkjenning til Mattilsynet kan utføres av Søgne kommune etter at de 2
øvrige dokumenter er utarbeidet.

GJENNOMFØRING
2.1

Utarbeidelse av beskyttelsesplan (klausulering)

Utarbeidelse av sonegrenser (sone 0, 1, 2 og 3) med tilhørende aktivitetsregulerende
bestemmelser utføres med bakgrunn i data fra prøvepumpingen og øvrig kjennskap til
området. Arbeidet omfatter blant annet:
Detaljert beskrivelse av hydrogeologiske forhold: Magasintype og naturlig nydannelse
strømningsforhold og influensområde, avstand til 60-døgnsgrense, hydrauliske beregninger
og vannbalansebetraktninger, vurdering av magasinets sårbarhet. Det vil bli utarbeidet
strømningskart som viser grunnvannsstrømningen i ubelastet tilstand og ved uttak av 75, 60
og 30 l/s.
I tillegg kommer: Vannkvalitet under prøvepumping, arealbruk og potensielle
forurensningskilder, risikoreduserende tiltak, vannkvalitet under prøvepumping.
De foreslåtte beskyttelsessonene utarbeides med basis i retningslinjer gitt av
Folkehelseinstituttet og veiledere fra NGU. Sonegrensene vil så langt det er mulig bli
tilpasset eiendomsgrenser, vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart og
flybilder. Forslag til aktivitetsregulerende bestemmelser listes opp sonevis, slik at
bestemmelser som gjelder for sone 3 også gjelder for de innenfor liggende soner, såfremt de
ikke er innskjerpet.
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2.2

Konsesjonssøknad

Innholdsfortegnelse i mal fra NVE for søknad om konsesjon for uttak av grunnvann etter
vannressursloven fremgår av figur 1.

Figur 1. Innholdsfortegnelse i mal for søknad om konsesjon for uttak av grunnvann

Man har i det etterfølgende tatt med deler av beskrivelsen i NVE sin mal for å belyse
innholdet og omfanget av arbeidet. Erfaringsmessig er det arealbruk og eiendomsforhold og
virkninger for miljø og naturressurser som er mest tidkrevende.
a) For beskrivelse av grunnvannsmagasin/kildeområde er det angitt følgende
Stikkord:
Dybde til grunnvannsspeil, magasinets størrelse i areal, antatt infiltrasjon, strømninger i
magasinet og utstrømming fra magasinet. Strømningsmønster skal tegnes inn i kart. Dersom
brønnen(e) ligger nær elv skal middelvannføringen og alminnelig lavvannføring i elva noteres
og interaksjonen mellom grunnvannet og elvevannet vurderes. Det skal redegjøres for
grunnvannsmagasinets tåleevne og hvilke tiltak som iverksettes for at denne ikke
overskrides. Kapasitet på brønn(er) skal oppgis, senkning på grunnvannsspeil og antatt
utbredelse på senkningstrakt. Resultater av prøvepumping skal oppgis. Dersom aktuelt skal
det fremgå beskrivelse av rørledning, veibygging, massetak/deponi.
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b) Arealbruk og eiendomsforhold:
Arealbruk på brønnområde med beskyttelsessoner beskrives. Rørtrasé tas med i
beskrivelsen dersom dette viser seg nødvendig.
Forholdet til rettighetshaverne skal beskrives, og forholdet til disse bør være avklart før
innsending av søknaden. Dersom det søkes om ekspropriasjon er det viktig at det er forsøkt
å få til en minnelig ordning for 100 % av rettighetene.
Beskrivelse av tiltakets status i forhold til: Kommuneplan – Det skal oppgis om aktuell status
for berørte områder i kommunens arealplandel, og om det er reguleringsplaner innenfor
området. Ev. andre planer eller beskyttede områder – områder vernet etter
naturvernloven/naturmangfoldloven, fredet etter kulturminneloven, med mer.
c) Virkning for miljø, naturressurser og samfunn:
Her skal det gis en beskrivelse av dagens situasjon (nå-situasjon) for hvert av deltemaene,
samt en redegjørelse for forventede endringer og konsekvenser som følge av et uttak. Hvert
underpunkt skal gi en selvstendig beskrivelse av forholdene. Det skal tydelig fremgå i
søknaden hva som er søkers egne synspunkter og hva som er hentet fra en ev. miljørapport
dersom synspunktene er motstridende.
Biologisk mangfold
Søknaden må inneholde en generell omtale av biologisk mangfold-verdier i berørt område.
Viktige naturtyper og arter (rødlistearter) i brønnområdet må omtales spesielt. Dagens
situasjon og ev. konsekvenser i anleggs- og driftsfasen beskrives.
Flora og fauna
Dagens situasjon og ev. konsekvenser av tiltaket for flora og fauna i anleggs- og driftsfasen
beskrives.
Landskap
Området og konsekvenser av tiltaket for landskapsmessige forhold i anleggs- og driftsfasen
skal beskrives.
Kulturminner
Tiltakets virkning på ev. faste kulturminner (automatisk fredete og verneverdige kulturminner)
og kulturmiljøer i anleggs- og driftsfasen skal undersøkes og beskrives. Det skal tas kontakt
med fylkeskommunen og ev. Sametinget tidlig i planleggingsfasen - før innsending av
søknad - for avklaring i forhold til kulturminner.
Landbruk
Dagens situasjon og ev. virkninger i anleggs- og driftsfasen beskrives.
Brukerinteresser
Dagens bruk av området skal beskrives. I hvilken grad området blir brukt til for eksempel
ferdsel, jakt, fiske og friluftsliv skal omtales og ev. konsekvenser av tiltaket i anleggs- og
driftsfasen beskrives.

Søgne Kommune

Asplan Viak AS

NOTAT
Side 5 av 6

Samiske interesser
Tiltakets virkning på ev. samiske interesser beskrives. Eventuell reindrift i området skal
omtales og forventede virkninger som følge av tiltaket skal beskrives. Det skal tas kontakt
med lokalt reinbeitedistrikt tidlig i planleggingsfasen, og før innsending av søknad, for
avklaring i forhold til reindriftsinteresser.
Avbøtende tiltak
Her diskuteres eventuelle avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfasen som kan bidra til å
redusere konfliktnivået.

FRAMDRIFT
Asplan Viak vil kunne sette i gang arbeidet med klausuleringsplanen 1-2 uker etter
kontraktsinngåelse. Dette betyr at denne kan leveres etter ferien (august).
Arbeidet med konsesjonssøknaden kan startes i løpet av juli/august og være ferdig i
september.
I søknad om konsesjon til NVE bør vi ha en ide om hvordan brønnene skal sikres (skjøtes
opp inne i kum) og hvor ledningstrase, vannbehandlingsanlegg (og ev. høydebasseng) skal
ligge. Så fremt man skal bygge ut må overløpet fra kloakkstasjonen flyttes og kvaliteten på
kloakkledningen som krysser magasinet må vurderes/beskrives. Vi trenger kart hvor
kloakkstasjon og kloakkledning og vannledning er inntegnet. Vi trenger også kontakt med en
person hos Dere eller hos Fylkesmannen som kjenner til forholdene i elva (fisk), ev.
rødlistearter, kulturminner etc. utover det man finner i databaser.
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