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Særutskrift - Sluttbehandling Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 

 

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 

46/2016 Plan- og næringsutvalget 30.08.2016 

79/2016 Kommunestyret 14.09.2016 

 

Referanser: 

Vedlagte bilag:  

 Revidert utgave planforslag 

 Høringssvar Statens vegvesen 

 Høringssvar Avinor AS 

 Høringssvar Troms fylkeskommune 

 Høringssvar Busette knytt til Teigen vassverk 

 Høringssvar Tillitsvalgt Teigen og Solli 

 Høringssvar Terje Slagstad m.fl. 

 

 

Utrykte bilag: 

Planprogram 

 

Bakgrunn: 

Kommunestyret vedtok i møte 9.3.16, sak 22/2016, planprogram for kommunedelplan 

Vannforsyning 2016-2028. Plan- og næringsutvalget la i møte den 5.4.16, sak 28/2016, planen 

ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Utredning: 

Planen er utarbeidet som en kommunedelplan etter plan- og bygningslovens prosessregler. 

Høringen av plandokumentet er kunngjort i lokalavis, på kommunens hjemme- og facebookside, 

samt at adresselisten er tilskrevet. Det er gjennomført 2 folkemøter i høringsperioden, ett i 

Øverbygd og ett på Moen. Innspill til planen ble presentert for plan- og næringsutvalget muntlig 

i møte 31.5. Planen er nå klar til endelig vedtak. 

 

 



Vurdering: 

Det er kommet inn 6 høringssvar til planen. Det inkluderer innspillet fra Storhaugen som kom 

under høring av planprogrammet. Nedunder er innspillene presentert og merknadsbehandlet. 

 

Innspill Rådmannens kommentar 

Avinor- For forsvaret og Avinor er det 

viktig at kommunen har stabil leveranse 

av vann av god kvalitet og tilstrekkelig 

vanntrykk til Bardufoss 

flystasjon/lufthavn. Dersom 

kommunedelplanen bidrar til 

oppgradering av det kommunale 

ledningsnett, renseanlegg og 

vannreservoarer i henhold til gjeldende 

regelverk er det ønskelig. 

Kommunedelplanen ser på alle sider ved kommunal 

vannforsyning. Dette vil også komme Bardufoss 

flystasjon/lufthavn til gode. 

Troms fylkeskommune- er 

vannregionmyndighet for Troms og er 

svært positiv til at kommunen 

utarbeider en kommunedelplan for å få 

en helhetlig overordnet styring på 

kommunens vannforsyning. Innspillet 

viser til aktuelle hjemmesider og 

rapporter som kan være til hjelp. 

Kommunen har tidligere deltatt i arbeidet med 

regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-

2021 og har lagt arbeidet til grunn under utarbeidelse 

av kommunedelplanen.  

 

Statens vegvesen- har i hovedsak 

ansvar knyttet til arealbruken langs 

riks- og fylkesveg. Har ingen 

kommentarer til arbeidet og ønsker 

lykke til videre. 

 

Busette knyt til Teigen vassverk- 

vannforsyninga til Teigen har de siste 7 

årene ikke vært tilfredsstillende for de 5 

tilknyttede husstandene. Det nye 

vannverket som ble bygd i forbindelse 

med sammenbindingsvegen 

Mauken/Blåtind fungerer ikke. 

Forsvarsbygg er ansvarlig for 

vannverket, men beboerne ber 

kommunen om hjelp både i dialogen 

med forsvarsbygg og ved å overta 

vannverket på sikt. 

Kommunen ved ordfører og rådmann vil jobbe aktivt 

for å løse saken for innbyggerne som hadde 

tilfredsstillende vannkvalitet før 

sammenbindingsvegen ble opparbeidet. Det er ikke 

anbefalt at kommunen overtar vannverket.  

Tillitsvalgt Teigen og Solli- 

Samarbeidsutvalget Mauken Blåtind- 

Vannverket bygd i 2009 på Teigen ble 

bygd i en bekk med tilførsel fra 

skytefeltet i et leireområde, noe som 

fører til årlig tilstopping, forurensing og 

vannmangel. For å sikre forbruksvann 

har grunneierne lagt slange langs bekk 

for å etterfylle utløpskummen. Eneste 

realistiske løsning beboerne ser er 

kommunal vannforsyning. 

Forsvarsbygg skal dekke alle kostnader. 

Fra Bardufoss vannverk til Teigen er det ca. 4 mil. 

Endeledningen vil bli på 2,3 km. For å øke kvaliteten 

på vannet må ledningen står på kontinuerlig 

avrenning. Det anbefales å se på alternative 

vannkilder i stedet. Forsvarsbygg skal dekke alle 

kostnader til ny drikkevannsforsyning.  



Beboere Storhaugen- sliter med vann av 

dårlig kvalitet ot lite/usikkert vann, 

særlig i tørre somrer eller barfrost 

høst/vinter. 14 husstander er interessert 

i kommunalt vann. Ledningen vil bli ca. 

7,5 km.  

En utbygging til Storhaugen vil gi en ny endeledning 

som må stå på kontinuerlig avrenning for å øke 

kvaliteten på vannet. Utbyggingskostnadene anslås til 

ca. 1,5 million per abonnent. Innspillet anbefales ses 

opp i sammenheng med kapitel 13.  

 

Etter at planen var lagt på høring er det jobber med å vurdere alternative drikkevannskilder i 

henhold til kapitlene 13 og 15.2.3. På bakgrunn av NGU-rapport 92.025 «Grunnvann i Målselv 

kommune» ble NGU kontakten for faglig vurdering av potensielle egnede områder. Bakgrunn 

for arbeidet var et ønske om å vurdere om fullrensing av Andsvatnet er beste alternativet. 

Konklusjonen til NGU er at det er ingen områder i kommunen som har store nok 

grunnvannsreservoarer. Kapittel 13 Reservevannskilder og 16.1 Storhaugen er oppdatert basert 

på ny kunnskap. Kapittel 15.2.3 Storskogmoen er tatt ut. Øvrige kapitler legges frem uendret. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.09.2016  

Behandling: 

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 11-

15. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 30.08.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 11-

15. 

 

 

 

 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget 

legger saken fram for kommunestyret med slik 

innstilling: 

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 11-

15. 

 


