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Kommunedelplan vannforsyning - planbeskrivelse

Parter som kontaktes spesielt i forbindelse med arbeidet med planen:

 Målselv kommune
 Mattilsynet
 Troms fylkeskommune
 Fylkesmannen i Troms
 Statens vegvesen
 Forsvaret
 Kommunelegen
 Brann og redning
 Barnas representant
 Folkehelsekoordinator
 Seniorrådet

Kommunedelplan for vannforsyning ble sist vedtatt i kommunestyret 15.11.2006. Planen behandles 
etter Plan og bygningsloven som en del av samfunnsdelen. 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver 
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området.

Av de oppgaver og hensyn som skal tas ved planlegging etter plan- og bygningsloven §3-1, vil 
Kommunedelplanen for vannforsyning spesielt avklare samfunnsmessige behov, og angi hvordan 
oppgavene kan løses, sikre befolkningens helse og fremme samfunnssikkerhet. 

Kommunedelplan for vannforsyning skal vise hvor det bygges ut vannforsyning i kommunal regi. Til 
planen vil det være en handlingsdel med overslag over kostnader. Planen skal også si noe om 
hvordan vannforsyningen løses i områder der det ikke er kommunal vannforsyning.

Bardu er det laget egne Retningslinjer for tilskudd i spredt bebyggelse sist vedtatt i 2009 slik at man 
kan søke tilskudd til utbygging av vannverk i privat regi. 

Avdeling kommunalteknikk
Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu  
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131  Konto for skatt: 6345 0619223



Kommunal vannforsyning kan gjøre det mulig å bygge der det ellers ville være vanskelig. På den 
annen side vil alle som bygger der det går kommunal vannforsyning være forpliktet til å koble seg på 
vannledningen og derved være med å bære utgiftene til kommunal vannforsyning. 

Fordeling av kostnadene for de kommunale vannverkene gjøres etter ”Forskrift for gebyrer for vann 
og kloakk.” vedtatt av Bardu kommunestyret sist i 2010.

De kommunale vannverkene godkjennes etter Drikkevannsforskriften. 

I tillegg til planen har vi Beredskapsplan, Risiko og sårbarhetsanalyse, Internkontroll og 
kvalitetssikring.

Etter at planen ble vedtatt i 2006 har kommunen lagt vannledning sammenhengende fra inntaket i 
Lappskaret til grunnvannsinntak ved Kjølhaug/Abborvatnet, videre på begge sider av Barduelva ned 
til Vikingkrysset, via forsvarets ledningsnett til Setermoen. Dermed kan Lappskarelva sikre 
vannforsyning på Setermoen.
 
Høydebassenget på Setermoen er lukket. For at dette anlegget skal være komplett, må 
vannbehandlingsanlegg rustes opp og hovedledning skiftes ut. Det må også legges større ledning 
langs E6 fra Spongakrysset til Moegga og fra Infanteriveien over Artillerisletta til Seterelva. 
 
Fra Setermoen til grunnvannsinntaket på Finnkroken mangler det nå 3500 meter. Derfra er det 
ledning med stor kapasitet videre til Beredskapsveien. Fra Beredskapsveien til Målselv kommune 
ligger det 150 mm PVC. 
 
Det er lagt ledning til Brandsegg og oppover Fjellstadveien.
Det kan være aktuelt å forlenge ledning langs Bjørnsmoveien og fra Brandegga til Granberg.
 
I Sørdalen er det et stort andelsvannverk som er godkjent og veldrevet. Det regnes ikke som aktuelt å
knytte disse ledningene sammen.
 
De ville være ønskelig å slippe inntaket i bekk ved Solbu, men det er for langt å knytte sammen. Det 
kan være aktuelt å sikre inntaket med grunnvannsinntak.
 
Det er privat vannverk på Innset. Det vurderes som lite aktuelt å legge vannledning fra Innset til 
Altevatn. 
 
Ved Fredly fungerer vannanlegget greit. Det var problemer med frost i 2010, men det er gjort tiltak i 
den forbindelse. Det regnes ikke som aktuelt å legge ledning fra Setermoen vannverk. 
 
Det kan være aktuelt å legge vannledning til Bjørnstrømveien, men der er vurdert som ikke aktuelt å 
legge ledning videre til Moanveien.  
 
Polar zoo har et bra vannanlegg. Det regnes ikke som aktuelt å legge felles vannledning i 
Salangsdalen.
 
På Bones og Håkstad i Salangsdalen har det vært satt fram ønske om felles vannverk. Dette bør 
avklares. Det er gjort grunnundersøkelser begge plasser.
 
 



Politiske vedtak som er gjort etter at planen ble vedtatt i 2006:
 
Med bakgrunn i henvendelser fra beboere på Bjørnsmoveien, Bjørnstrømveien og ved Steilaia gjorde 
plan-teknisk utvalg 09.09.2010 sak 52/10 følgende vedtak:
 

1. Det utarbeides kommunedelplan vannforsyning fra 2011 til 2014. Følgende bør være med: 

a. Sluttføring av prosjekt Nordli – Finnkroken

b. Prosjektene Trolldalsvegen – Moegga, vannledning til Bjørnstrøm, ledning til Svein R 
Bjørnsmo, ledning til Steillia og ledning Toftakerlia til Seterelva.

2. Det utarbeides kostnadsoverslag for samtlige prosjekter

3. Planen legges fram for politisk behandling i PTU februar 2011 
 
Det er gjort befaring i terreng fra Nordli til Finnkroken og det er utarbeidet kostnadsoverslag i 2 
alternativer.
 
Kommunestyret gjorde 27.05.2009 sak 25/09, Kommunedelplan vannforsyning – tiltak, følgende 
vedtak:
 ”

1. Det legges ny vannledning på Setermoen fra Gammelveien, gjennom E6 og forbi Esso.

2. Vannledning mellom Setermoen og Finnkroken ferdigstilles.

3. Vannledning inn til høydebassenget skiftes ut.

4. Det bygges nytt behandlingsanlegg kombinert med adkomst til høydebasseng på Setermoen.

5. Det legges ny hovedvannledning fra Trolldalsveien til Moegga

6. Det legges ny ledning fra Toftakerlia på Setermoen til Seterelva.

7. Rådmannen bes gjøre en full gjennomgang av bygninger i Bardu med sikte på revidering av 
regelverket for gebyrer på vann og kloakk.”

 
Punktene 1 – 4 og 7 gjennomføres. Pkt 5 og 6 og eget punkt om vannledning til Granberg og 
Bjørnsmo tas med i hovedplan for vann fra 2010.
 
Punkt 1, 3 og 7 i vedtaket er gjennomført.

Kyrre Halvorsen
leder avd. kommunalteknikk

Vedlegg: kartskisse over ledning fra Øvre Bardu til Målselv grense


