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Vei, vann og avløp

Sortland kommune

Vi jobber for deg!
Kommunalteknikk er enheten i Sortland kommune som
har ansvaret for drift og vedlikehold av vei, vann og avløp.
Vi er i dag til sammen 14 fagarbeidere og ingeniører som
sørger for at de kommunale veiene er framkommelige og
trygge, samt sikrer god tilgang til både vann og avløp for
våre abonnenter.

planen skal omhandle både de kommunale
avløpsanleggene, spredt avløp og avrenning fra landbruk.
Det har blant annet blitt jobbet med kartlegging av
avløpsituasjonen i kommunen og det har blitt utarbeidet
temakart som viser alder og tilstand til det kommunale
ledningsnettet.

Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022–2034
Sortland kommune satte sommeren 2020 i gang med
utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø
2022–2034, og er nå nesten ferdig med arbeidene. Planen
forventes vedtatt i løpet av vår/sommer 2022.

Planen skal også ivareta de krav og forventninger som
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland
har til Sortland kommune, og vil følge EUs vanndirektiv og
den norske vannforskriften.

Hensikten med planarbeidet er å få en overordnet og
helhetlig styring av avløpshåndteringen i kommunen, og
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Parallelt med kommunedelplan for avløp og vannmiljø
samarbeider også kommunene i Lofoten og Vesterålen om
en lokal forskrift for spredte avløp.

Muliggjøring
En sikker vannforsyning og en miljøriktig avløpshåndtering er en grunnleggende
forutsetning for vår høye levestandard. Forventede klimaendringer stiller
dessuten nye og skjerpede krav til utforming av samfunnets infrastruktur.
Med høy fagkompetanse og helhetsforståelse har Multiconsult i en årrekke
prosjektert vann, avløp og overvannssystemer for offentlige og private kunder.

www.multiconsult.no
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Rent vann inn og ut
Rent vann er ingen selvfølge. Vannforsyning er en av de
viktigste infrastrukturene i et samfunn. Uten vann duger vi
ikke. Det er derfor veldig viktig at vannforsyningen gir oss nok
vann – og at vannet er trygt og rent. Sikkerhet og kvalitet må
til enhver tid holdes ved like. Du skal få tilført nok vann, og
rent vann, til din bolig. I tillegg transporterer vi ditt brukte
vann ut igjen. Dette sørger vi å få renset og behandlet før det
slippes ut i naturen igjen.

Sortland kommune drifter VA-nettet
fra Sydalselva/Hadsel grense i sør og
til Godfjord i nord og dette består av:
•
•
•
•

182 km kommunal vannledning
44 km kommunal spillvannsledning (kloakk)
22 km kommunal fellesledning (overvann+ spillvann)
65 km kommunal overvannsledning

Vannverk
Vi har i dag 6 kommunale vannverk:
• Sortland vannverk. Produserer i dag i gjennomsnitt
42 l/s. Har kapasitet på 80 l/s.
• Maurnes vannverk. Kapasitet på 6 l/s.
• Blokken vannverk. Kapasitet på 1-2 l/s.
• Nevernes vannverk. Kapasitet på 1-2 l/s.
• Godfjord øst vannverk. Kapasitet på 1-2 l/s.
• Godfjord vest vannverk. Kapasitet på 1-2 l/s.

Vi leverer alt innen graving og transport,
alle typer godkjente masser og vinterdrift.
Trygghet og kvalitet

Tlf. 481 37 653 • post@stavengrus.no
Havnegata 44, 8430 Myre
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Tlf. 907 01 100
E-post: blinken@blinken.no
Østkilen 4, 1621 Gressvik

Større fokus på vannmiljø
Vannkvalitet i vassdrag er svært viktig for helse, miljø
og naturmangfold. Det er derfor av alles interesse at
vassdragene i regionen blir ivaretatt og overvåket
tilstrekkelig, slik at tilreisende og innbyggere i
Sortland kommune kan nyte godt av vassdragene.
Det generelle målet er å oppnå eller opprettholde
god miljøtilstand for vannforekomster i kommunen.
Vannforekomster er delt inn i elvevann, innsjøer og
kystvann. I løpet av arbeidet med ny
kommunedelplan er det blant annet tatt
bunndyrprøver fra aktuelle vassdrag for å kartlegge
økologisk tilstand, samt vannprøver fra enkelte
vassdrag for å kartlegge vannkvalitet og kjemisk
tilstand.
Faktorer som kan påvirke tilstanden til vannforekomster, er for eksempel: landbruk, avløp, industri,
regulering av vassdrag, oppdrett, veifylling og
fiske-vandringshinder. Ved å kartlegge dagens
tilstand i vannforekomster, kan man foreslå konkrete
tiltak som kan bedre tilstanden der det er nødvendig.

FNs bærekraftsmål
vedtatt i 2015, inneholder flere mål og delmål som
er svært relevante for arbeid med vannforvaltningsplaner. De aller viktigste i forbindelse med
Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø er følgende:

Avløpsanlegg
Sortland kommune har totalt 10 avløpsanlegg:
• Strandskog RA (Masko-Zoll silanlegg)
• Selnes RA (Masko-Zoll silanlegg)
• Strand RA (Masko-Zoll silanlegg)
• Sigerfjord RA (Masko-Zoll silanlegg)
• Holmen (felles slamavskiller)
• Holmstad (felles slamavskiller)
• Jennestad boligfelt (felles slamavskiller)
• Jennestad skole (felles slamavskiller)
• Maurnes (felles slamavskiller)
• Tjønnvollbekken (felles slamavskiller)

- stolt leverandør av renseanlegg til Sortland kommune.
se mer om våre løsninger for avløpsrensing på www.q-separator.no
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Har du do-vett?
Det er kun dopapir og det som naturlig kommer ut fra kroppen, som
skal i do. Ingenting annet! Noen av konsekvensene kan bli tette rør,
kloakklekkasjer, høyere kommunale avgifter og rotter i avløpsnettet,
dersom du kaster andre ting enn dopapir i do.
Dopapir er konstruert til å løse seg opp i vannet. Alt annet kan
klumpe seg sammen og sette seg fast for deretter å tette rørene. Det
kan bli dyrt hvis du må få rørlegger til å komme å stake opp. Det kan
også bli kollektivt dyrt hvis slike fremmedlegemer blokkerer rørene i
eller på vei til rensestasjon. For å dekke merutgifter ved stadig
rensing og reparasjoner pga. dette, kan kommunen måtte øke de
kommunale avgiftene.

Eksempler på ting vi stadig
finner i systemet – som IKKE
skal kastes i do er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Q-tips
Våtservietter
Vaskefiller
Bomullpads
Sminkefjerningsservietter
Tamponger
Fett
Hår

Det er kun bæsj, tiss
og dopapir som skal i doen!
Ha en liten søppeldunk på badet, hvor alt det andre kan kastes. På den måten kan du
både unngå tette rør og økte kostnader, unngå rotter på besøk i rørene og bidra kollektivt
at avløpssystemene fungerer som de skal og ikke bidrar til lekkasjer og oversvømmelser.
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Fett gjør
røret tett!
Matfettet skal ikke kastes i vasken
eller i do. Det tetter rørene – både
dine egne og alle de som fører kloakk
til renseanleggene. Fettet størkner og
blir hardt.
Ribbefett og annet tungt matfett
løses best ved å la fettet størkne og
deretter skrape det av og kaste i
matavfallet.

Fettet og andre
matrester i avløpet
er med på å holde
liv i rottene

Tynnere fett fra f.eks. stekepannen,
ordnes ved å bruke tørkepapir og
tørke av pannen før den vaskes. Kast
deretter tørkepapiret i matavfallet.

34 ÅR MED DRIKKEVANN • AKVAKULTUR • PROSESSVANN
Våre kunder:
Vannverk
Settefiskanlegg
Foredlingsanlegg
Industri
Brønnbåter
Forsvaret
Hus og hytter

Vi leverer
tilpassede løsninger:
Vannbehandling
UV-systemer
Fiskesperre
Filtrering og dosering
Fellingsanlegg
Avsaltingsanlegg
Slambehandling
Containerløsninger for avløp
Agentur for LIT og AMIAD

3D design - prosjektering - produksjon - montering - service
www.unikwater.com webmaster@unikwater.com Tlf + 47 56 56 55 60

Veivedlikehold
Vi sørger for daglig drift og vedlikehold av
det kommunale veinettet. Dette omfatter
rundt 105 km bilvei, samt 8 km gang- og
sykkelvei/fortau.
I likhet med mange norske kommuner har vi et stort
vedlikeholdsetterslep, og mangler ressurser til å dekke
alle behov like raskt som innbyggerne ønsker.
I 2021 fikk vi utarbeidet en rapport som belyser
omfanget av vedlikeholdsetterslepet, og hva som
trengs for å innhente dette. Vi er nå i gang med å ruste
opp kommunens veier i tråd med denne planen, men
det kan ta tid før vi kommer til akkurat din vei.
Vi prioriterer bl.a. asfalt på våre mest ressurskrevende
veier, slik at vi får mer tid til forebyggende vedlikehold
og driftstiltak for trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Dette kommer hele kommunen til gode.
Du kan bidra til å redusere vårt felles fremtidige
vedlikeholdsbehov ved å:
• påse at overvann fra egen eiendom ikke ledes inn på
offentlig vei, men i stedet ledes til grøft eller sluk.
• unngå igjenfylling av veigrøft eller andre tiltak som
kan medføre skade på vei.
• trimme hekk ved egen avkjørsel og fjerne trær på
egen eiendom som henger ut mot offentlig vei.

Meld ifra om forhold på eller langs veiene
som vi bør vite om, ved å sende mail til:
fiksgatami@sortland.kommune.no

Vi utfører kontroll og service på
brannslokkere, brannslanger,
kontroll av nødlys, rømningsveier,
branndører m.m.
Vesterålsgata 42, 8400 Sortland • Tlf. 969 17 376
E-post: post@sikker.no • www.sikker.no
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Leverandør av dørautomatikk og
adgangskontroll.

Vinterdrift
Om vinteren sørger vi for at kommunale veier og gangveier blir brøytet og strødd, slik
at folk kommer seg trygt på jobb, og varer og tjenester kan bli levert. Et trygt og
fremkommelig veinett er viktig for å opprettholde de aller fleste samfunnsfunksjoner.
Veinettet benyttes bl.a. av nødetatene, postvesenet, renovasjon- og kraftselskap, mv.
Du kan bidra til at brøytemannskapene våre kommer seg raskt og trygt frem ved å:
• la brøytestikkene vi setter opp om høsten få stå i fred
• unngå parkering på offentlig vei utenom angitte plasser og tidsrom
• unngå plassering av søppeldunker, reklameskilt, mv. på offentlige veier og fortau

Se tjenestebeskrivelsen for
vinterdrift på kommunens
hjemmesider:
www.sortland.kommune.no

Vi utfører alt innen graving & transport!
Sminesveien 285, 8408 Sortland
Telefon: 910 02 888
Epost: firmapost.shmaskin@gmail.com
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Gatelys
Vi har i tillegg ansvar for drift og vedlikehold av ca. 2800 gatelys i kommunen.
Kjente feil blir markert i gatelyskartet på kommunens hjemmesider, og rettes
opp i henhold til våre rutiner. Også på dette området finnes et omfattende
vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder i hovedsak eldre armaturer som bruker
mye strøm og er krevende å vedlikeholde. I tråd med gatelysplanen fra 2019
arbeides det med å ruste opp anleggene våre med LED etter dagens standard.
De neste to årene vil det investeres 2,2 millioner på opprusting av gatelys alene.

Stolt leverandør av vann og avløpsmateriell
til Sortland kommune.
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For å melde feil på gatelys
send mail eller ring:
gatelys@sortland.kommune.no
Servicetorget på 76 10 90 00
(mellom kl. 10.00– 14.00)

Nå starter vi leveransen av ny vannledning
til Jennestad vannverk.

Det er nødvendig med tillatelse fra
grunneier(e) til å grave på berørte
eiendommer. Denne må innhentes før
gravearbeidet kan startes.

· Concept: JS Media Tools A/S · 113349 · www.jsnorge.no

Husk
gravemelding!

Det er viktig å sende inn gravemelding før
gravingen startes opp. Dette fordi det kan
ligge tekniske anlegg i grunnen som rør
og kabler. Det vil oppstå stor ulempe for
mange innbyggere dersom det oppstår
skade på dette. Skaff deg derfor
informasjon om hva som finnes under
bakken før jobben settes i gang.

Før arbeid på eller ved kommunal vei
må det foreligge godkjent
arbeidsvarslingsplan

NB! Det kan få fatale følger dersom man graver over
en strømkabel eller en vannledning. Derfor er det
veldig viktig med gravemelding og forundersøkelser!

• Utførende entreprenør sender
arbeidsvarslingsplan til kommunen
for godkjenning.
• For entreprenørens og trafikantenes sikkerhet.

LA MOBILEN MINNE DEG OM
når det er tømmetid
“Min Renovasjon” app gir innbyggerne oversikt
over tømmekalender - og hvor glass og metall
kan leveres.

Enkelt og miljøvennlig!
www.norkart.no
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Servicetorget:

76 10 90 00
Vakttelefon for vann:

952 64 478
Vakttelefon for avløp:

952 64 479
Servicetorget:
postmottak@sortland.kommune.no
Ved feil på gatelys:
gatelys@sortland.kommune.no
Ved forhold som gjelder gater og veier:
fiksgatami@sortland.kommune.no

www.sortland.kommune.no

Sortland kommune
Vesterålsgata 57, 8400 Sortland

Veivedlikehold • VA-jobber • Riving
Grunnarbeid • Massetransport

Strandveien 386, 8406 Sortland • Tlf. 902 13 810
E-post: marvinhansen90@gmail.com

