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Relevant lov og forskrift
Saksopplysninger:
Alvdal Kommune iverksatte utarbeidelse av ny Hovedplan for Vann og avløp, våren 2021.
Asplan Viak har hatt oppdraget for denne utarbeidelsen, og har siden våren 2021 jobbet tett
med administrasjonen i enhet for kommunalteknikk.
Alvdal Kommune har fra tidligere, planer for delområder og noe mere oppdelte planer i forhold
til fag. Disse planene er utdaterte, og tiltakene er for det meste gjennomført. Nye lover og
forskrifter har kommet til gjennom årenes løp og en har sett at en ny hovedplan er nødvendig.
Hovedplan for vann og avløp er et viktig styringsverktøy for kommunens virksomhet innen
vann- og avløpssektoren. Planen omfatter selvkost-finansierte tjenester og områder der
kommunen har myndighetsansvar. De fleste tiltakene som kommer av denne planen finansieres
gjennom vann- og avløpsgebyrer fra abonnenter som er tilknyttet offentlig nett.
Hovedplanen definerer målsettinger for kommunens vannforsyning, avløps- og
overvannshåndtering samt vannmiljø. Videre gir planen en oversikt over dagens tilstand på de
kommunale anleggene. Nødvendige tiltak for å oppfylle krav i regelverk samt når de ulike
målene er prioritert inn i hovedplanens tiltaksprogram.
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Denne hovedplanen er en temaplan og er altså ikke utarbeidet som en kommunedelplan i
henhold til plan- og prosesskravene i plan- og bygningsloven. Temaplanen vedtas av
kommunestyret og blir et grunnlag for kommunens årlige budsjettplanlegging.
Hovedplanen har en planperiode på 12 år og skal oppdateres og rulleres når planperioden går
mot slutten.
Planen vil etter høringen bli fremmet for behandling i kommunestyret 2 ganger i tråd med
kommunestyrets egne saksbehandlingsregler.
Saksvurdering:
Hovedplanen er bygd opp med en inndeling etter vann, avløp og overvann. Temaene vann og
avløp er viet mest tid. Det er laget en situasjonsbeskrivelse og ROS analyse som videre er
grunnlaget for saneringsplaner, strategier og tiltaksplan. Dette er så grunnlaget for handlingsog investeringsplan som igjen vil bli et godt arbeidsverktøy inn i økonomiplaner og budsjetter i
planperioden.
Det er satt opp fem hovedmål for planperioden:
 Godt vannmiljø og velfungerende avløpssystem
 Godt fungerende overvannssystem
 God kvalitet på drikkevannet
 God kapasitet og sikkerhet i vannforsyninga
 God og kostnadseffektiv tjenesteyting og vedlikehold
For hvert av disse målene er det satt opp flere konkrete delmål. Målene danner en rød tråd
gjennom planen.
I slutten av planarbeidet er det gjort en vurdering på de enkelte hoved- og delmålene med
status per 2022. Dette danner grunnlaget mot slutten av planperioden for å vurdere
måloppnåelsen i 2034.
Planforslaget viser store behov og stort ambisjonsnivå. Gjennomføring av planen og de tiltak
som foreslås vil ha betydning økonomisk. Finansiering av investeringer og drift på dette fag/tjenesteområdet er lovregulert og skal håndteres etter selvkostprinsippet. Som planen sier må
det påregnes en betydelig økning i kommunale gebyrer. Det er da viktig å bemerke at Alvdal
som utgangspunkt har et veldig lavt gebyrnivå. De utfordringer og behov som er synliggjort i
planen er heller ikke spesielle for oss, men er i stor grad betegnende for mange kommuner.
Det er viktig med innspill til planen, og administrasjonen vil derfor anbefale å legge planen ut
på åpen høring. Planen oversendes for uttalelse hos Mattilsynet, Statsforvalter,
Fylkeskommunen, Statens vegvesen, NVE, Synnøve Finden, Midt Hedmark Brann- og
Redningsvesen, nabokommuner og kommunelege. Høringsfristen settes til min. 6 uker, men
også slik at dette ikke kolliderer med ferieavvikling.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Å få en oppdatert Hovedplan for vann og avløp er et viktig styringsverktøy for å kunne ivareta
miljø. Dette gjelder spesielt i forhold til håndtering av avløpsvann og til dels overvann. Planen
vil slik sett ha en positiv effekt på miljøet, dersom den blir fulgt opp.
Planen omhandler også drikkevann, men dette har lite eller ingen konsekvens for miljøet.
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I forhold til klima, kan et redusert energiforbruk medføre en positiv effekt. Redusert
energiforbruk kan oppnås med mindre lekkasjer på ledningsnettet, og slik sett mindre drift av
pumper. Videre vil rehabilitering og utbygging av ledningsnett føre til en negativ konsekvens
for miljø og klima i form av anleggsperiode og forbruk av varer. Det samme vil gjelde for
eventuelt bygging av nye anlegg som renseanlegg og høydebasseng.
Ut fra en helhetlig vurdering vil planen legger til rette for et positivt bidrag til klima og miljø.
Innstilling:
Formannskapet legger Hovedplan for vann og avløp ut på åpen høring i minimum 6 uker.
Formannskapet behandlet saken i møte 23.06.2022 :
Omforent endringsforslag;
Høringsfristen økes fra 6 til 8 uker.
Innstillingen med omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet legger Hovedplan for vann og avløp ut på åpen høring i minimum 8 uker.

