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Saken gjelder
I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn at det skal bygges nytt renseanlegg i Tonstad innen 
2010. Kommunestyret har satt av 15 mill kr til prosjektet.  I denne saken skal kommunestyret 
ta stilling til forprosjektet og avklare lokalisering. 

Bakgrunn
Tonstad renseanlegg ble tatt i bruk i 1975. Funksjonsmessig og bygningsmessig er anlegget 
uegnet for å imøtekomme nye rensekrav. Kommunen er i henhold til forurensingsforskriften 
lovpålagt å etterfølge nye krav til rensing, prøvetaking og analyse fra 31.12.2008. 

Sørlandskonsult AS har utarbeidet forprosjekt for bygging av nytt renseanlegg og anbefaler 
flytting av renseanlegg til ny tomt ovenfor Ålevika, med utslipp nordvest i Sirdalsvatnet. 

Hjemmelsbakgrunn
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap 13.

Vurdering av tomtealternativer

Alt.1. Dagens plassering (se tegn 02)
Renseanlegget står i dag på en tomt som er regulert til offentlige anlegg. Regulert tomt er 
smal med hensyn på utvidelse av bygnings- og uteareal. Området bakenfor og rundt anlegget 
er dyrka mark, så det er muligheter for utvidelse av tomteareal. Renseanlegget er plassert på 
gunstigste sted m.h.p. selvfall fra avløpsledningsanlegg på Tonstad. Plassering av 
utslippspunkt er uheldig m.h.p. omrøring og blanding med vann i strandssonen.
Utslippspunkt kan ikke omplasseres uten pumping. Eksisterende renseanlegg har ikke 
luktfjerning, og anlegget er pr. i dag til sjenanse for nærliggende bebyggelse. 

Ved rullering av kommuneplanen har Tonstad grendeutvalg uttrykt et sterkt ønske om 
flytting av renseanlegg ved nybygging. Enhet for teknisk drift ser klare fordeler med å 
omplassere renseanlegget til en mer usjenert plass. 



Det må i perioder tas høyde for luktproblemer fra et renseanlegg. Anlegget må slamtømmes 
regelmessig, tømmingen kan medføre midlertidige luktproblemer. 

Alternativene er begrenset, da det i utgangspunktet finnes få egnede arealer med 
adkomstmuligheter. I arbeidet med forprosjektet har vi vurdert det vi anser som reelle tomter:

Alt. 2. Nedenfor riksvegen
Tegn. 03 viser alternativ plassering av renseanlegg på tomta i nedkjørselen til båthavna. Eier 
har sagt seg villig å selge tomta med bolig til kommunen. Tomta anses som lite aktuell, da 
avstand til boliger i Rolf Tonstads veg er kortere enn avstand fra dagens renseanlegg til 
omkringliggende bebyggelse.

Alt. 3. Finså kraftverk
En tomt rundt P-plassen ved nedkjørselen til Finså kraftverk (tegn. 04) ble vurdert. Med 
tanke på plassering av anleggsbygg, uteareal og fremtidige utvidingsmuligheter konkluderte 
vi at tomten, på ca 200m² ble for liten.

Alt. 4 I fjell
Området sør for Tonstad er preget av steile fjell ned mot Sirdalsvatnet. I den senere tid har 
det blitt mer og mer vanlig å plassere renseanlegg i utsprengte fjellhaller. Dette er gjort bl.a. i 
Kristiansand, Bergen og Oslo/ Røyken (VEAS). Riggkostnader for slike anlegg er dessverre 
høye, slik at det på mindre anlegg vurderes for kostbart. Man må i tillegg ta med kostnader til 
adkomst m.v., som i dette tilfellet vil utgjøre betydelige beløp. Det er i forprosjektet ansett 
som uaktuelt for Tonstad.

Alt. 5. Båthavna
Båthavna (tegn. 05) ble vurdert som et bra alternativ både m.h.p. plassering og driftsteknisk 
vurdering. Sira-Kvina kraftselskap står som eier av området. I.f.m. forestående/ planlagt 
utbygging av pumpekraftverk vil Sira-Kvina kraftselskap være avhengig av å nytte området 
til riggplass. Området kan tidligst frigjøres i 2015.

Alt. 6. Ovenfor Finså kraftverk
Med en lokalisering av anlegget til dyrket areal på vestsiden av vegen ovenfor Finså 
kraftverk (tegn. 06) oppnår vi større og bedre tilrettelagt tomt med gode utvidingsmuligheter. 
Mulighetene er gode for etablering av jordrenseanlegg for luktfjerning. Sørlandskonsult AS 
anbefaler denne lokaliseringen. Tomta ligger på dyrka mark og tilhører Opplysningsvesenets 
fond (prestegården).

Andre alternativ har blitt vurdert som mindre aktuelle, og er ikke tatt med i forprosjektet:

Alternativ Fintlandsstranda
Stranda nedenfor prestegarden anser vi som uaktuell m.h.p. fremtidige muligheter for 
området. Området er i kommuneplanen lagt inn som campingområde. Ved å anlegge et 
renseanlegg båndlegger man et område i en planmessig uoverskuelig fremtid.

Alternativ Dompa
En tomt like vest for Tonstad Sagbruk (Dompa) har blitt vurdert. Forventede grøftekostnader, 
problematikk med utslippsledning og driftsulemper er store i forhold til alternativene. 



Renseteknisk/ driftsteknisk vurdering:
Dagens renseanlegg har utslipp til Stranda. I.h.t. vedlegg 2 i forprosjektet er det i området 
stor omrøring i vannmassene som følge av utløpet fra Tonstad Kraftverk og Sira. Utløpet fra 
renseanlegget blir tatt av vannmassene og skylt opp mot strandkanten. Målinger av 
vannkvaliteten i området bekrefter dette, da vannkvaliteten har vært bedre ved 
utslippspunktet for renseanlegget enn i nærheten av utløpet av Sira. Prøver tatt i ”bassenget” 
rundt Tonstad viser ingen registrerbar påvirking fra renseanlegget. Plassering av utslipp på 
vestside av Sirdalsvatnet vil føre avløpet til vannstrømmen som går naturlig sydover langs 
Sirdalsvatnet. 

Mye av ledningnettet på Tonstad er anlagt på 60- og 70 tallet. I nedbørsperioder med stor 
overflaterenning og økt grunnvannstand er innløpet til renseanlegg opptil tidoblet 
sammenlignet med tørrværsperioder. Kommunen utbedrer kontinuerlig lekkasjer ved 
ledningsbrudd og ved graving inntil ledningstrasèer. Det vil imidlertid ta tid og store 
ressurser å utbedre ledningsnettet til et akseptabelt nivå. Det er derfor nødvendig at 
renseanlegg/pumpestasjon dimensjoneres for registrerte flomtopper i ledningsnettet. Anlegget 
vil også være dimensjonert for økt tilrenning som følge av utbygging og tilkobling av nye 
områder.

En har også vurdert biologisk rensing i tillegg til kjemisk. Et biologisk rensetrinn vil være 
slamreduserende og kan redusere kjemikalieforbruket, da en del av fosformengden reduseres 
bakteriologisk.

Sirdalsvatnet er en svært god resipient som ikke krever biologisk rensing. Sørlandskonsult 
AS anbefaler derfor ikke et slikt ekstra rensenivå. Biologisk rensing er også kompliserende 
på grunn av store variasjoner i vannføringen. Variasjoner i innløpet medfører større sjanser 
for driftsforstyrrelser med følgende merarbeid. Kommunen er avhengig av at renseanlegget er 
rimelig og enkelt å drifte og støtter dermed anbefalingen. Det bør imidlertid avsettes plass for 
et biologisk trinn, slik at dette eventuelt kan utbygges senere.

Økonomisk vurdering
I forprosjektet er det utarbeidet kalkyler for de forskjellige tomtealternativene:

Tomtealternativ Kalkulert utbyggingskostnad (eks. mva)
Alt. 1: Dagens plassering 14 800 000
Alt. 2: Nedenfor riksvegen 17 400 000
Alt. 3: Finså kraftverk 18 200 000
Alt. 5: Båthavna 17 300 000
Alt. 6: Ovenfor Finså kraftverk 18 300 000

Flytting av anlegg til ny tomt vil medføre ekstrakostnader i forhold til å beholde dagens 
plassering. Kalkulert merkostnad for flytting til ny tomt ovenfor Finså kraftverk beløper seg 
til 3,5 mill kr. Disse kostnadene knyttes til bygg og drift av pumpestasjon, ledningsanlegg, ny 
tomt og adkomstvei. Gjennomsnittlige strømutgifter til pumping til ny tomt ovenfor Finså 
kraftverk tilsvarer ca 140 kWh/ døgn.



Konklusjon
Rådmannen vil tilrå at kommunen velger utbygging av et kjemisk renseanlegg på ny tomt 
ovenfor Finså kraftverk (tegn. 06). En samlet vurdering av miljøkrav og  økonomi gir 
grunnlag for en slik konklusjon. Nye rensemetoder supplert med luktreduksjonsanlegg 
medfører minimale luktulemper. 

Det vil imidlertid alltid kunne forekomme luktulemper ved slamtømming og generelle 
driftsproblemer. Eventuelle luktulemper på ny tomt anser vi som minimale. Det er likevel 
angitt i forprosjektet at renseanlegg bør plasseres minimum 200m fra bebyggelse. 

I kommuneplanen 2007-2018 er området Åsen tatt inn som boligområde. En gjør 
oppmerksom på at med anbefalt 200m-sone fra renseanlegg vil deler av boligområdet komme 
innenfor sonen.

Forslag til vedtak

1. Forprosjektet godkjennes.

2. Sirdal kommune bygger nytt renseanlegg på tomt ovenfor Finså kraftverk. Dagens 
renseanlegg rives og erstattes med pumpestasjon.

3. Foreløpig kostnadsramme,  kr 18 300 000, søkes innarbeidet i økonomiplanen 2009-
2012.

4. Kommunestyret skal godkjenne endelig prosjekt og kostnadsramme før byggestart. 

Kjell Arvid Berland Sven Morten Klungland
Rådmann Ingeniør VA

Vedlegg
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