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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for og hensikt med hovedplan vannforsyning

Vann er vårt viktigste næringsmiddel.  Det er en av kommunens viktigste oppgaver å 
kunne besørge en sikker og tilstrekkelig vannforsyning med god kvalitet.  For å kunne
drive en forsvarlig vannforsyning er det nødvendig med en overordnet 
strategitenkning og et langsiktig planarbeid.

Staten ved Kommunaldepartementet har skjerpet kravene til 
grunnlaget for å yte økonomisk tilskudd til utbygginger av 
vannforsyningsanlegg.  Det er i denne forbindelse en forutsetning at
det er utarbeidet hovedplan for vannforsyningen.  Staten kan da yte
tilskudd til utbygginger av vannforsyningsanlegg etter regler 
beskrevet i rundskriv H-2/95 og H-3/95 utgitt av Kommunal- og 
Arbeidsdepartementet.

Det er derimot fere andre årsaker til at utarbeidelse av hovedplan 
for vannforsyningen er viktig.  Vi nevner:

 Planleggingen av vannforsyningen integreres i kommuneplanprosessen.
 Alle investeringstiltak innen vannforsyningen kan sees i sammenheng med de totale

investeringene i kommunen.
 Grunnlaget for prioritering og langtidsbudsjettering blir sikrere.
 Statusen for vannforsyninga i kommunen blir klarlagt.
 Kommunens målsetning for kvalitetsnivået på vannforsyningen klarlegges.
 Skillet mellom områder med kommunal og områder med privat vannforsyning 

avklares.  Kommunens ansvar innen vannforsyningssektoren blir dermed avklart.
 Grunnlaget for en riktig fastsettelse av vanngebyrene blir lagt.
 Man sikrer vannforsyningens kapasitet, kvalitet og leveransesikkerhet.

1.2 Rammer for prosjekt og utførelse

Miljøverndepartementets veileder T-711 er lagt til grunn for arbeidene.

Ekstern rådgiver har vært Barlindhaug AS ved siviling. Hans Sæther og siviling. Fred-
Arne Sivertsen for originalutgave datert april 1997. Planen er godkjent av 
kommunestyret i Berlevåg som sak 18/97, 010497. Revisjon 1 pr. juni 2000 er utført 
av Aquapartner A/S ved Rune Danneborg med assistanse fra teknisk etat.  Revisjon pr 
september 2003 er utført av Berlevåg kommune, teknisk etat samt plan- og 
næringsavdelingen.
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2. STATUS FOR VANNFORSYNINGEN I BERLEVÅG KOMMUNE

2.1 Forsyningsområder

Følgende områder har i dag kommunal vannforsyning:

Forsyningsområde Vannverk

Berlevåg tettsted Berlevåg vannverk

Kongsfjord Kongsfjord 
vannverk

Følgende områder forsynes av private vannverk: 

Forsyningsområde Vannverk

Veines Veines vannverk

Ellers fnnes enkeltanlegg som forsyner brøytestasjon på Gednje, 
brøytestasjon i Kongsfjord, Berlevåg lufthavn, og en privatbolig 
mellom Berlevåg og Lufthavna.

2.2 Abonnenter

Antall personer tilknyttet kommunal og privat vannforsyning (basert på tall fra 
Berlevåg kommune):

Kommunale vannverk Antall 

Berlevåg 1217

Kongsfjord 36

Sum private vannverk 6

Sum private enkeltanlegg 4

Antall innbyggere 1263

Dette gir en dekningsgrad for kommunale vannverk basert på antall fastboende 
personer på 99 %.
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2.3 Vannforbruk

2.3.1 Total produksjon

Ved Berlevåg vannverk er det installert vannmåler som registrerer total vannmengde 
som leveres på nettet. Ved Kongsfjord vannverk har det vært sporadisk vannmåling. 
Årsproduksjonen for Kongsfjord vannverk er stipulert ut fra vannmålinger gjort etter 
installasjon av vannmåler i år 2000. For årene 1999 og del av 2000 er det for Berlevåg
vannverk registrert følgende årsproduksjon(gjennomsnitt):

Vannverk Årsproduksjon (m3) Gjennomsnittsproduks
jon (l/s)

Berlevåg 650.514 20,62

Kongsfjord1) 131.400 4,2

1) Stipulert ut fra målinger i måned 04 og 05 2000

2.3.2 Fordeling av forbruk

En del av vannforbruket i kommunen går til storforbrukere. Det er kun fiskebrukene 
Artic og Ulve Berlevåg as, Berle Fisk og brukene i Kongsfjord som har vannmåler.

Storforbruker Forbruk i 1999
(m3)

Middelforbruk 
(l/s)

Vannverk

”Arcticanlegget) 24.837 0,78 Berlevåg 
v.v

“Ulveanlegget” 73.013 2,33

Berle Fisk 31.216 0,98

Sum Berlevåg 129.066 4,09

Fiskemottak 5.805 0,18 Kongsfjord 
v.v

Sum Berlev.& 
Kongsfj

134.871 4,27

Forbruk til næringsvirksomhet og annen virksomhet(ikke husholdning) som ikke har 
vannmåler anslås å tilsvare forbruket til 400 Pe, tilsvarende 0,93 l/s for Berlevåg, og 
20 Pe, tilsvarende 0,05 l/s for Kongsfjord

Dersom man regner 200 l/pers·d og 1253 personer utgjør husholdningsforbruket til 
sammen ca. 91.469 m3/år (2,90 l/s).  Dette er ca. 25 % av det totale forbruket.

2.3.3 Lekkasjer/tap

Med lekkasjer menes det vannet som renner ut gjennom utettheter i ledningsnettet.
Med tap menes vann som går tapt til f.eks. frosttapping og tapping på nettet for å 
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unngå stillestående vann i endeledninger(vann som betales for etter målt forbruk og 
som likevel kan defineres som tap regnes ikke med her; f.eks. frosttapping på 
fiskebrukene) 
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Dersom man sier at lekkasjer/tap er lik total produksjon minus forbruk får vi følgende 
grove estimat for lekkasjemengden ved det enkelte vannverk:

Vannverk Total
prod. (l/s)

Annet
forbruk enn
hush. (l/s)

Forbruk
hus-

holdning1

(l/s)

Lekkasje
r/

tap (l/s)

Lekkasjer
(%)

Berlevåg 20,62 5,09 2,82 12,71 61,6

Kongsfjord 4,2 0,23 0,17 3,8 90,5

Ved lekkasjesøk i 1996 fant en at 58 % av det vannet som forsvinner til tap/lekkasjer 
gikk til tap. Tallene stemmer godt overens med registreringer gjort under lekkasjesøk i
1995. For Kongsfjord kan tapet være enda større.

I følge disse beregningene ligger lekkasje-/tapsmengden på et nivå som ikke kan 
aksepteres. Det må derfor fortsatt settes inn tiltak for å redusere lekkasjene/tapet til et 
akseptabelt nivå. Dette må ses i sammenheng med at kildekapasiteten er liten i forhold
til det totale vannbehovet.

2.4 Vannverk/vannkilder

2.4.1 Vannforsyningen generelt

Innbyggerne i Berlevåg kommune forsynes nesten 100% av kommunale vannverk..

Begge de kommunale vannverkene er godkjent etter drikkevannsforskriften av 1995. 
Vannverkene i Kongsfjord og Berlevåg benytter overflatevann. Kongsfjord vannverk 
har ingen vannbehandling mens Berlevåg vannverk benytter UV-bestråling til 
desinfeksjon av vannet.

2.4.2 Vannkildenes kapasitet

I Berlevåg kommune er det to kommunale og ett privat vannverk i drift. I tabellen 
nedenfor tas kun de kommunale med:

Vannverk Kilde Areal
(km2)

Middelav-
renning

(l/s)

Minste av-
renning (l/s)

Berlevåg Løkvikdalselva 15,8 630 16,4

Kongsfjord Hergevann2 ca. 7,0 ca 280 ca 7,3

1  Fra tabell i punkt 3.5 (200 l/pe d).

2 Middelavrenning og minsteavrenning for Hergevann er stipulert med utgangspkt i
beregninger gjort for Løkvikdalselva
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2.4.3 Vannkildenes beskaffenhet

Begge overflatekildene ligger i fjellterreng. Det foreligger ikke kjennskap til spesielle 
grunnforhold som kan ha betydning for vannkvaliteten.

2.4.4 Brukerkonflikter

Begge overflatekildene har brukerkonflikter. Det foregår vår- og sommerbeite av rein 
i nedslagsfeltene, mens det ikke lenger er sau som beiter i områdene.
Nedslagsfeltet til Løkvikdalselva er ikke særlig benyttet til jakt og fiske og disse 
aktivitetene representerer neppe noen særlig konflikt.
Deler av nedslagsfeltet til Storelva benyttes som utfartsområde, uten at det er registrert
at dette har medført hygienisk forringelse av vannkvaliteten.
Hergevann har vært, særlig om vinteren, et populært fiskevann for befolkningen i 
Kongsfjord. Denne aktiviteten kan representere et betydelig hygienisk problem for 
vannverket. Offentlig godkjent snøscooterløype i Kongsfjord berører nedslagsfeltet til 
Hergevann.

Det foreligger klausuleringsbestemmelser for begge vannverkene.

2.4.5 Vannkvalitet

Mikrobiologisk råvannskvalitet er, tatt i betraktning av at begge vannverkene benytter 
overflatevannkilder, relativt god. Det er i 1999 registrert tre tilfeller av små mengder 
koliforme bakterier og tre tilfeller av kimtall over 100 i råvannet ved Berlevåg 
vannverk. Ved Kongsfjord vannverk er det i 1999 ikke registrert tilfeller av hverken 
koliforme bakterier eller kimtall over 100 i råvannet. Råvannet ved begge 
vannverkene er relativt surt. Det er imidlertid montert anlegg for pH-
justering/vannglass ved Berlevåg vannverk. Det er grunn til å tro at vannet er 
aggressivt ved Kongsfjord vannverk der dosering for pH justering ikke finnes. Ellers 
er vannkvaliteten ved Kongsfjord vannverk preget av tidvis høy turbiditet, høyt 
fargetall og høyt jerninnhold.

2.4.6 Forsyningssikkerhet

Som det går fram av foranstående avsnitt 2.4.2 har Løkvikdalselva en beregnet 
lavvannføring som er for liten til å dekke maksimalt døgnforbruk. Maksimalt 
døgnforbruk i forbindelse med magasinvurderinger er beregnet i forprosjekt 
“Vannforsyning Berlevåg” datert febr.-95. Korrigert for økt lekkasjemengde er dette 
forbruket for planlegging av framtidig vannforsyning fastsatt til 26,9 l/s.
Vannbehovet i perioder med lavvannsføring dekkes i dag i første omgang opp av et 
magasinvolum på.ca 5.000 m3 ved inntaksdammen. Når magasinvolumet er brukt 
pumpes det vann fra Storelva til inntaksmagasin i Løkvikdalen. Det er også mulig, ved
omkobling å pumpe vann direkte til nett fra Storelva, både gjennom og utenom 
vannbehandlingsanlegget. Tappeledningen fra magasin til fordelingsnett(via 
vannbehandlingsanlegg) er omlag 1,5 km. P.g.a. den relativt korte avstanden og 
muligheten for pumping direkte fra Storelva, anses forsyningssikkerheten 
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tilfredstillende uten utjevningsbasseng i Berlevåg. Av rehabiliteringsplan for 
ledningsnett for vann/avløp, datert des. 1996, går det fram at bruddfrekvensen for 
ledningsnettet i siste 5-års periode ikke har vært unormalt høy, hverken for 
Kongsfjord eller Berlevåg vannverk.

For Kongsfjord vannverk er det ikke kapasitetsproblemer i kilden.

Overføringsledningen som er lagt omkring år 1950 er ca. 1,1 km lang. Vannverket har
ikke reservekilde. Vurdert mot forsyningsområdets størrelse anses 
forsyningssikkerheten som akseptabel.

2.4.7 Brannvannsdekning

For fiskebrukene i Berlevåg settes kravet til slokkingsvann lik 18 l/s
For øvrig bebyggelse settes kravet lik 12 l/s.
Minimumstrykk settes lik 20 mvs. Det regnes med slukking i 4 timer.

Simulering av ulike tappesituasjoner med EDB-programmet VANNETT viser at  
brannvannsuttak som angitt overfor, ugunstig plassert på nettet, samtidig med maks 
forbrukssituasjon gir noe lavt trykk i øvereliggende soner i Berlevåg. 
Hovedkonklusjonen er likevel at nettet gir god brannvannsdekning.
Overslagsberegninger viser også at ledningsanleggene ved Kongsfjord vannverk har 
god kapasitet og gir god brannvannsdekning.

Nødvendig brannvannsmagasinvolum for Berlevåg vannverk er beregnet til 260 m3, og
for Kongsfjord vannverk. til 172 m3. Forutsatt at magasinvolumet ved dam i 
Løkvikdalselva og i Store Skarvann ikke tappes ned er brannvannsmagasinreserven 
tilstrekkelig.

2.5 Økonomi

Tabellen viser sum ut- og innbetalinger i perioden 1993 til 96:

1996 1997 1998 1999

Drift, vedlikehold 517.50
0,-

Administrasjon 91.480,
-

Kapitalutgifter 359.96
1,-

Sum utbetalinger 968.94
1,-

Årsavgift 900.00
0,-

Tilknytningsavgift 6.000,-
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Sum innbetalinger 906.00
0,-

Dekningsgrad av 
vanngebyrer

93,5%

Tabellen viser at dekningsgraden de siste 4 år har variert rundt 100 %, dvs. at 
utgiftene forbundet med vannforsyningen i gjennomsnitt for de 4 siste år i sin helhet 
har vært dekket av vanngebyrene.
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3. PLANFORUTSETNINGER

3.1 Planhorisont

For strategiske valg og overordnede mål opererer planen innenfor det som kan 
betegnes som overskuelig framtid.

For planens handlingsprogram og økonomidel er tidshorisonten 4 år.

3.2 Skille mellom kommunal og privat vannforsyning

Berlevåg kommune har en godt utbygd kommunal vannforsyning.

Kommunen ønsker ikke å tvinge private vannverk til kommunal overtakelse.  Dersom 
private andelsvannverk ønsker å diskutere kommunal overtakelse av vannverkene, vil 
kommunen stille seg positiv til en slik diskusjon.

3.3 Utbyggingsmønster/næringsutvikling

Det forutsettes at videre utbygging/næringsutvikling vil skje i følgende 
kommunedelplanområder: 

 Berlevåg
 Kongsfjord

3.4 Folketallsutvikling

Tabellen viser folketallet i kommunen de siste ca. 30 årene:

1960 1970 1980 1990 2000 2003  

1802 1786 1674 1355 1263 1200

Folketallet i Berlevåg kommune har jevnt gått ned de siste 30 årene. Ifølge 
kommuneplanen er det liten grunn til å tro at en i planperioden vil få store økninger i 
folketallet.  Planen bygger derfor på at kommunen i planperioden klarer å holde 
folketallet på dagens nivå.

3.5 Vannbehov

Det planlegges for 3 fiskeforedlingsbedrifter i samtidig drift i Berlevåg, og for 2 i 
Kongsfjord. For eksisterende fiskeforedlingsbedrifter forutsettes at det ikke vil bli økt 
behov for ferskvann. For nye bedrifter i Berlevåg og Kongsfjord regnes med et 
gjennomsnittsforbruk på 2,5 l/s.

Under forutsetning av at Berlevåg og Kongsfjord tettsteder forøvrig opprettholder 
dagens aktivitetsnivå i planperioden, vil vannverkenes teoretisk beregnede vannbehov 
i framtiden bli som vist i tabellen:
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Vannverk Antall
Pers.

Totalt
antall
 pe3

Forbruk
Storforbruk

ere
(l/s)4

Gj.snitts
forbruk

(l/s)

Maks
døgn
(l/s)

Maks
time
(l/s)

Berlevåg 1.217 1.874 6,6 22,5 59,0 73,7

Kongsfjord 70 100 2,5 3,3 14,0 17,2

Forutsetninger: Vannforbruk husholdning = 200 l/pe d
 Vannforbruk lekkasjer/tap, Berlevåg: 10,0 l/s 

(tilsvarende 461 l/pe d)
Kongsfjord: 461 l/pe d.

 fmax, Berlevåg = 1,4   fmax, Kongsfjord = 1,7
 kmax Berlevåg = 2,0   kmax Kongsfjord = 2,5   

Beregning av maksimalt time- og døgnforbruk for 
fskeindustribedriftene, er basert på forprosjekt vannforsyning for 
Berlevåg, utarbeidet av Barlindhaug as, datert febr. 1995.
Med et vannforbruk på 50 m3 (fletproduksjon) pr tonn råstoff(sløyd 
og hodekappet) vil dimensjonerende vannforbruk for fskeindustrien
tilsvare landføring av 30 tonn råstoff pr dag produsert over et 8-
timers skift.

Av tallene framgår at fskeindustriens vannforbruk for henholdsvis 
Berlevåg og Kongsfjord utgjør 70 og 91% av dimensjonerende 
vannforbruk.
Det er imidlertid klart at det innenfor industrien er et stort 
potensiale for reduksjon av vannforbruket. Realistisk sett vil en, ved
iverksetting av vannsparende tiltak innenfor industrien, minimum 
kunne halvere vannforbruket.  Også andre foredlingsmåter, og 
foredlingsgrader, vil kunne redusere vannforbruket.
Dimensjonerenede vannbehov og størrelsen på pumpeanlegg og 
vannbehandlingsanlegg vil derved kunne reduseres. 
Utbyggingskostnadene, vanngebyrene og driftskostnadene for 
industrien vil i sin tur kunne reduseres betydelig. Før utbygging 
fnner sted bør kommunen derfor i samarbeid med industriens 
lokale aktører vurdere om dimensjonerende vannbehov kan 
reduseres.

Vi ser at lavvannføringen for Løkvikdalselva (angitt i kap. 2.4.2) ikke dekker 
maksimalt døgnforbruk for Berlevåg vannverk.
Selv om stipulert lavvannføring ikke dekker maks døgnforbruk for Kongsfjord 
vannverk er det p.g.a. stort magasin(Hergevann) ikke kapasitetsproblemer ved 
Kongsfjord vannverk.

3  Inkludert  næringsvirksomhet  og  annen  virksomhet  uten  vannmåler,  og  en  viss
reserve.

4 Fra tabell i punkt 2.3.2+2,5 l/s.
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4. VANNFORSYNINGSPOLITIKKEN I BERLEVÅG KOMMUNE

I kapittel 5, Handlingsprogrammet, er alle tiltakene fordelt på investeringstiltak, 
driftstiltak og administrative tiltak.  Investeringstiltakene er prioritert og 
kostnadsberegnet, og alle tiltakene er tidfestet.

4.1 Nok vann til alle

4.1.1 Målspesifikasjon

 Alle med kommunal forsyning skal ha et vanntrykk på min. 20 mVS og maks. 60 
mVS (2,0 og 6,0 bar).

 All bebyggelse med kommunal vannforsyning skal ha sentrale punkt for uttak av 
brannvann med kapasitet min. 12 l/s og trykk 20 mVS. Fiskebrukene skal ha uttak 
med kapasitet 18 l/s.

 Lekkasjevannmengden skal ikke være høyere enn 300 l/pe d. 
Lekkasjevannmengden skal jevnlig kartlegges, og det skal opprettholdes tiltak for å
redusere lekkasjevannmengden.

 Frosttappinger og andre tappinger reduseres til et minimum ved at ledninger legges
frostfritt/isoleres, frosttappinger stenges sommerstid og endeledninger spyles og 
rengjøres årlig.

4.1.2 Problemområder

 Det er ved lekkasjesøk på nettet i Berlevåg og Kongsfjord funnet store lekkasjer og 
“kontrollerte” tappinger.

4.1.3 Tiltak

 Redusere tap/lekkasjer ved å gjennomføre rehabiliteringsplan for 
vannledningsnettet.

 Årlig foreta systematisk lekkasjekontroll/-søk. En kontinuerlig driftskontroll av 
vannmålerne vil være et godt hjelpemiddel til dette.

11
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4.2 Godt vann til alle

4.2.1 Målspesifikasjon

Kravene til vannkvalitet i Drikkevannsforskriftene skal oppfylles.  Noen av de 
viktigste kvalitetsparametrene er listet opp i nedenforstående tabell:

Parametre Benevni
ng

Veiledende
verdi

Største tillatte
konsentrasjon

Koliforme bakterier /100ml - 0

Termostab. koliforme 
bakterier

/100ml - 0

Totalantall bakterier 
(v/22°C)

/ml 100 -

pH, surhetsgrad 7,5 - 8,5 6,5 - 8,5

Fargetall mg Pt/l 1 20

Turbiditet FTU 0,4 4

Kalsium mg Ca/l 15 - 25 -

Alkalitet mmol/l 0,6 - 1,0 -

4.2.2 Problemområder

 Råvannskvaliteten er relativt godt dokumentert ved begge vannverk
 Ved Kongsfjord vannverk er det ingen vannbehandling.
 Vannet ved Kongsfjord vannverk er surt med pH mellom 6,1 og 7,0. 

Kalsiuminnholdet og alkaliteten er lav. Det betyr trolig at vannet også er 
aggressivt.

 Mikrobiologisk holder råvannet god kvalitet til å være overflatevann.
Det er kun ved èn måling registrert kimtall over 100. Dette ble registrert ved 
Berlevåg vannverk i mars 1999. Videre er det registrert 2 tilfeller av koliforme 
bakterier i råvannet det siste året. Ved èn prøve (i august 1999) er det registrert 
koliforme bakterier i behandlet vann. Dette ble funnet i en prøve tatt på nettet på 
Berlevåg vannverk. Resultatet skyldes trolig at det har kommet kloakk inn på 
ledningsnettet som følge av trykkstøt eller ledningsbrudd/lekkasje/reparasjon.

 Vannkvaliteten er ved Kongsfjord vannverk(Store Skarvann) tidvis preget av høy 
turbiditet, høyt fargetall og høyt jerninnhold.

 Vannkvaliteten forringes gjennom ledningsnettet grunnet forsømt vedlikehold på 
nettet.

4.2.3 Tiltak

 Etablere hygienisk sikring av vannet ved Kongsfjord vannverk i samsvar med 
myndighetenes krav. Løsning for hygienisk sikring med dobbel barriere er planlagt 
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med et nytt inntak i Hergevann(ca. – 12 m), lukket ledningsnett forbi Store 
Skarvann og driftskontrollanlegg i kombinasjon med UV-anlegg. Dagens 
kvalitetsforringelse ved at råvannet passerer gjennom Store Skarvann elimineres 
derved.

 Redusere innvendig korrosjon av rørledningsnettet ved bygging av anlegg for 
tilsetting av vannglass i Kongsfjord.

 Gjennomføre et rengjøringsprogram på ledningsnettet. Oppdatere kummer/armatur 
gjennom planlagte rehabiliteringstiltak.

4.3 Sikkerhet i vannforsyningen

4.3.1 Målspesifikasjon

 Stans i vannforsyningen pga. ledningsbrudd eller andre akutte hendelser skal ikke 
overskride 12 timer.

 Stans i vannforsyningen pga. planlagte utkoplinger i forbindelse med vedlikehold 
eller utbedringer skal ikke overskride 6 timer.

 Planlagt stans i vannforsyningen skal varsles på forhånd.
 Det skal utredes etablering av tilfredsstillende reservevannsforsyning for 

Kongsfjord vannverk.

4.3.2 Problemområder

 Det er tidvis problemer med ising i inntaket i Løkvikdalen. Dette kan i perioder 
begrense eller i verste fall stanse forsyningen. Inntaket og demningen er foreldet og
må renoveres.

 Berlevåg vannbehandlingsanlegg er delvis teknisk foreldet og har sikkerhetsmessig 
lav standard.

 Kongsfjord vannverk har ikke operativ reservekilde.
 Driftskontrollanlegg på vannverkene er ikke ferdig utbygget.
 Overføringsledning fra kilde ved Store Skarvann til forsyningsområdet i 

Kongsfjord er av grått støpejern og lagt omkring år 1950. Ledningen er gammel og 
har trolig begrenset gjenværende levetid.

 Det foreligger ikke gode nok beredskapsrutiner ved driftsstans mm.

4.3.3 Tiltak

 Renovere/oppdatere inntaket i Løkvikdalen.
 Renovere Berlevåg vannrenseanlegg.
 Ved bygging av nytt vannrenseanlegg i Kongsfjord etablere reservekilde i Store 

Skarvann.
 Ferdigstille driftskontrollanlegg på vannverkene.
 Arbeide for å innføre bedre beredskapsrutiner. Herunder se over 

bemanningssituasjonen og etablere en vaktordning.
 Gjennomføre tiltak listet i Sikkerhets- og beredskapsplanen.

13
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4.4 Økonomisk forsvarlige rammer

4.4.1 Målspesifikasjon

 Kostnadene ved den kommunale vannforsyningen skal i sin helhet dekkes av 
kommunale gebyrer og statstilskudd (investeringer).

 Optimalisere utbygging, renovere og drifte vannverkene for å levere vann til en så 
lav pris som mulig.

4.4.2 Problemområder

 Berlevåg kommune har i dag full inndekning av kostnadene ved den kommunale 
vannforsyningen gjennom vanngebyrene.

 Berlevåg kommune har ikke etablert digitalt ledningskartverk for vannforsyningen 
i Kongsfjord.

 Det mangler personell og formell kompetanse ved vannverkene.

4.4.3 Tiltak

 Etablere digitalt ledningskartverk for vannforsyningen i Kongsfjord.  Dette 
samkjøres med tilsvarende kartverk for avløps sektoren.

 Heve kompetansenivået og arbeide mot en stabil personellsituasjon.
 Før årlig fastsettelse av vanngebyrene skal kommunen beregne gebyrgrunnlaget i 

samsvar med regler fastsatt av miljøverndepartementet(Rundskriv nr. T-9/86 )

4.5 Optimal bruk av vannressursene

4.5.1 Målspesifikasjon

 Alle nedbørsfeltene for kommunal og privat vannforsyning skal sikres i 
kommuneplanens arealdel som båndleggingsområder.

4.5.2 Tiltak

 Ved utarbeidelse av arealdelen til kommuneplanen skal nedslagsfeltene for all 
vannforsyning i kommunen sikres som båndleggingsområder (LNF-område med 
strengeste restriksjon på bruk).

Følgende kilder sikres som permanente kilder:

Vannverk Kilde

14



VANNFORSYNINGSPOLITIKKEN I BERLEVÅG KOMMUNE

Berlevåg Vedalselva

Løkvikdalselva

Storelva

Kongsfjord Hergevann og Store 
Skarvann

4.6 Vann til alle andre, dvs. de som ikke har kommunal forsyning

4.6.1 Målspesifikasjon

 Kommunen vil mot kompensasjon tilby kontroll av vannkvalitet og kan etter 
søknad yte planteknisk bistand for privat vannforsyning.  Dette reguleres gjennom 
kommunale retningslinjer.

 Dersom abonnentene ønsker det er kommunen villig til å diskutere kommunal 
overtakelse av private andelsvannverk.

 I områder der kommunen har sagt at det skal være privat vannforsyning, kan 
kommunen etter søknad gi tilskudd til utbygginger.

4.6.2 Problemområder

 Mangler retningslinjer og gebyrregulativ for kontroll av vannkvalitet ved private 
vannverk

4.6.3 Tiltak

 Vedta retningslinjer og gebyrregulativ for tilbud om kontroll av vannkvalitet ved 
private vannverk
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5. HANDLINGSPROGRAM

Handlingsprogrammet er revidert i samarbeid med teknisk etat i Berlevåg kommune.

5.1 Prioritering av investeringer

Tiltak Kostn.
(1000 
kr)

Utbygg. År.   
Kostn. mill. kr.

2001 2002 2003 2004 etter
2005

NOK vann til alle

 Berlevåg vannverk

1. Gjennomføre rehabiliteringsplan for 
vannledningsnettet.

8.000 1,25 1,5 5,25

 Kongsfjord vannverk

2. Gjennomføre rehabiliteringsplan for 
vannledningsnettet.

1.200 1,2

GODT vann til alle

 Kongsfjord vannverk

1. Vannbehandlingsanlegg 2.600 1,5 1,1

SIKKERHET i vannforsyningen

 Berlevåg vannverk

1. Renovere inntaksdam i Løkvikdalen 2.100 1,1 1,0

2. Ferdigstille driftskontrollanlegg 300 0,3

3. Renovere Berlevåg vannrenseanlegg 850 0,85

4. Gjennomføre tiltak listet i sikkerhets- og 
beredskapsplanen(gjelder Berlevåg og 
Kongsfjord vannverk)

350 0,1 0,25

5. Sum 15.400 2,6 2,5 1,5 1,5 7,3
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5.2 Administrative tiltak/plantiltak

Tiltak Kostn.(1000 kr) Gjennom-
føringsår

SIKKERHET i vannforsyningen

1. Arbeide for å innføre bedre beredskapsrutiner. 
Herunder se over bemanningssituasjonen og 
etablere vaktordning.

Ingen 2000

Økonomisk forsvarlige rammer

1. Heve kompetansenivået og arbeide mot en stabil 
personellsituasjon.

Kontinuerlig

2. Kommunen skal før årlig gebyrvedtak fattes 
beregne gebyrgrunnlaget i samsvar med regler 
fastsatt av Miljøverndepartementet.

Ingen Årlig

3. Innarbeide vedtatt sanitærreglement. Ingen 2000

 Kongsfjord vannverk

4. Ferdigstille digitalt ledningskartverk. Ingen 2000

Optimal bruk av vannressursene

1. I arealdelen til kommuneplanen sikre 
nedslagsfeltene som båndleggingsområder(LNF-
område med strengeste restriksjon på bruk)

Ingen

Vann til de som ikke har kommunal vannfors.

1. Vedta retningslinjer og gebyrregulativ for tilbud 
om kontroll av vannkvalitet ved private vannverk

Ingen 2000
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5.3 Drifts- og vedlikeholdstiltak

Tiltak Årlig driftskostnad (1000 kr)

NOK vann til alle

1. Årlig foreta systematisk lekkasjekontroll/-søk 40

GODT vann til alle 

1. Årlig foreta systematisk pluggrengjøring av 
ledningsnettet

50

5.3.1.1 SIKKERHET i vannforsyningen

5.3.1.2 Årlig foreta ettersyn/vedlikehold av armatur 
og brannutstyr i kummer.

50

Økonomisk forsvarlige rammer

1. Vedlikeholde og ajourføre digitalt 
ledningskartverk for vannforsyningen.

10
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6. ØKONOMISKE VURDERINGER

6.1 Finansieringsplan

Investeringstiltakene finansieres ved egenkapital, låneopptak og statstilskudd. 

Vilkårene for statstilskudd er som nevnt beskrevet i rundskriv H-2/95 og H-3/95 fra 
Kommunal- og Arbeidsdepartementet.  

 H-2/95 beskriver "Regionale program for næringsutvikling" (kap 551 post 51 i 
Statsbudsjettet).

 H-3/95 beskriver "Program for vannforsyning" (kap 552 post 54 i Statsbudsjettet).

Som grunnlag for om tilskudd kan gis i det enkelte tilfelle vil det blant annet bli lagt 
vekt på følgende elementer:

 Om kommunen har 100 % inndekning av vanngebyrer, eller har en plan for 
hvordan man skal oppnå en slik dekningsgrad.

 Kommunens nivå på vanngebyrer i forhold til landsgjennomsnittet, både før og 
etter utbyggingen.

 Totale investeringsplaner ved vannverkene i kommunen, og hvordan dette vil 
påvirke vanngebyrene framover.

Av de investeringstiltakene som er satt opp for Berlevåg kommune er det kun 
tiltakene som går direkte på vannbehandling som kan være tilskuddsberettiget etter H-
3/95, da dette er et program som i hovedsak støtter tiltak som bidrar til å bedre vann-
kvaliteten ved vannverk.  Tilskudd i henhold til H-2/95 kan blant annet gis til 
kapasitetsforbedrende tiltak.  For Berlevåg kommune er det ikke beskrevet noen slike 
tiltak.

Hvorvidt det vil være mulig å få tilskudd i henhold til noen av disse programmene må 
avklares i hvert enkelt tilfelle. Det har i praksis vist seg meget vanskelig å oppnå 
statstilskudd på vannforsyningen i Berlevåg.

Kapitalbehovet til investeringstiltakene må planlegges finansiert ved egenkapital 
og/eller låneopptak.  Kapitalkostnadene forbundet med denne kapitalen må dekkes 
innenfor det ordinære gebyrgrunnlaget for vanngebyrer.

Dersom kommunen ikke har egenkapital til investeringene kan kapitalbehovet dekkes 
gjennom låneopptak i Kommunalbanken.  Den langsiktige lånerenta i 
Kommunalbanken er for tiden ca 4,5 % (februar 1997).
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Vanngebyrene i Berlevåg kommune ligger i dag lavere enn landsgjennomsnittet men 
høyere enn gjennomsnittet i Finnmark. For 1998 kan følgende sammenstilling settes 
opp for en enebolig på 120 m2:

Berlevåg kommune 1998 1.577 kr

Gjennomsnittet i Finnmark 
1998

1.125 kr

Landsgjennomsnittet (i 1994)5 1.400 kr

Landsgjennomsnittet (i 1996)6 1.650 kr

De relativt lave vanngebyrene i Berlevåg kommune innebærer at det er rom for en viss
økning av gebyrene og at det dermed er rom for investeringer innen sektoren i årene 
framover. Forholdet til gjennomsnittet i Finnmark skyldes at Berlevåg kommune har 
påbegynt vannverksutbyggingen tidligere enn de fleste andre kommuner i fylket.

Berlevåg kommune har en dekningsgrad av vanngebyrer på 100 %.  Dette er en fordel
ettersom man da ikke trenger å øke gebyrene kun for å oppnå 100 % dekningsgrad, 
men at en økning i sin helhet kan benyttes til å dekke framtidige investeringer.

Dersom investeringene innen sektoren dekkes ved økte vanngebyrer vil dette ikke ha 
betydning for den øvrige kommuneøkonomien

5 Fra Folkehelsas vannverksregister. Tall for 1998-99 er under utarbeidelse.

6  Fra en undersøkelse gjennomført av Huseiernes Landsforbund i 124 av 
landets kommuner.  Omfatter ca 70 % av innbyggerne i Norge.
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6.2 Beregning av totalkostnader

Årstall 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total investering ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 850 000 0 0

Tilskuddsprosent 20 40 40 25 25 35 35 25 25 25 25 0

Kommunens andel ####### 930 000 900 000 ####### ####### 975 000 975 000 ####### ####### 637 500 0 0

Drift og vedlikehold 500 000 500 000 550 000 650 000 650 000 650 000 650 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

Administrative utgifter100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitalutgifter 428 823 493 994 569 305 645 655 662 266 596 940 660 515 737 163 830 591 883 339 883 339 883 339

Sum utbetalinger ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Antall m2 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125 78 125

Vanngebyr kr/m
2 9,60 10,10 11,11 12,63 12,88 12,37 12,88 15,40 16,16 16,67 16,67 16,67

Vanngebyr areal 749 609 789 063 867 969 986 328 ####### 966 602 ####### ####### ####### ####### ####### #######

Antall m3  måler 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

Vanngebyr kr/m
3 1,90 2,00 2,20 2,50 2,55 2,45 2,55 3,05 3,20 3,30 3,30 3,30

Vanngebyr måler 304 000 320 000 352 000 400 000 408 000 392 000 408 000 488 000 512 000 528 000 528 000 528 000

Tilknytningsgebyr 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Sum innbetalinger ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Dekn.grad av gebyr 103,0% 101,9% 100,5% 99,8% 100,6% 101,3% 100,7% 100,6% 100,0% 100,1% 100,1% 100,1%



Nedenfor er utviklingen i nivået for vanngebyrene satt opp.
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6.2.1 Forutsetninger

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av totalkostnader i punkt 6.2:

 Investeringene er satt opp med bakgrunn i kap 5.
 For gamle og nye investeringer er standardmetoden for beregning av 

gebyrgrunnlaget i henhold til rundskriv T-9/86 brukt (p=5,5 %, n=20 år).
 Alle kostnader/innbetalinger er 2000-tall.
 Statstilskuddet til investeringer er anslått i hvert enkelt tilfelle.  Dette er et punkt 

som det er knyttet betydelig usikkerhet til.
 De administrative utgiftene er holdt konstant på 100.000 kr/år.
 Drifts- og vedlikeholdsutgiftene er holdt konstant på 500.000 kr/år med tre unntak:

- En økning på 50.000 kr fra år 1999 på grunn av at pH-justeringen i Berlevåg 
da settes i drift.

- En økning på 100.000 kr fra år 2000 på grunn av at vannbehandlingsanlegget 
i Kongsfjord da settes i drift.

- Det andre en en økning på 200.000 kr fra år 2004 på grunn av at vann
behandlingsanlegget i Berlevåg da settes i drift.

 Gebyrene er økt slik at dekningsgraden av gebyrene er ca 100 %.
 Gebyrene for målt forbruk og stipulert forbruk er gitt samme %-vise økning.
 Antall m2 det betales gebyr for er holdt konstant.
 Mengde vann solgt etter måler er holdt konstant på 160.000 m3/år.
 Det er regnet med tilknytningsgebyrer på 6.000 kr/år.



Kirkenes, 18.04.97
BARLINDHAUG AS

Hans Sæther



VEDLEGG 1

KOSTNADSBEREGNING AV
VANNBEHANDLINSANLEGG



VEDLEGG 2

KOSTNADSBEREGNING AV
AUTOMATISERTING



VEDLEGG 3

ORDFORKLARING



Fargetall

en parameter som angir mengden av humus i vannet

Hardhet

hardheten til vannet er hovedsakelig avhengig av kalsiuminnholdet
i vannet.  I Norge har vi for det meste bløtt vann, dvs. vann med
lavt kalsiuminnhold.

Koliforme bakterier

en parameter som angir at det er mulige forekomster av avføring
fra varmblodige dyr i drikkevannet

Lavvannføring

angir  den laveste vannføringen som en vannkilde vil  gi  under en
periode med lite nedbør

Lekkasjeprosent

angir hvor stor del av den totale vannmengden som går tapt i form
av lekkasjer på ledningsnettet

Maksimal døgnfaktor

en faktor som multipliseres med det gjennomsnittlige vannforbruket
for et døgn for å fnne vannforbruket i det døgnet som har høyest
forbruk.  Faktoren er lav (1,3) for store vannverk og høy (1,6) for
små vannverk.

Maksimal timefaktor

en faktor som multipliseres med det gjennomsnittlige vannforbruket
for en time for å fnne vannforbruket i den timen som har høyest
forbruk.  Faktoren er lav (1,5) for store vannverk og høy (2-3) for
små vannverk.

pH-verdi

en parameter som sier noe om surheten til  drikkevannet.   En lav
pH-verdi angir at vannet er surt

Termotolerante koliforme bakterier

en parameter som angir at det er meget stor sannsynlighet for at
det er avføring fra varmblodige dyr i drikkevannet

Totalalkalitet

alkalitet er vannets kapasitet til å nøytralisere en sterk syre til en
bestemt Ph-verdi.

Trykklasse

angir  en vannlednings styrke.   Trykklasse PN6 angir  at  ledningen
tåler maksimalt 6 bars trykk (60 mVS)

Turbiditet

turbiditet er et mål på uklarhet i vannet, spesielt med henblikk på
fnpartikkulært materiale

Vannets aggressivitet



angir  vannets  evne  til  å  tære  på  vannledninger,  armatur  og
husinstallasjoner.   Vannet  er  aggressivt  dersom  pH-verdien,
kalsiuminnholdet og totalalkaliteten er lav.
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