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Sakstittel:  RENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar utredning av løsning og kostnader for rensing av avløp i 

Kjøllefjord til orientering. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Rapport fra Aquapartner AS 

Prinsippskisse og kostnader 

Kart 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret har vedtatt at kostnader for rensing av avløp i Kjøllefjord skal utredes. 

Teknisk etat har ved hjelp av konsulenter og egen vurdering laget en utredning av type anlegg 

og kostnader. 

 

Vurdering: 

Aquapartner AS anbefaler et mekanisk silbåndfilteranlegg som vil tilfredsstille krav til 

rensing i området. Kostnader for selve rensestasjonen er beregnet til kr. 5 880 000,- eks. mva. 

De store kostnadene med et slikt anlegg vil være etablering av trykkledningsnett og 

pumpestasjoner, samt noen nye samleavløpsledninger til pumpestasjoner. Samlet er anlegget 

kostnadsberegnet til kr. 32 236 038,- eks. mva. Anlegget vil samle alt avløp i Kjøllefjord med 

Snattvika, fra eksisterende og nye avløpspunkt. Økte årlige driftskostnader er beregnet til kr. 

360 000,- eks mva på selve renseanlegget og til bortkjøring og deponering av slam. Det må i 

tillegg påregnes driftskostnader for pumpestasjonene, noe som vil utløse behov for flere 

menneskelige og materielle ressurser i uteseksjonen. 

Kostnader for avløpshåndtering skal være 100 % selvkostfinansiert, så budsjett- og 

regnskapsmessig vil ikke tiltaket ha stor betydning for kommunens økonomi, da det er 

abonnentene som må betale i form av økte avgifter (ca 107 % økning). 

 

For å få en eksakt pris på anlegget må det detaljprosjekteres og legges ut på anbud. Det antas 

at prosjektering og anbudsutlysing vil koste rundt kr. 500 000,- 

 

Valg av løsning for selve renseprosessen er beskrevet i vedlagte rapport fra Aquapartner AS. 

Som det beskrives i dokumentet er det flere metoder som kan være aktuell, avhengig av krav 

til rensing. 

 

System for tilførsel til renseanlegget kan kun utføres med pumpestasjoner og trykkledninger. 

Dette fordi det er umulig å etablere naturlig fall fra alle avløpssløyfene til renseanlegget. I 

noen tilfeller vil det kreves at det etableres ny avløpsledning (med naturlig fall) til en 

pumpestasjon. Dette spesielt fra enheter som i dag ikke er tilknyttet det kommunale nettet, og 

som har eget avløp direkte til sjø. 

 



Utredningen tar ikke stilling til om det etter forurensningsloven er krav om etablering av 

rensing av avløp i Kjøllefjord. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


