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1. SAMMENDRAG 
 

Hva er delplan avløp? 

Delplan avløp 2015-25 er en del av hovedplan vann og avløp. Den skal være kommunens 

politisk styrende dokument for avløpssektoren. Den skal gi grunnlaget for de overordnede 

politiske beslutningene på sektoren og være grunnlag ved revisjon av kommuneplan, 

økonomiplan og handlingsprogram. 

 
Rammebetingelser. 

Det er en rekke lover og forskrifter som kommunen må forholde seg til innen avløpssektoren. 

Dette gjelder først og fremst statlig regelverk, men også vedtak som Rakkestad kommune selv 

har gjort gir føringer for sektoren. Noen av de viktigste lovene er: 

• Forurensingsloven. 

• Forurensingsforskriften.  

• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. (Lov av 31.05.1974 nr.17) 

• Plan- og bygningsloven. 

 
For Rakkestad kommune gjelder utslippstillatelse for Bodal rensedistrikt (datert 03.09.07). 
Fylkesmannen er myndighet for Bodal, mens kommunen er myndighet for Kirkeng, Tjernes og 
Rudskogen avløpsanlegg. Ved senere tids tilsyn fra Fylkesmannen har Rakkestad kommune 
blant annet fått avvik for manglende fornyelse og sanering, samt at planer og strategier ikke er 
oppdatert. Disse avvikene er av en slik alvorlighetsgrad at det har blitt varslet mulighet for 
tvangsmulkt på inntil kr 1 000 000 dersom ikke planverket oppdateres og saneringsplaner følges 
opp. 
 
Avløpsanleggene. 
Avløpsnettet er i hovedsak bygget ut som separatsystem, bortsett fra 8,4 km med fellessystem 

(inklusive udefinerte ledninger 0,9 km). Dårlige og utette rør som fører til både utlekking av 

spillvann og innlekking av fremmedvann, samt noen kjente og ukjente feilkoblinger fører til 

forurensing av vassdrag, bekker, elver, samt kjelleroversvømmelser. Enkelte deler av 

avløpsnettet må i dag betegnes som uvirksomt separatsystem. Et generelt problem knyttet til 

Rakkestad kommunes avløpsnett er store mengder fremmedvann. Fremmedvann i 

avløpsnettet skyldes blant annet fellesavløpssystemer, feilkoblinger, dårlige rør, osv. Det er 19 

avløpspumpestasjoner i Rakkestad og tilrenningsområdene for pumpestasjonene brukes videre 

for oppdeling av det kommunale avløpsanlegget i avløpssoner/pumpesoner. 

 

Det er 4 større, kommunale renseanlegg i kommunen. Bodal renseanlegg er renseanlegg for 

Rakkestad sentrum og det er ytterligere 3 som dekker mindre områder av kommunen: 

Rudskogen, Kirkeng-Degernes og Østbygda, Tjernes. De fleste private avløpsanlegg vil i 

fremtiden være minirenseanlegg. Det er viktig at Rakkestad kommune etablerer en 

tilsynsordning slik at det er kontroll med at anleggene fungerer etter intensjonene og at 

firmaene som gjennomfører service har god kompetanse. 

 

Mål 
Hovedmål: 

Avløpsanleggene i Rakkestad skal være funksjonssikre, slik at det ved påregnelige 

driftsforhold ikke oppstår skadelige oversvømmelser, lokal forurensning eller andre 

miljøulemper. Dette gjelder både kommunale og private avløpsanlegg. 
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Delmål: 

Mål for å hindre forfall i ledningsnettet 

Avløpsledningsnettet skal vedlikeholdes og fornyes slik at transportevne og nødvendig styrke 

beholdes.  

Et langsiktig mål er en årlig rehabilitering, sanering eller forsterkning på 1% av ledningsnettet 

(hvilket tilsvarer en gjennomsnittlig levetid på 100 år). Det vil si at Rakkestad kommune i 

gjennomsnitt over en lengre periode skal fornye 1260 meter spillvann og overvannsledning 

per år. 

Mål for separering av ledningsnettet 

Hoveddelen av fellessystem skal være skiftet ut med separatsystem innen 2020. 

Mål for utbedring av felleskummer 

Felleskummer med kortslutning mellom overvann og spillvann skal være utbedret innen 2017. 

Mål vedrørende funksjons- og driftssikkerhet 

For eksisterende ledningsnett skal oversvømmelser i kjellere og andre steder hvor det 

medfører store ulemper ikke forekomme ved nedbør med et gjentaksintervall på mindre enn 

20 år. For dimensjonering av nye ledninger benyttes Norsk standard (NS-EN 752) som gir 

større sikkerhet mot oversvømmelser.  

Det skal tilstrebes at funksjonssvikt på kommunalt avløpsnett ikke skal være årsak til 

oversvømmelser i kjellere eller andre steder hvor det medfører store ulemper. 

Mål vedrørende beredskap 

Kommunalt avløpsledningsnett skal ikke ha lengre sammenhengende driftsstans enn 24 timer 

og ikke mer enn én gang pr. år på samme sted. 

Pumpestasjoner skal ikke ha lengre sammenhengende driftsstans enn 12 timer. Dette gjelder 

ikke ved flom og sterke nedbørsperioder. 

Videreførende ledning fra overløp som er tilknyttet driftskontrollanlegg skal ikke være 

gjentettet lengre enn 12 timer. 

Mål vedrørende lukt 

Publikum skal ikke sjeneres av lukt fra kommunale avløpsanlegg. 

Mål vedrørende Bodal renseanlegg 

Bodal renseanlegg skal overholde utslippstillatelsens krav. 

Mål vedrørende slambehandling: 

Slam fra Bodal renseanlegg skal tilfredsstille kravene til kvalitetsklasse II i "Forskrift om 

gjødselvarer mv. av organisk opphav", og skal benyttes som gjødsel / jordforbedringsmiddel i 

landbruket eller på grøntområder. 

Mål vedrørende påslippstillatelser 

Kommunen skal stille krav om påslippstillatelse for alle viktige industribedrifter med 

prosessavløp til kommunalt nett innen utgangen av 2017. 

Mål vedrørende påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett 

Kommunen skal innføre et system for kontroll av tømming av fett- og oljeavskillere innen 

utgangen av 2017. 

Mål vedrørende private stikkledninger 

Private stikkledninger skal opprustes i takt med tilknyttet kommunal avløpsledning. 

Mål vedrørende private slamavskillere tilknyttet kommunalt nett 

Alle private slamavskillere som er tilknyttet kommunalt avløpsnett skal utkobles innen 2017. 

Mål for mindre avløpsanlegg med egne utslipp 

Rakkestad kommunestyre vedtok i 2007 kommunedelplan vannmiljø. I denne planen ble det 

satt følgende mål for private avløpsanlegg: 

Alle private avløpsanlegg, som ikke renser avløpsvann i tråd med lokal forskrift, skal 

oppgraderes innen utgangen av 2017. 
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Mål ledningskartverk 

Kommunen skal ha et godt fungerende ledningskartverk for vann- og avløp. Alle kommunale 

og private ledningsanlegg og installasjoner skal være innmålt og registrert. Det skal være 

gode rutiner for registrering av nyanlegg. Hendelser på ledningsnettet skal registreres. 

Mål overvannshåndtering 

Overvannsledninger skal kun tilføres ”rent” vann fra overflaten og fra drenering og føres til 

nærmeste vassdrag med tilstrekkelig kapasitet. Overvann som ledes til kommunalt nett skal 

om nødvendig fordrøyes før påslipp for å redusere flomtoppene. Takvann skal fortrinnsvis 

ledes til bakken.  

Mål for reduksjon av fremmedvannsmengder 

Fremmedvannmengdene til spillvannsnettet skal reduseres. 

Mål for bemanning og kompetanse 

Bemanningen og kompetanse ved administrasjon, drift og vedlikehold skal til enhver tid 

tilpasses oppgavene og behovene. 

Mål for driftskontroll 

Kommunen skal ha et godt fungerende driftskontrollsystem for VA-anleggene. Det skal bidra 

til god oversikt over tilstand og gi varsel ved eventuelle problemer. Anlegget skal sikre god 

drift. 

Mål for kommunalt tilsyn og kontroll med nye VA-anlegg 

Kommunen skal ha et opplegg for tilsyn og kontroll som sikrer at nye VA-anlegg blir utført i 

henhold til VA-norm og abonnementsbetingelser. Dette gjelder både kommunale anlegg som 

utføres i regi av kommunen selv, kommunale anlegg som utføres i regi av private, private 

stikkledninger og mindre avløpsanlegg med egne utslipp. 

 

Handlingsplan 
Handlingsplan vann og avløp 2015-2025 beskriver og tidfester tiltakene som skal gjøres med 

avløpsanleggene, de estimerte kostnadene for tiltakene og konsekvensene for avløpsgebyrene.  

Tiltakene framsatt i handlingsplanen er prioritert ut fra en avveining mellom behov for nye 

ledninger (for eksempel overføringsledning Rudskogen), koordinering med sanering av 

utslitte vannledninger (for eksempel Prestegårdsfeltet), separering av fellessystem (for 

eksempel Dørja-prosjektet) og befolkningsutvikling med utbygging av nytt boligfelt (for 

eksempel Harlemåsen og Kirkeng avløpsanlegg). 

Handlingsplanen må jevnlig revideres ut fra utbyggingsprosjekter, akutte behov, endringer i 

økonomi gjennom årsbudsjettene eller økonomihandlingsplanen, og evt. nye myndighetskrav. 
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2 INNLEDNING 
 

Delplan avløp 2015-25 er en del av hovedplan vann og avløp. Den skal være kommunens 

politisk styrende dokument for vannforsyningssektoren. Den skal gi grunnlaget for de 

overordnede politiske beslutningene på sektoren og være grunnlag ved revisjon av 

kommuneplan, økonomiplan og handlingsprogram. 

 
Planen beskriver først de statlige og kommunale rammebetingelsene som gjelder for sektoren. 

Deretter beskrives kommunens avløpsanlegg, og det fastsettes målsettinger. Aktuelle tiltak for å 

oppnå målsettingene drøftes i en tiltaksanalyse. Til slutt er det fastsatt en handlingsplan for 

hovedplanperioden. 

 
Planverket inn vann og avløp skal vurderes rullert hvert 4. år. Handlingsplanen rulleres 

hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet. 

 
Delplanen har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Enhetsleder Anita Isebakke 

(prosjektleder), VA-ingeniør Terje Høidahl og fagansvarlig avløpsanlegg Bjørn Johansen og 

fagansvarlig ledningsnett Bjørnar Filtvedt. Driftsassistansen i Østfold IKS ved Morten Strøm 

og Tor Gunnar Jantsch har vært engasjert som rådgiver for prosjektet. 



 

3 RAMMEBETINGELSER 
 

3.1 Statlige rammebetingelser 
 

3.1.1 EU-direktiver 
 
Norge følger i stor grad EUs politikk på vannforsyningsområdet. EU-direktivene 

implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning 

for forvaltning av norsk vannforsyning. 

 

EU-direktiver har stor betydning for vann og avløpssektoren siden disse implementeres i norsk 

lovverk. For avløpstjenestene i kommunen er EUs vanndirektiv, av 23.10.00. Dette vil være 

det viktigste direktivet for Norges vannforvaltning framover. Hovedprinsippet er at 

vannforekomstene skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. I forhold til direktivet er Norge 

inndelt i ni vannregioner. Rakkestad tilhører vannregion 1 Glomma. Vannregionene er igjen 

inndelt i vannområder. Rakkestad har arealer i vannområdene "Glomma Sør for Øyeren" og et 

lite område i "Haldenvassdraget". Vannområdet "Glomma sør for Øyeren" skal nå direktivets 

mål innen 2021. EUs flomdirektiv av 23.10.07 har til formål å begrense risikoen for flom og 

beskytte mot skadevirkninger av flom. Det er foreløpig ikke implementert i norsk lovverk, 

men det regnes som sikkert at det vil bli gjort som en følge av EØS-avtalen.  

 

3.1.2 Lover og sentrale forskrifter 
 

Vann og avløpssektoren omfattes av en rekke lover og sentrale forskrifter. De som har størst 

betydning på avløpsfeltet er: 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Lov av 13.03.1981 nr.6). 

Jordloven (Lov av 12.05.1995 nr.23). 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). (Fastsatt av 

miljøverndep. 01.06.04) 

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. (Fastsatt av 

miljøverndep. 09.07.92) 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. (Fastsatt av landbruksdep., miljøverndep., 

og helsedep. 04.07.03) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) (Lov av 27.06.2008 

nr.71). 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). (Lov av 24.11.2000 nr.82) 

Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). (Lov av 19.11.1982 

nr.66). 

Lov om helsemessig og sosial beredskap. (Lov av 23.06.2000 nr.56). 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. (Lov av 31.05.1974 nr.17) 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). (Fastsatt av kommunaldep. 06.12.1996) 

Forskrift om graving og avstiving av grøfter. (Fastsatt 19.11.1985) 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift-TEK10) (Fastsatt 26.03.2010) 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforvaltningsforskriften). (Fastsatt av 

miljøverndep. 15.12.2006) 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Fastsatt av 

miljøverndep. 01.06.2004) 



 

 

3.1.3 Utslippstillatelse. 

Fylkesmannen i Østfold er myndighet for større utslipp av avløpsvann, mens kommunen selv 

er myndighet for mindre utslipp, både kommunale og private. Grensen for kommunens 

myndighetsområde er fra 01.01.07 tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2.000 pe 

(tilsvarer ca. 2.000 personer).   

 

For Rakkestad kommune gjelder utslippstillatelse for Bodal rensedistrikt (datert 03.09.07). 

Fylkesmannen er myndighet for Bodal, mens kommunen er myndighet for Kirkeng, Tjernes og 

Rudskogen avløpsanlegg. Ved senere tids tilsyn fra Fylkesmannen har Rakkestad kommune 

blant annet fått avvik for manglende fornyelse og sanering, samt at planer og strategier ikke er 

oppdatert. Disse avvikene er av en slik alvorlighetsgrad at det har blitt varslet mulighet for 

tvangsmulkt på inntil kr 1 000 000 dersom ikke planverket oppdateres og saneringsplaner 

følges opp. 

 

Kommunen utarbeider årlig rapport om utslippsforholdene og arbeidet på avløpssektoren i 

kommunen. Data kan også leses ut fra KOSTRA. 

 

3.2 Kommunale rammebetingelser 
 

3.2.1 Kommunale forskrifter, reglementer og retningslinjer 
 

For avløpssektoren gjelder følgende forskrifter: 

 Rakkestad kommunes forskrift for vann- og kloakkavgifter, vedtatt 16.12.2010. 

 Tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av 

gebyr, vedtatt 29.09.05. 

 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, vedtatt 03.11.2009. 

 

Kommunen benytter følgende normer og retningslinjer: 

 Retningslinjer for regulering av Rakkestadelva, vedtatt 29.03.84. 

 Standard abbonementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser.  

 Norsk Vann VA-norm, vedtatt i TMLU 29.05.2012 

 

3.2.2 Kommunale avløpsanlegg 
 

Kommunen er enkelte ganger selv ansvarlig for bygging av kommunale avløpsanlegg. Andre 

ganger, for eksempel i forbindelse med utbygging av områder, er det private som bygger og 

bekoster anleggene, som overtas av kommunen for drift og vedlikehold.  

 

3.2.3 Forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg 
 

Kommunen er som nevnt ovenfor forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, både 

private og kommunale. Dette betyr at det er kommunen som skal gi retningslinjer og 

utslippstillatelser på feltet, og kommunen har ansvaret for å føre tilsyn med at disse 

overholdes. Grensen for kommunens myndighetsområde er fra 01.01.07 tettbebyggelse med 



 

samlet utslipp mindre enn 2.000 pe. I tillegg er kommunen myndighet for alle avløpsanlegg 

som er større enn 50 pe. Forurensningsforskriftens kap.12 og 13 regulerer kommunens 

myndighet på dette feltet. 

 

3.2.4 Krav om tilkopling til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Stikkledninger 
 

Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2 kreve at boliger som ligger i 

rimelig nærhet av kommunalt avløpsanlegg skal tilkoples dette. Legging av stikkledninger 

fram til det kommunale anlegget må bekostes av de private eierne.  

 

Drift og vedlikehold av stikkledninger er de private eiernes ansvar. Kommunen kan med 

hjemmel i forurensningsloven §22 kreve at avløpsledninger blir lagt om eller utbedret i 

nødvendig grad, samtidig som hovedledningen forbi eiendommen blir utbedret eller lagt om. 

Også ellers kan kommunen kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige 

grunner tilsier det. Kommunen kan også kreve at slamavskiller utkoples dersom sanitært 

avløpsvann blir ledet gjennom slamavskilleren til renseanlegg.  

 

3.2.5 Industri med prosessavløp til kommunalt nett 
 

Sentralvaskeriet, Idun og Mjørud er underlagt fylkesmannen som forurensningsmyndighet. 

Kommuner kan stille krav til påslipp fra industribedrifter som slipper prosessavløpsvann inn 

på det kommunale avløpsnettet. Kravene kan blant annet gjelde bestemmelser om type og 

mengde avløpsvann, prøvetaking, mengdemåling, utslippskontroll og rapportering. 

Kommunen har en påslippstillatelse  med Slåttland. I tillegg har kommunen signalisert at den 

ønsker å gi påslippstillatelser til flere bedrifter , og arbeid med dette er satt i gang. 

Forurensningsforskriftens kap.15 regulerer utslipp av oljeholdig avløpsvann. 

 

3.2.6 Akutt forurensning 
 

Kommunen skal i følge forurensningsloven §43 sørge for nødvendig beredskap mot mindre 

tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen 

kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Ved kommunale aksjoner kan 

kommunen pålegge private som har beredskapsplikt å stille til rådighet utstyr og personell.  

 

Det er vedtatt en interkommunal beredskapsplan mot akutt forurensning for Østfold fylke. 

Planen er datert august 2000 og trådte i kraft 01.01.01. Alle østfoldkommunene er med i 

"Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Østfold". I Rakkestad er det brannvesenet 

som har ansvaret for aksjoner i forbindelse med akutt forurensning. Brannvesenet kan om 

nødvendig rekvirere utstyrsmessig og/eller fagkyndig bistand gjennom Sarpsborg brannvesen. 

 

Ved større tilfeller av akutt forurensning overtas aksjonsledelsen av det interkommunale 

utvalget mot akutt forurensning. 

 

3.2.7 Nedgravde oljetanker 
 

Kommunens ansvar når det gjelder nedgravde oljetanker er regulert i kapittel 1 i 

forurensningsforskriften. Kommunen skal fastsette forskriftens geografiske virkeområde. 



 

Hovedregelen er at forskriften skal gjelde for verdifulle natur-, kultur-, frilufts- og 

landbruksområder og i tettbygd strøk, samt i områder hvor lekkasje vil kunne føre til 

forurensningsmessige konsekvenser for grunnvann, vassdrag og sjø. Videre skal kommunen 

føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. Kommunen er også ansvarlig for å 

etablere og ajourføre et register med nødvendige opplysninger om nedgravde oljetanker innen 

kommunen, og å stille kvalifikasjonskrav til den som skal foreta kontroll av tanker med 

overvåkingssystem. Det er bare tanker som er større enn 3.200 liter som omfattes av 

forskriftens bestemmelser. 

 

3.2.8 Kommuneplanens arealdel 
 

I Kommunedelplanens arealdel legges det begrensninger på bruk av areal i strandsoner og 

nedslagsfelt for drikkevannskilder.  

 

4 BESKRIVELSE AV AVLØPSANLEGGENE 
 

4.1 Innledning 
 

Bakgrunnen for beskrivelse av avløpsanleggene er befaringer, samtaler med ansatte innen 

fagområdet og ledningskartverket Gemini-VA. ROS-analyser er gjennomført for avløpsanleggene. 

Omtrent 55% av befolkningen i Rakkestad kommune er tilknyttet kommunale avløpsanlegg. 

 

4.2 Generelt 
 

Det var på 40- og 50-tallet som utbyggingen av avløpsnettet i Rakkestad startet og fortsatte de 

påfølgende tiår, utbyggingen har hatt to aktivitetstopper fra 1980 til 1990 og 2000 til 2010. 

Avløpsnettet er i hovedsak bygget ut som separatsystem, bortsett fra 8,4 km med fellessystem 

(inklusive udefinerte ledninger 0,9 km). Dårlige og utette rør som fører til både utlekking av 

spillvann og innlekking av fremmedvann, samt noen kjente og ukjente feilkoblinger fører til 

forurensing av vassdrag, bekker, elver, samt kjelleroversvømmelser. Enkelte deler av avløpsnettet 

må i dag betegnes som uvirksomt separatsystem. 

 

Det er totalt ca. 126 km kommunale overvann og spillvannsledninger i Rakkestad. Med ca. 54,5 

km overvannsledninger, ca. 64 km spillvannsledninger og 7,5 km fellesavløpsledninger. Det er ca. 

1200 kommunale avløpskummer og 19 kommunale avløpspumpestasjoner i Rakkestad. 

 

4.2.1 Spillvann  
Rørmaterialet var frem til ca. 1970 hovedsakelig betong, heretter overtok PVC (plast) gradvis som 

standard rørmateriale. 

 

Rørmaterialfordelingen er slik: 

Rørmateriale Betong PE (ulike typer plast) PVC/PP (plast) 

Lengde 16,6 km 1 km 38,3 km  

 

Pakningene som ble benyttet ved skjøting av de eldste betongrørene bestod av tau/hamp eller 

ingen form pakning i det hele tatt, og disse rørene vet man av erfaring at ofte bærer preg av 



 

forskjøvne skjøter, utfelling og slitasje. 

 

Nyere betongrør og plastrør i form av PVC, PP og PE viser seg å være lite påvirket av slitasje, 

men groing/belegg kan forekomme i spesielle tilfeller. 

PVC-rørene er en mykere rørtype og er avhengig av riktig fundamentering og om fylling for å 

være stabile mot deformering. 

 

I Rakkestad kommunes Gemini database er det registrert 553 rene spillvannskummer. 

Kummene er i hovedsak bygget av prefabrikkerte betongelementer med åpne renne i bunnen eller 

gjennomgående betongledninger. En vanlig feil i kummene hvor det er betongledninger er at det 

ofte er banket hull i ledningene inne i kummene. Betongkummer av eldre dato (eldre enn 70-tallet) 

har ikke pakninger i skjøtene, heller ikke i rørgjennomføringer, slik at fremmedvann kan trenge 

inn i kummene og ned i spillvannsledningene via åpne renner og hull i rørene. I rene 

spillvannskummer har mange av kummene ingen annen drenering enn et hull i avløpsrøret.  

 

4.2.2 Overvann 
Overvannsnettet i Rakkestad er bygget ut fra 1950 – tallet. Rørmaterialet som ble brukt fram til ca. 

1970 var i hovedsak betong, da PVC gradvis overtok helt. Som med nyere typer rør var også de 

gamle betongrørenes skjøtemetode ved hjelp av muffer som var prefabrikkert i den ene enden av 

røret, forskjellen er at det sjelden ble benyttet pakning for å gjøre skjøtene tette. Dette medfører 

fare for innlekking av spillvann samt utlekking og utvasking av omfyllingsmasser. Tilstanden til 

hovedparten av overvannsnettet i Rakkestad er bra, med unntak av enkelte strekninger med gamle 

og utette betongrør som stadig fylles med røtter. Det er totalt 54,4 km overvannsledninger i 

Rakkestad kommune. 

 

I Rakkestad kommune er det ca. 500 registrerte overvannskummer. Ved nyere anlegg finnes det 

spyle/inspeksjonskummer av PVC/PP, men hovedsakelig er overvannskummene bygget av 

prefabrikkerte betongelementer. Det er kun registrert 273 sandfang i kommunen, det reelle antallet 

er langt høyere. Det må derfor jobbes videre med å registrere og dokumentere va anleggene for å 

bedre kartgrunnlaget og dataoversikten.  

 

Det er 2 fordrøyningsbassenger i kommunen. Ved utført mengdemåling på spillvann i avløpssone 

P5 Betania, der ledning krysser Storgaten, har resultatene vist større mengder antatt fordrøyd 

overvann. Dette bør ses nærmere på i forbindelse med rehabilitering av VA nettet på vestsiden av 

storgaten, ned mot P5. Oppstrøms herfra er det registrert ett OV fordrøyningsbasseng. 

 

4.2.3 Avløp Fellessystem 
Fellesavløpssystem er et avløpssystem der overvann og spillvann ledes i et felles rør. Disse 

ledningene er anlagt fra 50 til 70-tallet. Rørmaterialet som er benyttet er i hovedsak betong, 

tilstanden til disse rørene begynner å bli meget dårlig. 

Det er registrert 98 kummer for kun fellesavløp, 612 kummer med både avløp felles og overvann. 

Det finnes 7,5 km fellesavløpsledninger i Rakkestad. 

 

I enkelte områder er fellesavløpsystem tilknyttet separatsystemet på spillvann eller 

overvannsledninger, dette er svært uheldig og gjør at separatsystemet nedstrøms i prinsipp er 

uvirksomt. Ved nedbør fører et slikt fellesavløpssystem til stor belastning på renseanleggene og 

pumpestasjoner, og slike avløpssystemer bør prioriteres og bygges om til virksomme 



 

separatsystem snarest mulig. 

 

Områder der fellesavløpssystemer er registrert i drift er i deler av sentrum, ned mot P4 Jernbanen 

og deler av Strømfossveien og Haldenveien, videre ned mot avløpspumpestasjonen P2 Benzen og 

utløp i elv. Videre er det registrert fellesledning fra Holøsåsen og ned mot P3 som pumpes 2 

ganger før Bodal RA. 

 

Det er 7 registrerte driftsoverløp som fører urenset spillvann blandet med overvann rett til 

resipient (elv, bekk, o.l.) ved mye nedbør der kun 1 av disse er overvåket. Det er nødoverløp 

knyttet til hver pumpestasjon, disse er overvåket. 

 

Utfordringer på transportsystemet 

Et generelt problem knyttet til Rakkestad kommunes avløpsnett er store mengder fremmedvann. 

Fremmedvann i avløpsnettet skyldes blant annet fellesavløpssystemer, feilkoblinger, dårlige rør, 

osv. Det kan være hensiktsmessig å utføre mengdemålinger og logginger på utvalgte steder for å 

finne de største fremmedvannskildene. 

Det er i flere områder behov for inspeksjon. Problemer med røtter i rør, dårlig fall og gamle 

betongledninger som medfører ofte spyling, tilstopninger etc. Eksempler er: SP: Møllergata, 

overløp nedstrøms er underdimensjonert pluss en del grunnmasser i rør. SP: Skogåsen, røtter 

forårsaker tilstopping. OV: Storåsveien/Eidsbergveien, røtter forårsaker tilstopping. SP: 

Oppstrøms fra P6, ca. 80 – 90 m opp i ledning under Eidsbergveien som skyldes fremmedlegemer 

som antagelig stammer ifra AF nord/vest. OV: kum 34 Idrettsveien Degernes, hvor ledning fra 

«eldreomsorgen» har røtter som fører til tette rør.  

Videre er det i enkelte områder med gammel bebyggelse flere boenheter som ikke er tilknyttet 

spillvannsnettet. Der kan det for eksempel være septiktanker, slamavskillere og andre ikke egnede 

løsninger. Et forslag til tiltak her å sammenligne data fra GeminiVA og Komtek, for å 

sammenligne lister med gnr/brn. Ved befaring på ledningsnettet bør man forsøke å fange opp slike 

uregelmessigheter siden det er viktig å få oversikt over gebyrområder med abonnenter som ikke 

betaler gebyrer. 

Det er behov for å gå detaljert over ledningsnettet for å sjekke om data i kartverk stemmer, samt 

feilkoblinger og manglende/ytterligere tilkoblinger. Planen videre for dette arbeidet og hva som 

skal registreres er å jobbe videre systematisk nordover fra Lyngbyfeltet mot sentrum. 

Oppfølging av olje/fettutskillere. 

 

4.2.4 Pumpestasjoner 
Pumpestasjoner brukes for å løfte avløpsvann fra lavereliggende områder slik at det kan 

videreføres til renseanlegg. Det foreligger en risiko og sårbarhetsanalyse for pumpestasjonene. 

Det er 19 avløpspumpestasjoner i Rakkestad og tilrenningsområdene for pumpestasjonene brukes 

videre for oppdeling av det kommunale avløpsanlegget i avløpssoner/pumpesoner. Nedenfor 

beskrives de ulike sonene. 

 

4.2.5 P1 Industri 
 

Ledningsnettet her består i hovedsak av: 

Avløp felles ca. 500m Betong  (414m) 

Overvann ca. 4,1 km Betong(2,7 km)   PVC(1,2 km) 

Spillvann ca. 3,5 km Betong(1,7 km)   PVC(1,6 km)  



 

Vannledning ca. 6,1 km Asbest(2,2km)  PE(1,1 km) PVC(2,2 km) 

 

10 km av drøyt 15 km VA-ledninger er ikke årstallfestet med hensyn til anleggs-år. P1 mottar også 

alt som pumpes ifra P3, P6, P9, P16 og P18 før overføring mot Bodal RA. Det er feil på 

ledningsnettet og noe direkte utslipp ved P1, samtidig er det mistanke om manglende 

olje/fettavskiller i Industriområdet. Det bør gjøres en kartlegging i forhold til om byggene i 

området brukes til tiltenkt virksomhet. Videre er det registret 1 nødoverløp i forkant av 

pumpestasjonen i nevnt sone. 

 

 

4.2.6 P2 Bentzen 
 

Ledningsnettet består i hovedsak av: 

Avløp felles ca. 4 km Betong(3,8 km)  

Overvann  ca. 9,5 km Betong(6 km)  PP/PVC(3,5 km) 

Spillvann ca. 9,8 km Betong(5,5 km) PP/PVC(4 km) 

Spillv.pump ca. 1,5 km PE(0,64 km)  PVC(0,8km) 

Vannledning  ca. 13 km Asbest(3,8 km) PE/PVC(7,1 km) Støpgj.(1,7 km) 

Vannl.pump  ca. 1,25 km Asbest(0,6 km) PVC(0,13)  Støpgj.(0,48 km) 

 

27,8 km ledninger har ikke årstallfestet anleggs-år. Ved pumpestasjon er det helt nytt 

utløpsarrangement, utløpet i elva er dekket med finfordelt papir, som kan stamme fra Griniveien. I 

denne avløpssonen er det en del gammelt fellessystem – en følge er at pumpestasjonen er svært 

regnvannspåvirket. Mesteparten av ledningsnettet er også av betong. Her er det varierende kvalitet 

og i de fleste felleskummer er det banket hull i rørene. 

Det er 4 overløp registrert i sonen hvorav 3 driftsoverløp og 1 nødoverløp. Ett av driftsoverløpene 

er i Birkelandsveien, to i Griniveien og nødoverløpet er ved pumpestasjon P2.  

Hele Lyngbyfeltets overvannsnett samt deler av Prestegårdsfeltet, er tilknyttet fellesledning nord 

for Strømfossveien. Dette er en fellesledning med ett eller to hus tilknyttet med spillvann. Det 

finnes ren spillvannsledning ved siden av fellesledningen. Stikkledningene som er tilknyttet denne 

fellesledningen bør flyttes, slik at fellesledningen blir ren overvannsledning. Deretter bør denne 

ledningen tilknyttes et overvannssystem. Det finnes overvannssystemer på andre siden av 

Mysenveien som muligens kan benyttes.  

Rekkehusene som er satt opp i 2005 ved Lyngby allé har den eneste privateide pumpestasjonen i 

kommunen. Denne stasjonen mottar spillvann fra 21 boenheter, den driftes og vedlikeholdes av 

Lyngby allé borettslag. Spillvannet herfra pumpes ca 160 m langs med Strømsfossveien vestover 

før den utløper i en kommunal trykkutløserkum. 

Videre er det ca. 30 boliger som er tilknyttet et fellesledningsnett rundt Smedbakken (nord i 

Prestegårdsfeltet), og 8 -10 boliger langs Haldenveien. I disse områdene er det mange rør, kummer 

og firkantkummer i svært dårlig forfatning. De er sammenkoblet med fellesledningen fra 

Strømfossveien (nedstrøms) og går via tre ulike overløp (Brikedalsveien og begge i Griniveien) 

før denne har sitt utløp i Rakkestadelven. Prosjektering og sanering av dette området har høy 

prioritet også pga. vannledningsnettets tilstand.  

Det er flere kjente feilkoblinger i områdene. Det er også noen boliger som er lovet tilknytning til 

kommunalt avløpsanlegg i Kirkelund. 

I tillegg til dette mottar P2 Bentzen avløpsvann ifra P17 Ravineveien, P14 Kirkeveien og P15 

Villastasjon. 



 

P3 Holøs v/elv          

Ledningsnettet i sonen som i størst grad er fra 70-tallet, består i hovedsak av: 

Avløp felles ca. 498m Betong(498m) 

Overvann ca. 5,7 km Betong(5,4 km) 

Spillvann ca. 7,7 km Betong(5,5 km) PVC(2,2km) 

Spillv.pump ca. 850m PVC(850m) 

Vannledning ca. 9,1 km Asbest(2,9 km) PVC(5 km) 

 

I boligområdet er ledningsnett bestående av betongledninger, det samme gjenspeiler seg her med 

at OV og SP ligger i samme kum og det er slått hull i begge rørene. Det mangler en del 

ledningskartdata i grenseområdet til sone P6 og langs Eidsbergveien.  

Ledninger ned over jordet til P3 ligger på ca. 10 meters dyp og ved pumpestasjonen har en del 

masser rast ut. Pumpestasjonen er lite tilgjengelig.  

 

4.2.7 Skriken (eget område som er tilknyttet og i samme sone som P3) 
 

I dette området er ledningsnett og kummer gammelt og dårlig, det er også ønskelig å skille Skriken 

fra sone P3 og pumpe opp til selvfallsnettet i P1. Et problempunkt er selvfallskummen med flottør 

og vipper, denne er heller ikke overvåket elektronisk. 

Helt nord i området er et felles minirenseanlegg for 3 boenheter, totalt er det 8 hus i det området. 

Videre har Mjørud Industri septiktank hvor det foreligger krav fra fylkesmannen om påkobling til 

kommunalt avløpsnett. Mjørud har flyttet til Rudskogen så dette kravet kunne tilfalle eventuell ny 

eier av bygning. 

 

4.2.8 P4 Jernbanen 
 

5,7 km av ledningsnettet er ikke årstallfestet, ca. 4,7 km er lagt mellom 1995 og 2000. 

Avløp Felles ca. 1,1 km Betong (1 km) 

Overvann ca. 3,4 km Betong (0,8 km) PVC(1,7 km) 

Spillvann  ca. 3,4 km Betong(0,1 km) PVC(3,1 km) 

Vannledning ca. 4,5 km Asbest(0,5 km) PVC(2,2 km) Støpgj.(1 km) 

 

Oppstrøms fra overløp i Møllergata (eneste registrerte overløp i sonen) og kulvert under Storgaten 

transporteres det steiner og andre masser som forårsaker kloakkstopp i og rundt overløpet, spesielt 

ved mye nedbør. I dette området må det jevnlig spyles opp tette rør (omtrent hver 14. dag). 

Fordrøyningsmagasin ved Johs C. Liens gate (Bygdetunet) oppstrøms har usikker tilstand. Dette 

fellessystemet er sammenkoblet med såkalt spillvannsnett nedstrøms. Fellesnettet fører med seg 

store mengder regnvann/overflatevann til pumpestasjon og renseanlegg. Det ligger fortsatt mye 

fellesledninger i og rundt den eldste delen av denne sonen (trekanten; Møllergata, Storgata, 

Jernbanegata, gammelt og til dels uoversiktlig) som bør separeres. I området er det store asfalterte 

flater som drenerer til fellesledning og videre til spillvannet, pumpestasjon og Bodal RA. 

 

Enkelte hus har ingen synlig VA tilknytning i kartdatabasen. En inspeksjon eller en kontroll opp 

mot andre registre bør gjennomføres i forhold til dette. Avløpsvannet pumpes til trykkutløserkum 

ca. 350 m før Bodal. 

 

4.2.9 P5 Betania 



 

 

16,4 km er ikke årstallfestet, utover det er ca. 10 km registrert etter 1990. 

 

Avløp felles ca. 192m Betong(163m)  PVC(29m) 

Overvann  ca. 8,1 km Betong(4,2 km) PP/PVC(3,4 km) 

Spillvann ca. 7 km Betong(2 km)  PVC(4,3 km) 

Vannledning ca. 11 km Asbest(2,6 km) PE(2,9 km) PVC(3,5 km) Støpgj.(2,2) 

 

Ved utført mengdemåling på spillvann i avløpssone P5 Betania, der ledning krysser Storgaten, har 

resultatene vist større mengder antatt fordrøyd overvann. Dette bør ses nærmere på i forbindelse 

med rehabilitering av VA nettet på vestsiden av storgaten, ned mot P5. Det kan også se ut til at 

ledning her er underdimensjonert – dog har det ikke vært noen problemer. 

 

Nytt stort boligfelt med ca. 150 boenheter er planlagt i området, hvilket medfører økt belastning på 

nettet og pumpestasjon P5. Det er behov for å kartlegge rundt stasjonen og evt oppdimensjonere 

og sanere ledningsnettet. Avløpet pumpes til trykkutløserkum ca. 350 m før Bodal (samme kum 

som P4 Jernbanen pumper til). 

Det er et underdimensjonert overvannsrør fra Hjemmefrontmuseet (etter ny-anlegget) til elv ved 

P5. Videre sanering prioriteres fra Skoleveien og sørover. 

 

4.2.10 P6 Dørja 
 

7,4 km ledningsnett i sonen er ikke årstallfestet, ca. 13,1 km er av år 2000 eller nyere. 

Avløp felles ca. 0,7 km Betong(ca0,5 km) PVC(0,2 km) 

Overvann ca. 6,3 km Betong (2 km)  PVC(3,8 km) 

Spillvann ca. 5,2 km Betong(0,2 km) PVC(5 km) 

Vannledning  ca. 8,7 km Asbest(2,5 km) PE(3,5 km) PVC(1,8 km) 

 

Sanering i Dørja og Holøsstien er påbegynt 2014 og vil separere området, fjerne et driftsoverløp 

(iht. pålegg fra Fylkesmannen) og separere privat ledningsnett inkludert utkobling av septiktanker. 

Registrering av eksisterende og gammelt anlegg skal prioriteres.  

 

Det er et overvannsutslipp i bekk ned mot P6 fra Nortura. Enkelte hus sør/øst for Johs C. Liens 

gate (Bygdetunet) har ubestemt avløpsløsning og bør inspiseres/kontrolleres. 

Degernes (P7 Kirkeng, Selvfall Kirkeng RA, P8 Texaco og P13 Harlemhaugen) 

Totalt i Degernes er det ca. 17,5 km VA-ledninger. 

 

Avløp Felles 0 m 

Overvann ca. 4,1 km Betong(3,8 km) PVC(0,4 km) 

Spillvann ca. 5,3 km Betong(1,2 km) PVC(4,1 km) 

Spillv.pump ca. 0,8 km PE(0,2 km)  PVC(0,6 km) 

Vannledning  ca. 7,1 km Asbest(0,2 km) PE(2,3 km) PVC(4,6 km) 

 

P13 Harlemhaugen er regnvannspåvirket med et lite, nytilkommet volum som virker som direkte 

påslipp (for eksempel gaterist til SP eller feilkobling på nye hus). 1 hus er koblet på spillvannet 

med både spillvann og overvann selv om det er et lite og nytt felt. 8,2 km av ledningsnettet i 

Degernes er ikke årstallfestet og av det som er årstallfestet er mest lagt på 80- tallet, ca. 5,9 km.  



 

 

Generelt i Degernes er kummene i dårlig forfatning. Rørene som er synlige i kummene er oftest av 

åpne renner, blitt slått hull i og/eller stakeluker på PVC-en er fjernet. Det er flere eiendommer som 

ut i fra ledningsdatabasen har ubestemt avløpsløsning. En kontroll opp mot tømmelister fra Slam 

og Spyleservice er tilrådelig samt en mer grundig visuell sjekk. 

 

Enkelte eiendommer nærliggende offentlig VA-nett har septiktank, disse må eventuelt pumpe ved 

tilkobling til kommunalt nett. 

Flere kummer på Byggmakkers eiendom har ikke vært tilgjengelige ved befaring. Flere var 

tildekket av materialer. 

Det er regulert for 60 nye boliger bak Harlemhaugen. 

 

4.2.11 P8 Texaco 
 

2,5 km spillvann hvorav alt er PVC, og 850 m overvann hvorav alt er betong. Alle ledninger er 

lagt på 70-tallet. Avløpsnettet i sonen er regnvannspåvirket og tilkoblinger i området bør 

undersøkes. Sonene bør kildespores for fremmedvann. Et større utgravd hull ved pumpestasjonen 

bør undersøkes og utbedres. 

 

4.2.12 P13 Harlemhaugen  
 

267 m spillvannsledning og 268 m overvannsledning, alt er lagt etter 1995 og materialet er PVC. 

Likevel er denne pumpestasjonen regnvannspåvirket. Det smitter også over på P7 som overfører 

videre til selvfallsnettet på Kirkeng. P13 sonen bør kildespores for fremmedvann, for deretter å 

kunne iverksette tiltak.  

 

4.2.13 P7 Kirkeng 
 

4,4 km VA-ledninger i hovedsak lagt på 70- tallet 

Overvann ca. 1,2 km Betong ca. 1,2 km 

Spillvann ca. 1,1 km Betong ca. 0,7 km PVC ca. 0,4 km 

Spillv.pump. ca. 0,4 km PE ca. 0,2 km  PVC ca. 0,2 km 

Vannledning ca. 1,6 km PE ca. 0,6 km  PVC ca. 1,0 km 

 

Pumper over til Selvfallsnettet til Kirkeng og renner ned til Kirkeng RA. Denne sonen er også 

regnvannspåvirket, til dels fordi P13 som pumper hit også er påvirket men også fordi deler av 

spillvannsledningene består av betongrør og kummer med hull og utette skjøter.  

 

4.2.14 P9 Holøs v/gangvei 
 

Av totalt ca. 15,5 km VA-ledninger i sonen er ca. 8,1 km lagt på 80- tallet, 2,2 km er lagt på 70- 

tallet og ca. 4,5 km er ikke årstallfestet. 

 

Avløp Felles  0 m 

Overvann ca. 4,4 km Betong(4,3 km) 

Spillvann ca. 4,9 km  Betong(0,1 km) PVC(4,8 km) 

Spillv.pump ca. 0,5 km PVC(0,25 km) 



 

Vannledning ca. 5,8 km PE(0,4 km)  PVC(5,3 km) 

 

Ved P9 går spillvannet iblant tett, dette skyldes ofte fett og lignende som antas å komme fra 

private husstander.  

Det er overløpsmuligheter (driftsoverløp) ca. 100 m oppstrøms for pumpestasjonen. Det er i tillegg 

nødoverløp på pumpestasjonen. 

I kummer der overvann og avløpsledninger går i felles kum, er det ofte slått hull i begge rør. 

P9 pumper til P3 Holøs v/elv som videre pumper til felles trykkutløserkum med P6, derfra er det 

selvfall til P1 Industri før det deretter pumpes til Bodal RA. 

 

4.2.15 P10 Westbye, P11 Kneppa, P12 Bodal, P19 Åstorp 
 

Av totalt ca. 9,7 km VA-ledninger er ca. 1,7 km ikke årstallfestet, 5,7 km er lagt på 80- tallet og 

2,2 km er fra 90- tallet. 

Overvann ca. 0,8 km PVC(0,7 km) 

Spillvann ca. 3,1 km PVC(3 km) 

Spillv.pump ca. 1,3 km PE(0,5 km) PVC(0,7 km) 

Vannledning ca. 4,5 km PE(1 km) PVC(2,km)   

Dette ledningsstrekket er fordelt i tre mindre soner og strekker seg fra Bodal RA og ca. 3 km mot 

Sarpsborg, altså til Kneppa. I følge kartverket er det vanskelig å bedømme hvor mange boenheter 

som er tilknyttet i disse sonene. P10 og P11 er kraftig overdimensjonert anlegg siden planlagt 

boligområde ikke ble utbygd. P12 må vurderes ny bygning. 

 

4.2.16 P14 Kirkeveien, P15 Villastasjon 
 

I disse sonene er det totalt 3,1 km VA-ledninger. 1,4 km er ikke årstallfestet, 1,7 km er lagt 

mellom 1995 og 2000. 

Overvann ca. 0,4 km PVC 

Spillvann ca. 0,4 km PVC 

Spillv.pump ca. 0,5 km PVC(0,2 km) PE(0,3 km) 

Vannledning ca. 1,2 km 

Disse går sammen og har en felles overføringsledning via trykklutøser/selvfallskum til sone P2 

Bentzen. I disse små sonene er det 14 boliger som er tilknyttet hvor kun to er knyttet til 

Villastasjon. 

Det er ønske om mengdemåling for å kontrollere at avløpet ikke havner i elven. Dette er et 

generelt ønske for alle pumpestasjoner med overføringsledning i elva (P1, P2, P3, P4 og P5) og 

evt. alle trykkledningene ut fra pumpestasjonene. 

 

4.2.17 P16 Kåensveien 
 

Overvann ca. 0,6 km PVC 

Spillvann ca. 0,8 km PVC 

Spillv.pump ca. 0,2 km PE 

Vannledning  ca. 0,9 km PE 

 

Det er bare 14 hus som er tilkoblet P16, likevel er pumpestasjonen nylig blitt påvirket av 

fremmedvann og bør undersøkes med røyk og farge for fremmedvannssporing. Anlegget er bygget 



 

mellom år 2000 og 2005. Sonen har totalt 2,5 km VA-ledninger. 

 

4.2.18 P17 Ravineveien 
 

Overvann ca. 2 km PP/PVC 

Spillvann ca. 2,6 km PP/PVC 

Spillv.pump. ca. 1,3 km PE 

Vannledning ca. 4,4 km PE 

 

Ledningsnettet er forholdsvis nytt, arbeidene ble påbegynt i 2001. Sonen som kalles P17 

Ravineveien omfatter Ravinefeltet og Prestegårdsskogen. Store deler ble utbygget i 01 og 02, 

deretter ble det et opphold frem til 2009. 

Sonen er noe påvirket av regnvann og bør kildespores og kontrolleres med for eksempel røyk og 

farge. Dette smitter også over til P2 Bentzen som er mellomstasjon for denne sonen før 

avløpsvannet pumpes over til Bodal RA. 

Det er totalt 10 km VA-ledninger i området og et nytt stort boligfelt er planlagt med tilknytning til 

denne, samt forberedt tilkobling av gammelt boligfelt (17 hus). I denne forbindelse er det forslag 

om en ny overføringsvannledning fra Haslem. 

 

4.2.19 P18 Sæves/Gudim 
 

Den er ikke synlig påvirket av fremmedvann og den er utbygget i 2004. Det er totalt 1,75 km VA-

ledninger i sonen. Trykkledninger er lagt i PE og selvfallsnettet i PVC.  

Rudskogen 

VA-nettet på Rudskogen er bygget i 2009 og i 2011. Det er totalt 10 km med ledninger. 

Overvann ca. 1,6 km PP 

Spillvann ca. 2 km PP 

Vannledning ca. 6,4 km PE 

Ledningsnettet er et selvfallsanlegg. Det er i hovedsak kun næringsvirksjomhet som i dag er 

tilkoblet dette VA-nettet, men 4-6 boenheter skal tilknyttes nettet og Rudskogen RA. Anlegget er 

dimensjonert for kun sanitært avløpsvann og evt. overføringsledning til Rakkestad sentrum er 

prioritert i kommunens økonomi og handlingsplan 2015-2018.. 

 

Videre er det stor belastning på renseanlegget ved arrangementer som eksempelvis «Gatebil».  

Målekum ble installert høsten 2013 hvilket gir mulighet til  å styre etter den reelle avløpsmengden, 

og ikke etter vannforbruk 

Tjernes 

VA nettet ble bygget på 70- tallet og består av 2,5 km ledninger. 

Overvann ca. 0,5 km Betong(0,4 km) 

Spillvann ca. 0,5 km Betong(0,4 km) 

Vannledning ca. 1,5 km PE(1 km) PVC(0,5 km) 

 

Her er 19 hus som tilsvarer ca. 50 pe tilkoblet VA-nettet som er et selvfallsnett. Det har ved flere 

anledninger tilkommet fremmedlegemer som filler etc. til rist på renseanlegget. Det vurderes å 

installere en slamavskiller i forkant av renseanlegget. Anlegget er regnvannspåvirket og bør 

kildespores. 

 



 

4.2.20 Bemanning, driftsovervåking 
 

Vann- og avløpsvirksomheten i kommunen er til sammen bemannet med ca. 10,5 årsverk. Disse er 

fordelt med ca. 5,5 årsverk på vannforsyning og ca. 5,0 årsverk på avløp. 

 

Det er 4 driftsoperatører som betjener behandlingsanleggene for vannforsyning og 

avløpsrenseanleggene. Utenfor arbeidstid er det følgende vaktordninger på seksjon teknikk, miljø 

og landskap: 

- Vakt vann og avløp (VA-vakt). Ansvar for vannbehandlingsanleggene, 

avløpsrenseanleggene og pumpestasjonene. VA-vakt rapporterer til enhetsleder kommunalteknisk 

drift. 

- Brøytevakt. Ansvar for veger og ledningsanlegg for vann og avløp. Brøytevakt rapporterer 

til enhetsleder kommunalteknisk drift. 

 

For å gjennomføre målene som settes i denne planen er det behov for å styrke bemanningen 

innenfor forvaltning VA. 

 

Det er etablert et sentralt driftskontrollanlegg for vann- og avløpsanleggene. Dette er delvis basert 

på kabeloverføring, dels på radio. En vil gå over til mer radiooverføring etter hvert. I 

driftskontrollsystemet er det lagt inn overvåkning av 19 pumpestasjoner og 1 nødoverløp, samt 

høyt nivå signal på tette tanker. Driftskontrollsystemet for ledningsnettet er integrert opp mot 

renseanleggets driftskontrollsystem. Alle renseanleggene er fjernovervåket, men det er 

innkjøringsproblemer på SMS-signaloverføring. 

 

Rakkestad kommune er medeier i DaØ-IKS og benytter dette interkommunale selskapets tjenester 

til drift av ledningskartverk og andre spesialisttjenester inn VA, som hovedplaner, ROS-analyser, 

prøvetaking, tilstandsrapporter og kompetanseutvikling. 

 

 

4.2.21 Kartverk 
 

Ledningsnettet er dokumentert i kartsystemet GeminiVA. Det arbeides med kontroll, innmåling og 

fysisk kartlegging ute. 

 

4.3 Renseanleggene 
 

Det er 4 renseanlegg i kommunen. Bodal renseanlegg er renseanlegg for Rakkestad sentrum og det 

er ytterligere 3 som dekker mindre områder av kommunen: Rudskogen, Kirkeng-Degernes og 

Østbygda, Tjernes.  

 

4.3.1 Bodal renseanlegg 
Bodal renseanlegg (RA) er et kjemisk-biologis renseanlegg som har strengere krav til rensing av 

kjemisk oksygenforbruk (KOF) og biologisk oksygenforbruk (BOF5) enn 

forurensningsforskriften. Krav til rensegrad er 75 % for både KOF og BOF5, og 90 % for 

totalfosfor (Tot-P). Anlegget overholder rensekrav til KOF og BOF5, men har i perioder problemer 

med å overholde rensekravet for Tot-P. 

Avløpsanlegget er særdeles påvirket av fremmedvann. Volumet spillvann inn til anlegget varierer 



 

på konsesjonsprøvedøgnene fra ca. 2000 m
3
 ved tørrvær, og opp til 5000 m

3
 ved kraftig nedbør på 

prøvedøgnene. Dette gjør at innløpskonsentrasjoner i en del tilfeller blir lave. Et 

utjevningsbasseng gjør at renseanlegget stabiliserer driften, og i stor grad unngår overløp ved 

renseanlegget. 

Fra 2018 har anlegget fått strengere rensekrav. Det skal da overholde 93 % rensegrad på Tot-P, 

samt at KOF og BOF5 kravene økes til henholdsvis 80 og 85 % rensegrad. Anlegget klarer disse 

grensene for KOF og BOF5 i dag, men må bedre Tot-P-rensegraden for å oppfylle alle kravene 

som kommer i 2018. Dette kan gjøres ved å redusere fremmedvannsmengden inn på anlegget. Ved 

å unngå tilførsel av fremmedvann vil man få høyere konsentrasjoner inn, og en enda jevnere drift 

av anlegget, noe som vil slå positivt ut på rensegradene.  

 

Det er rensegraden som er god på KOF og BOF5, men restkonsentrasjonene er ikke like gode. 

Dette skyldes stor belastning fra Nortura som slipper på fosforrenset avløpsvann. Nortura legges 

ned, og dette vil påvirke innløpskonsentrasjoner og renseprosess på Bodal RA.  Det er i dag ca 800 

m3/dag fra Nortura som er renset for ca 90 % Tot-P. Dette bidrar til lavere innløpskonsentrasjon 

på Bodal RA, og gjør det dermed vanskeligere å oppnå gode rensegrader. Det vil bli en betydelig 

mindre hydraulisk belastning etter nedleggelse og innløpskonsentrasjonene vil forandre seg. 

 

Bodal (RA) er beregnet til å være over 20.000 p.e. og tar derfor også prøve av tungmetaller. 

Resultater på tungmetaller er oppsummert i eget regneark for Bodal RA. Når Nortura legges ned, 

blir belastningen inn til Bodal RA godt under 20.000 pe, og kravet om analyse av tungmetaller 

faller da bort.. Bodal RA er med i DaØ sin ordning for akkreditert prøvetaking, og alle prøver er 

tatt ut akkreditert. 

 

Anlegget har levert 12 prøver av slam i 2012. Dette er iht. krav for anlegget. En prøve er klasse III 

på grunn av høyt innhold av sink (juni). Øvrige prøver holder klasse II. I desember ble det påvist 

Salmonella typhimurium på 2 lass. Disse lassene er isolert. Slamhåndteringen tilfredsstiller 

forskriftskrav. 

 

Av prosesstekniske løsninger på renseanlegget er det de siste årene installert nytt polymeranlegg 

til slambehandling som fungerer godt og nye PLSer på driftskontrollsystemet. Det er gjennomført 

en sikkerhetsvurdering av biogassanlegget. Ventilasjonsanlegget på Bodal har betydelige 

korrosjonsskader og det er nødvendig å sette av midler til vedlikehold. 

 

4.3.2 Rudskogen renseanlegg 
Anlegget er et 150 personekvivalenter (pe) ”minirenseanleggskonstruksjon” av typen Klargester, 

dvs roterende biodisk med tilsetting av fellingskjemikaler. Kjemikaliedoseringen er 

tidsproporsjonal.  Det er montert UV-lampe for hygienisering av avløpsvannet på utløpet som må 

rengjøres manuelt ukentlig. Anlegget har tidvis stor belastning ved arrangementer som Gatebil etc. 

på Rudskogen. Det er kun næringsbygg som er tilkoblet Rudskogen RA. Det tas 6 prøver per år av 

inn og utløp, og overholder dermed krav til antall prøver. Det tas stikkprøver på innløp. Anlegget 

har en sump som det samles en del slam i ved innløp. Dette medfører at innløpskonsentrasjoner er 

unormalt høye ved flere tilfeller. Det må derfor antas at innløpsprøven ikke er representativ. 

Konsentrasjonen for totalfosfor på utløp er høyere enn ønskelig på flere av prøvene. 

Konsentrasjonen av Tot-P og BOF5 i utløpet ligger høyt for Tot-P og svært lavt for BOF5 

(årsgjennomsnitt 2012 henholdsvis 6,7 mg/l og 14,5 mg/l). Dette kan ses opp mot rensekravene 

for minirenseanlegg som ofte tolkes dit hen at ved 90% rensing skal utslippet av totalfosfor være 



 

<1 mg/l og for BOF5 <25 mg/l. Tallene tyder på at den biologiske prosessen i renseanlegget 

fungerer bra, mens den kjemiske fellingsprosessen fungerer dårlig. Den dårlige funksjonen kan 

skyldes for lite kjemikalier dosert eller for dårlige inndoseringsmetodikk. 

 

Vannmengden inn på anlegget varierer mellom 1,7 og 25 m
3
/d (registrert fra vannforbruk; 7 

målinger ved prøvetaking 2012, gjennomsnitt 5,8 m
3
/d, standard avvik 8,5 m

3
/d). 

 

 

4.3.3 Kirkeng – Degernes renseanlegg 
Kirkeng RA er et simultanfellingsanlegg konstruert for 300 pe med ca 230 personer påkoblet i 

dag, i tillegg til skole og barnehage. Ved Kirkeng tas 6 stikkprøver per år av avløpsvann som viste 

93,4 % Tot-P rensing i 2011,. Dette er ikke iht forskriftens krav om døgnblandprøve. 

Konsentrasjonen av Tot-P og BOF5 i utløpet ligger lavt (årsgjennomsnitt 2012 henholdsvis 0,5 

mg/l og 44,5 mg/l). Dette kan ses opp mot rensekravene for minirenseanlegg som ofte tolkes dit 

hen at ved 90% rensing skal utslippet av Tot-P være <1 mg/l og for BOF5 <25 mg/l.  

Det er behov for generelt vedlikehold av renseanleggsbygget. 

Anlegget vil ha behov for oppgradering pga. 60 nye boliger (140 pe) som er planlagt i området. 

Anlegget nærmer seg da teoretisk maksimalt antall personer tilknyttet, men sannsynligvis 

overstiges ikke dette i planperioden og det settes derfor ikke opp tiltak på dette området. 

Vannmengden inn på anlegget varierer mellom 26 og 55 m
3
/d (6 målinger ved prøvetaking 2012, 

gjennomsnitt 44,3 m
3
/d, standard avvik 10,4 m3/d), hvilket tilsier stor fremmedvannspåvirkning.  

Slammet fra anlegget kjøres bort med bil 2 ganger per måned. 

 

 

4.3.4 Østbygda . Tjernes renseanlegg  
Tjernes er et større Biovac RA, med 2 store reaktorer dimensjonert for 100 pe. 19 hus er i dag 

påkoblet, hvilket tilsvarer ca 50 p.e. Det tas stikkprøver på innløp av renseanlegget hvilket ikke iht 

krav i forskriften dersom anlegget vurderes til å være >50 p.e. Det har vært en del tilfeller der 

fremmedlegemer i form av filler etc. har kommet til RA. Det er installert et innløpsrør som 

forfiltrering som fungerer som filleavskiller. Anlegget har tatt 6 prøver, og overholder dermed 

krav til antall prøver. Anlegget tar stikkprøver på innløp, og enkelte av prøvene har utypiske 

resultater for innløp. 

Den siste prøven på innløp for året har unormalt høye verdier, og det må antas at denne ikke er 

representativ. Dette trekker rensegraden opp til et noe kunstig bra nivå. Konsentrasjonen av Tot-P 

og BOF5 i utløpet ligger svært lavt (årsgjennomsnitt 2012 henholdsvis 0,4 mg/l og 5,4 mg/l). Dette 

kan ses opp mot rensekravene for minirenseanlegg som ofte tolkes dit hen at ved  90% rensing 

skal utslippet av Tot-P være <1 mg/l og for BOF5 <25 mg/l. Vannmengden inn på anlegget 

varierer mellom 4 og 18 m
3
/d (6 målinger ved prøvetaking 2012, gjennomsnitt 9,7 m

3
/d, standard 

avvik 4,9 m
3
/d), hvilket tilsier stor fremmedvannspåvirkning. 

 

Slammet kjøres bort med bil 1-2 ganger per år. 

 

 

 

 

4.3.5 Private avløpsanlegg 
 



 

Det ble i 1991 gjennomført en befaring på alle eiendommer i Rakkestad kommune med den 

hensikt å registrere private avløpsanlegg. Det ble registrert type anlegg, tilknytninger, størrelse 

osv. Alle registrerte boenheter uten tilknytning til kommunalt ledningsnett ble besøkt. Registeret 

ble i årene etter 1991 manuelt oppdatert. I 2008 ble alle anlegg elektronisk registrert i KomTek 

Privat VA. Det er grunn til å tro at Rakkestad kommune har god oversikt over private 

avløpsanlegg. Både på grunn av registreringen i 1991 og senere oppdateringer, samt i 

sammenheng med den kommunale slamtømmeordningen. Registeret er under kontinuerlig 

oppdatering. 

 

Pr. 01.05.2014 er fordelingen av typer anlegg som følger: 

 

- Biologisk toalett         65 stk 

- Bare slamavskiller:       615 stk. 

- Tett tank / sandfilter:      333 stk. 

- Minirenseanlegg:       340 stk. 

- Totalt:      1.353 stk. 

 

Rakkestad kommunestyre vedtok i 2007 kommunedelplan vannmiljø. I denne planen ble det satt 

følgende mål for private avløpsanlegg: 

 

- Alle private avløpsanlegg, som ikke renser avløpsvann i tråd med lokal forskrift, skal 

oppgraderes innen utgangen av 2017. 

 

Det ble i kommunedelplan vannmiljø anslått at oppgradering av alle utilfredsstillende 

avløpsanlegg ville beløpe seg til omtrent 100 millioner kroner. Dette er kostnader som er/blir 

pålagt den enkelte anleggseier. 

 

Forurensningstilførsler – private avløpsanlegg 

Rakkestad kommune er 1 av 11 kommuner tilknyttet vannområde Glomma Sør. I forbindelse med 

forvaltningsplanen til vannområdet er det gjort omfattende tilførselsberegninger, fra private 

avløpsanlegg, for alle kommunene. Beregningene kan hentes i denne planen. 

 

Av alle registrerte anlegg i Rakkestad kommune er ca. 50 %, pr. 01.05.2014, fortsatt av en slik 

standard at de ikke renser i tråd med forskriftens krav. 

 

Status – sanering av private avløpsanlegg 

Rakkestad kommune har i tråd med handlingsplanen i kommunedelplan vannmiljø, sendt ut ca. 

900 pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg. Av totalt ca. 1350 gjenstår da ca. 450 

pålegg. Disse er planlagt sendt ut i 2014 og 2015. Tidsmessig er prosjektet i rute og de siste 

påleggene forfaller ved utgangen av 2017.  

 

Rakkestad kommune antar at ca. 95 % av anleggene vil være sanert innen utgangen av 2017. På 

grunn av utsatte frister, økonomiske utfordringer osv. vil noen anlegg gjenstå. 

 

De fleste private avløpsanlegg vil i fremtiden være minirenseanlegg. Det er viktig at Rakkestad 

kommune etablerer en tilsynsordning slik at det er kontroll med at anleggene fungerer etter 

intensjonene og at firmaene som gjennomfører service har god kompetanse.  



 

 

5 MÅL FOR AVLØPSANLEGGENE 
 

5.1 Hovedmål 
Avløpsanleggene i Rakkestad skal være funksjonssikre, slik at det ved påregnelige driftsforhold 

ikke oppstår skadelige oversvømmelser, lokal forurensning eller andre miljøulemper. Dette gjelder 

både kommunale og private avløpsanlegg. 

 
5.2 Delmål 
Mål for å hindre forfall i ledningsnettet 

Avløpsledningsnettet skal vedlikeholdes og fornyes slik at transportevne og nødvendig styrke 

beholdes.  

Et langsiktig mål er en årlig rehabilitering, sanering eller forsterkning på 1% av ledningsnettet 

(hvilket tilsvarer en gjennomsnittlig levetid på 100 år). Det vil si at Rakkestad kommune i 

gjennomsnitt over en lengre periode skal fornye 1260 meter spillvann og overvannsledning per år. 

 

Mål for separering av ledningsnettet 

Hoveddelen av fellessystem skal være skiftet ut med separatsystem innen 2020. 

 

Mål for utbedring av felleskummer 

Felleskummer med kortslutning mellom overvann og spillvann skal være utbedret innen 2017. 

 

Mål vedrørende funksjons- og driftssikkerhet 

For eksisterende ledningsnett skal oversvømmelser i kjellere og andre steder hvor det medfører 

store ulemper ikke forekomme ved nedbør med et gjentaksintervall på mindre enn 20 år. For 

dimensjonering av nye ledninger benyttes Norsk standard (NS-EN 752) som gir større sikkerhet 

mot oversvømmelser.  

Det skal tilstrebes at funksjonssvikt på kommunalt avløpsnett ikke skal være årsak til 

oversvømmelser i kjellere eller andre steder hvor det medfører store ulemper. 

 

Mål vedrørende beredskap 

Kommunalt avløpsledningsnett skal ikke ha lengre sammenhengende driftsstans enn 24 timer og 

ikke mer enn én gang pr. år på samme sted. 

Pumpestasjoner skal ikke ha lengre sammenhengende driftsstans enn 12 timer. Dette gjelder ikke 

ved flom og sterke nedbørsperioder. 

Videreførende ledning fra overløp som er tilknyttet driftskontrollanlegg skal ikke være gjentettet 

lengre enn 12 timer. 

 

Mål vedrørende lukt 

Publikum skal ikke sjeneres av lukt fra kommunale avløpsanlegg. 

 

Mål vedrørende Bodal renseanlegg 

Bodal renseanlegg skal overholde utslippstillatelsens krav. 

 

Mål vedrørende slambehandling: 

Slam fra Bodal renseanlegg skal tilfredsstille kravene til kvalitetsklasse II i "Forskrift om 

gjødselvarer mv. av organisk opphav", og skal benyttes som gjødsel / jordforbedringsmiddel i 



 

landbruket eller på grøntområder. 

 

Mål vedrørende påslippstillatelser 

Kommunen skal stille krav om påslippstillatelse for alle viktige industribedrifter med prosessavløp 

til kommunalt nett innen utgangen av 2017. 

 

Mål vedrørende påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett 

Kommunen skal innføre et system for kontroll av tømming av fett- og oljeavskillere innen 

utgangen av 2017. 

 

Mål vedrørende private stikkledninger 

Private stikkledninger skal opprustes i takt med tilknyttet kommunal avløpsledning. 

 

Mål vedrørende private slamavskillere tilknyttet kommunalt nett 

Alle private slamavskillere som er tilknyttet kommunalt avløpsnett skal utkobles innen 2017. 

 

Mål for mindre avløpsanlegg med egne utslipp 

Rakkestad kommunestyre vedtok i 2007 kommunedelplan vannmiljø. I denne planen ble det satt 

følgende mål for private avløpsanlegg: 

Alle private avløpsanlegg, som ikke renser avløpsvann i tråd med lokal forskrift, skal oppgraderes 

innen utgangen av 2017. 

 

Mål ledningskartverk 

Kommunen skal ha et godt fungerende ledningskartverk for vann- og avløp. Alle kommunale og 

private ledningsanlegg og installasjoner skal være innmålt og registrert. Det skal være gode rutiner 

for registrering av nyanlegg. Hendelser på ledningsnettet skal registreres. 

 

Mål overvannshåndtering 

Overvannsledninger skal kun tilføres ”rent” vann fra overflaten og fra drenering og føres til 

nærmeste vassdrag med tilstrekkelig kapasitet. Overvann som ledes til kommunalt nett skal om 

nødvendig fordrøyes før påslipp for å redusere flomtoppene. Takvann skal fortrinnsvis ledes ledes 

til bakken.  

 

Mål for reduksjon av fremmedvannsmengder 

Fremmedvannmengdene til spillvannsnettet skal reduseres. 

 

Mål for bemanning og kompetanse 

Bemanningen og kompetanse ved administrasjon, drift og vedlikehold skal til enhver tid tilpasses 

oppgavene og behovene. 

 

Mål for driftskontroll 

Kommunen skal ha et godt fungerende driftskontrollsystem for VA-anleggene. Det skal bidra 

til god oversikt over tilstand og gi varsel ved eventuelle problemer. Anlegget skal sikre god 

drift. 

 

Mål for kommunalt tilsyn og kontroll med nye VA-anlegg 

Kommunen skal ha et opplegg for tilsyn og kontroll som sikrer at nye VA-anlegg blir utført i 



 

henhold til VA-norm og abonnementsbetingelser. Dette gjelder både kommunale anlegg som 

utføres i regi av kommunen selv, kommunale anlegg som utføres i regi av private, private 

stikkledninger og mindre avløpsanlegg med egne utslipp. 

 

 

6 HANDLINGSPLAN 
 

Handlingsplan vann og avløp 2015-2025 beskriver og tidfester tiltakene som skal gjøres med 

avløpsanleggene, de estimerte kostnadene for tiltakene og konsekvensene for avløpsgebyrene.  

Tiltakene framsatt i handlingsplanen er prioritert ut fra en avveining mellom målene i planen; 

behov for nye ledninger (for eksempel overføringsledning Rudskogen), koordinering med sanering 

av utslitte vannledninger (for eksempel Prestegårdsfeltet), separering av fellessystem (for 

eksempel Dørja-prosjektet) og befolkningsutvikling med utbygging av nytt boligfelt (for eksempel 

Harlemåsen og Kirkeng avløpsanlegg). 

Handlingsplanen må jevnlig revideres ut fra utbyggingsprosjekter, akutte behov, endringer i 

økonomi gjennom årsbudsjettene eller økonomihandlingsplanen, og evt. nye myndighetskrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


