Kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg

Fakta om kommunale vannverk:
- Antall husstander (helårs boenheter): 1100 stk.
- Antall fritidsboliger/hytter: 600 stk.
- Antall næringsabonnement
(offentlige og private): 200 stk.
- Produsert mengde renset vann:
1.200.000.000 liter/år (1,2milliarder liter pr år)
- Lengde på ledningsnett: 100km.
- Antall pumpestasjoner: 6 stk.
- Høydebasseng: 8 stk.
- Årsverk: 4 stk.

Aure kommune jobber for deg
Aure kommune skal sørge for framkommelige
kommunale veier og god tilgang til kommunalt
vann- og avløp for tilknytta abonnenter. Disse
tjenestene drives etter selvkostprinsippet som betyr at
abonnentene ikke betaler mer enn det det faktisk koster
å levere tjenestene. Vi skal sørge for å bygge, reparere
og vedlikeholde veiene, rense og frakte drikkevann
fram til abonnentene, stoppe lekkasjer og forebygge
tette avløp. Stadig strengere krav til tjenestene og
løpende behov for å bytte ut gammelt ledningsnettet,
gir oss utfordringer. Derfor må våre innbyggere regne
med tidvis graving og redusert fremkommelighet der
vi jobber. Men vi gjør det for å sikre gode tjenester til
abonnentene.

Nok vann, god kvalitet og sikker forsyning
Kommunen skal levere nok vann til å dekke
abonnentenes nåværende og fremtidige behov. Målet
er en sikker vannforsyning med minst mulig avbrudd
fra ikke planlagte hendelser. Vi setter høye krav til
drikkevannet ved kommunale vannverk. Det skal
være hygienisk, klart og uten fremtredende lukt, smak
eller farge. Det skal heller ikke inneholde stoffer som
kan føre til helseskade ved vanlig bruk. Det er omlag
2000 fastboende personer som nyter godt av renset
drikkevann fra de fem kommunale vannverk i Aure.
Disse er Sør-Tustna, Aure, Nordlandet, Meladalen og
Årvågen.

- Årskostnad i 2021: 11 millioner kr.
- Anleggsverdi i 2024: 90 millioner kr.

Vannlekkasje
Du som eier en bygning, har ansvaret for vannledningen
(«stikkledning») fra bygningen og frem til den kommunale hovedledningen. Der det er flere eiendommer som
har felles privat ledning, er det som regel gjort avtale om
vedlikehold. Normalt pålegger kommunen da eierne et
solidarisk ansvar for vedlikeholdet dersom ingen annen
avtale foreligger. Det er derfor din plikt og interesse å
stanse vannlekkasjer så fort som mulig på grunn av at:
- Det fører til større kostnader for vannverkene
og dermed økte gebyrer til deg som abonnent
- Det reduserer risikoen for at du og dine naboer
får dårlig trykk og lite/intet vann.
- Det reduserer faren for forurensning av vannet
- Det reduserer faren for at du får vannskade på
eiendommen.

Planer og tiltak fremover:
Investeringsplanen for 2021-24 er på ca 50 mill.kr.
De største prosjektene her er:
- Nytt behandlingsanlegg og høydebasseng Sør-Tustna
vv med rundt 20 mill kr.
- Ny ledning fra vannkilde til behandlingsanlegg Aure vv
med rundt 20 mill kr.
Se vår nettside for oppdatert informasjon

Kommunale avløpsanlegg

Dovett og fettvett

Anleggene for spillvann i Aure kommune inneholder et
rensetrinn med slamavskilling som den vanligste metoden. I tillegg er det ett silanlegg for Aure sentrum.
De fleste renseanleggene har dykket utløp i sjøen på 1020m dybde etter aktuell belastning og mottaksforhold.

Det er et stort problem at annet enn vann, tiss, bæsj og
toalettpapir havner i doet. Avløpsnettet er ikke bygget
for å handtere annet enn dette. F.eks vil våtservietter klumpe seg sammen og tette rørene. Det samme
gjelder annet avfall for eksempel Q-tips, som ikke løser
seg i vann og dermed bidrar til å blokkere systemet.

Planer og tiltak fremover:
Investeringsplanen for 2021-24 er på ca 4 mill.kr.
Det største prosjektet her er rehabilitering av 150m
overvannsledning i Aure sentrum med 2,5mill kr.
Se vår nettside for oppdatert informasjon

Fakta kommunale avløpsanlegg:
- Antall husstander (helårs boenheter): 700 stk.
- Antall fritidsboliger/hytter: 50 stk.
- Antall næringsabonnement (offentlige og private):
100 stk.
- Pumpestasjoner: 13 stk.
- Renseanlegg: 35 stk.
(1 stk silanlegg, resten slamavskillere)
- Lengde på ledningsnett: 30 km.
- Årsverk: 2 stk.
- Årskostnad i 2021: 3,0 millioner kr.
- Anleggsverdi i 2024: 12 millioner kr.

Fett i avløpsnettet er også et stort problem, både i
private og kommunale rør. Hvert år må Aure kommune
bruke penger og ressurser på problemer knyttet til fett
i avløpsnettet. Uansett bruk av varmt vann og såpe ved
rengjøring av gryter og panner, vil fettet stivne igjen ute
på rørnettet. Fett fra matrester og matlaging tetter og
skaper problemer i rør og pumpestasjoner.

Tette rør kan føre til tilbakeslag i toalett, oversvømmelser i kjellere, lukt- og rotteproblemer og økte
utgifter i form av rensing, vedlikehold og reparasjoner.
I verste fall kan det igjen føre til økte årsgebyrer for
abonnentene. Det er derfor i egen interesse at man
unngår å helle/kaste uvedkommende ting i avløpet.
Sjekk www.dovett.no og www.fettvett.no for
ytterligere informasjon.

Vedlikehold av
kommunale veier
I Aure har de kommunale veiene en total lengde på ca 100 kilometer.
Vedlikeholdet av disse veiene er satt bort til private selskaper som har ansvaret for
brøyting, strøing og skraping. Vintervedlikeholdet avtales med 5-års kontrakter
mens sommervedlikeholdet er løpende. I tillegg til ordinære veier har kommunen
også ansvaret for vedlikehold av bru, kai og gang/sykkelsti.
Kommunene har ikke ansvaret for for fylkes- (fylkeskommunen) og riks- og
europaveiene (Statens Vegvesen).
Planer og tiltak fremover:
Vi er nå i gang med å bytte ut belysningen på gang- og sykkelveier til LED-lys.
Se vår nettside for oppdatert informasjon

Tlf.: 71 64 74 00
Epost: postmottak@aure.kommune.no
Send brev til oss: Postboks 33
6689 Aure
Besøk oss: Aurdalsvegen 9, 6690 Aure

Innbyggervarsling
Varsling til innbyggere/abonnenter ved vann- eller veistenging via
SMS og oppringtvarsling, talemelding.
Folkeregister og eier-register avgjør hvem som får varsel

Prosjektering infrastruktur:
• Vann- og avløpsanlegg
• Veianlegg
• Utslippstillatelse
• Avkjørselstillatelse
• Byggsøk

Haltbakk Bunkers AS
Telefon: 716 74 308 • Vakttelefon: 926 85 941
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