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Kommunedelplan vann- og avløp 2016-2025
Innstilling:
Plan-teknisk utvalg vedtar å legge kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 ut til høring og
offentlig ettersyn.

Vedlegg:
Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 – Forslag

Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Hovedplan vann 2005-2015

Saksgang:
1. Forslag til plandokument med handlingsprogram, og kommunedelplanen for vann og avløp
fremmes for PTU for første 1.gangs behandling og legges ut på høring.
2. Etter høringsfrist fremmes sak til PTU, samt formannskap (FSK)for overordnet økonomisk
samordning med andre økonomibelastende tiltak, med forslag for fremlegging til
kommunestyret (KST) for vedtak.
3. Kommunestyret fatter endelig vedtak

Kort sammendrag av saken:
I Bardu kommune eksisterer det i dag en kommunedelplan for vannforsyning 2005-2015 og ingen
kommunedelplan for avløp.
Det er fra administrasjonens side ønskelig å etablere planer for avløp og samle planer for vann og
avløp under en samlet plan.
Denne planen skal være kommunens overordnede plan for alt som omfatter vannforsyning og
avløpshåndtering.

Saksopplysninger:
Bakgrunn og formål med planen
Hovedplan vann og avløp legges fram som en kommunedelplan. Som ledd i varslinga av
planoppstart for en kommunedelplan skal det i følge plan- og bygningslovens bestemmelser
utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal angi formålet med planarbeidet, avklare viktige
problemstillinger og utredningsbehov samt beskrive hvordan planleggingen er tenkt gjennomført.
På denne bakgrunn legger rådmannen fram et forslag til planprogram som foreslås lagt ut på
høring. Etter høringsperioden skal det utarbeides et endelig planprogram som grunnlag for
utarbeidelse av den nye hovedplanen.
Som vannverkseier er Bardu kommune forpliktet til å følge en rekke lover og forskrifter, bl.a.
Drikkevannsforskriften. Drikkevannsforskriften pålegger blant annet vannverkseier å påse at vann
som leveres til abonnenten skal tilfredsstille kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet.

Videre skal vannverkseier informere om forbudet mot forurensing av drikkevann, opplyse sine
abonnenter om drikkevannskvalitet og legge fram opplysninger om vannverket til Mattilsynet som
er tilsynsmyndighet. Utarbeidelse av hovedplan vann er et viktig grunnlag i arbeidet for å oppnå
krav og målsetninger om nok vann, godt vann, sikkert vann og en effektiv vannforsyning.
Bardu kommunes vannforsyning har i dag god leveringsstabilitet, vannkvalitet og effektivitet. I
gjeldende hovedplan fra 2005 ble det lagt stor vekt på sikkerhet i vannforsyningen og vedtatt
utbygging av reservevannforsyning. Prosjektet Sammenbinding av Setermoen vannverk og Nedre
Bardu vannverk gir kommunen en god og sikker reservevannforsyning samtidig som
kalkproblematikken elimineres. Bardu kommune kan i tillegg levere vann til Målselv kommune.
Hovedutfordringer framover vil bli å opprettholde dagens kvalitet på vannforsyninga med økt
befolkningsvekst og utbygging, klimaendringer som kan gi forringa vannkvalitet og økt behov for
vannbehandling. Som ved tidligere hovedplaner, er det en kontinuerlig prosess å begrense forfall i
ledningsnettet og vannlekkasjer som medfører behov for utbedringstiltak som kan være
kostnadskrevende. Opprettholdelse av kvaliteten på vannforsyninga kan bety svært
kostnadskrevende tiltak. Prioritering av tiltak må ses i sammenheng med størrelsen på vanngebyr
som til slutt belastes abonnentene.
Organisering av planarbeidet, informasjon og medvirkning
Arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan for vann og avløp utføres av Bardu kommune. I
forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen er det satt ned intern arbeidsgruppe. Forslag
til planprogram og forslag til kommunedelplan vil bli lagt ut til høring i forbindelse med
planprosessen. Aktuelle myndigheter, spesielt Mattilsynet, og nabokommuner vil bli kontaktet i
forbindelse med planarbeidet.
Utredningsteam
Kommunedelplan for vannforsyning skal inneholde beskrivelse av mål, dagens situasjon og
utfordringer samt forslag til tiltak. Tiltakene prioriteres i en handlingsplan som må ses i
sammenheng med gebyrutvikling.
Økonomiske konsekvenser:
Tiltak etter hovedplanen ligger innenfor selvkostområdet for vann og avløp. Handlingsplanen for
den nærmeste 4-årsperioden vil danne grunnlaget for fastsetting av gebyrene inne vann og avløp.

Vurdering:
Hovedplanen gir en beskrivelse av dagens tilstand og hovedutfordringene framover.
Videre gir planen en konkretisering av tiltak som må gjennomføres for å nå de mål som er
satt, herunder tiltaksvurdering som følge av mulige klimaendringer. I hovedplanen er det
utarbeidet en handlingsplan for tjenesteområdet med prioriterte tiltak innenfor et 10 års
perspektiv.

Rådmannens innstilling:
Plan-teknisk utvalg vedtar å legge kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 ut til høring og
offentlig ettersyn.

Bardu kommune, den
Hege Walør Fagertun
rådmann

Johanne Sollid
enhetsleder tekniske tjenester
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