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Utrykte bilag: 

1. Planprogram Kommunedelplan avløp 2018-2030  

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 32/2018, den 09.05.2018 planprogram for Kommunedelplan avløp 

2018-2030. Plan- og næringsutvalget la planforslag ut til høring og offentlig ettersyn i sak 33/2018, 

den 05.06.2018. Høringsfrist ble fastsatt til 27.08.2018.  

Utredning: 

Høring ble kunngjort i Nye Troms og på kommunens hjemme- og Facebookside. Planforslaget ble 

lagt ut fysisk på kommunehuset. Adresselisten har bestått av fagmyndigheter, nabokommuner, faste 

høringsparter og bygde- og grendelag. Adressater ble tilskrevet direkte og adresselisten har blitt 

oppdatert fortløpende. I prosessen med å utarbeide plandokumentet ble det avholdt to folkemøter i 

April, i Øverbygd og på kommunehuset.  

 

Revidert plan er nå klar til vedtak. 

  



Vurdering: 

Planutkastet er utarbeidet administrativt med fokus på å skape forutsigbarhet ovenfor innbyggere, 

politikere og administrasjonen. Det kom inn 6 høringsuttalelser til planen. I tabell under er uttalelser 

presentert og merknadsbehandlet. Alle høringssvar ligger som vedlegg.  

 

Fra Merknad til høringsdokumentet  Rådmannens vurdering 

Statens vegvesen Avløp ligger ofte i tilknytning til veger som 

Statens vegvesen er satt til å forvalte. 

Graving i eller langs våre veger forutsettes 

utført i samarbeid med oss etter gjeldende 

regler for graving og nærføring til offentlig 

veg- og gategrunn. Dette gjelder både 

utbedring/sanering og nyanlegg/trasevalg. 

Statens vegvesen er fast 

høringspart i 

kommuneplaner og 

reguleringsplaner i Målselv 

kommune. Ved alle 

vurderinger av tiltak i 

tilknytning til vegnettet vil 

Statens vegvesen bli 

involvert tidlig i prosessen.  

Fylkesmannen i 

Troms 

Planutkastet virker godt gjennomarbeidet, 

og skisserer hvilke utfordringer kommunen 

står overfor i planperioden, både i forhold til 

oppgradering av ledningsnett, rehabilitering 

av renseanlegg og økning av 

dekningsgraden for kommunale 

avløpsanlegg. 

  

Det fremkommer også av planutkastet at 

man ønsker å utvikle en lokal forskrift for 

utslipp etter kapittel 12 i 

forurensningsforskriften. Lokal forskrift skal 

regulere hvilke områder i kommunen som er 

egnet til spredte avløp mindre enn 50 pe, 

med fokus på grunnforhold, brukerinteresser 

og vedlikehold. Dette gir kommunen bedre 

kontroll på forurensningssituasjonen, 

samtidig som potensielle utbyggere får økt 

forutsigbarhet med tanke på 

utslippsmuligheter ved spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse.  

 

Utfordringer som følge av klimaendringer 

virker å være godt ivaretatt i planutkastet. 

  

Dokumentet gir, etter Fylkesmannens 

mening, et godt utgangspunkt for å kunne 

utarbeide en handlingsplan for avløpsfeltet i 

Målselv kommune. 

Tas til orientering  

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

med 

Bergmesteren for 

Svalbard 

DMF anbefaler kommunen å få en oversikt 

over kommunens mineralressurser, som 

bør inngå i vurderingen av plassering av nye 

vann- og avløpsledninger. 

 

DMF minner om at mineralressurser er et 

eget utredningstema jf. Forskrift om 

Konsekvensutredninger (2017), § 21. 

Kommunen tar med seg 

innspillet og vil vurdere 

behovet for kartlegging av 

mineralressurser ved 

planlegging av nye VA-

anlegg.   

Avinor Avinor har ingen merknader til 

kommunedelplanen. 

Tas til orientering   



Mattilsynet Det som vi vurderer kan ha betydning på 

drikkevannsforsyningen i kommunedelplan 

avløp er ledningsnett, turisme og nye 

hyttefelt.  

 

Ledningsnett  

Det er beskrevet at det er i underkant av 

100 000 meter ledningsnett tilknyttet 

avløpssektoren. Tidligere var det ganske 

vanlig å legge drikkevannsledning og 

avløpsledning i samme grøft. Vi vet ikke 

hvordan praksis har vært i Målselv 

kommune. På landsbasis vet man at 

ledningsnettet for drikkevann er i dårlig 

forfatning, og at det lekker.  

 

Avløpsledningene er ofte i dårligere 

forfatning en vannledningene. Hvis 

ledningene ligger i samme grøft, og det er 

trykkfall på vannledningen så kan det være 

risiko for innsug fra avløpsledningen.  

 

Ved planlegging av renovering av enten 

vannledningene eller avløpsledningene så 

anbefales det å ha fokus på akkurat denne 

problemstillingen.  

 

Turisme 

Turismen til Nord-Norge har økt betraktelig 

de siste årene. Det ikke beskrevet noe om 

turisme i kommunedelplanen avløp, men vi 

velger å nevne det allikevel.  

 

Økt turisme medfører økt behov for 

toalettløsninger og avfallshåndtering. Så 

lenge masseturismen ikke påvirker 

nedslagsfelt til drikkevannskilder, så er ikke 

dette noe Mattilsynet har innvendinger mot. 

Det som vi har sett de siste årene er økt 

interesse for toppturer i fjell og mark, både 

for nordmenn og utenlandske turister. Det 

som er viktig er å ha fokus på at det ikke 

legges til rette for turløyper i nedslagsfelt til 

drikkevannskilder  

 

Nye hyttefelt 

1.1.2017 ble det vedtatt ny 

drikkevannsforskrift. I forhold til den gamle 

forskrift er det nå tydeligere at nye hyttefelt 

skal ha sikker vannforsyning.  Har man 

innlagt vann, så har man også vann ut. Det 

er viktig at det er fokus på dette ved 

planlegging av nye hyttefelt. Tidligere har 

det vært tilfeller der tiltakshaver har planlagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved all planlegging av 

renovering/nye ledninger i 

kommunen er det fokus på 

både vann- og 

avløpsledninger og nærhet 

mellom disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kommuneplanens arealdel 

er nedslagsfeltene til de 

største vannverkene markert 

med hensynssone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved planlegging av nye 

hyttefelt skal både vann- og 

avløpsløsninger vurderes 

tidlig i prosessen.  

 

 

 

 

 



«tørre hytter», eller at hver hytteeier må 

planlegge selv sin drikkevannsforsyning.  

 

Når det gjelder «tørre hytter», så vurderer vi 

i Mattilsynet at befolkningen i dag ikke er så 

interessert i dette. Det antas at folk i dag 

ønsker vann, avløp og strøm.  

 

Ved planlegging må det være samsvar 

mellom drikkevann og avløp, slik at 

drikkevannsforsyningen ikke blir forurenset.  

 

Vi registrerer at det er fokus i 

kommunedelplanen på klimaendringer og 

økt mengde overvann. Det er forventet mer 

hyppig og kraftig nedbør, og vi vurderer at 

det er positivt at dere har dette fokuset.  

 

 

 

 

 

 

 

Ved planlegging av både 

kommunal- og privat 

avløpsløsning skal det 

fokuseres på nærhet til 

drikkevannskilder. 

Kommunen ser på dette ved 

egen planlegging og ved 

utstedelse av 

utslippstillatelse til privat 

avløpsløsning.  

Fylkeskommunen Kommunedelplanen er ikke avklart i forhold 

til kulturminneloven. Dersom planen 

innebærer tiltak i grunnen i områder som 

inngår i reguleringsplaner eldre enn 1990, 

ber vi om å få sakene tilsendt. 

Fylkeskommunen er fast 

høringspart i 

kommuneplaner og 

reguleringsplaner i Målselv 

kommune. Ved konkrete 

tiltak etter planen eller i 

områder som inngår i 

reguleringsplaner eldre enn 

1990 vil saken bli tilsendt 

Fylkeskommunen.  

 

Ingen av innspillene har ført til endringer i planen, men de vil tas med videre i forbindelse med 

gjennomføring av konkrete tiltak som foreslås i planen.  

 

I kapittel 8.3 Samlet tilstand på ledningsnettet er årstall og materialtype oppdatert for ledningsnettet i 

Målselv fjellandsby og i kapittel 9 Kommunale renseanlegg er rensekrav for anleggene oppdaterte. 

 

Under kapittel 11 Kostnadsperspektiv kommunalt avløp er forslaget knyttet til refusjon og 

anleggsbidrag tatt ut av planen. En videre utredning av temaet viser at det blir for stort og omfattende 

til å komme med et konkret forslag til fremtidig finansiering i kommunedelplanen.  

 

Det foreslås at en eventuell endring av hvordan nye prosjekter skal finansieres eller økning i 

tilknytningsgebyr bør ses på i en egen sak. Det samsvarer med kommunedelplan vannforsyning 

2016-2028, som heller ikke har fastsatt et konkret forslag til fremtidig finansiering av vannforsyning 

i planen. Det foreslås derfor at dersom finansiering av nye prosjekter innenfor avløpssektoren skal 

endres, bør det samtidig gjennomføres en utredning for finansiering av prosjekter innenfor 

vannforsyning. 

 

I vedlegg 1 er overskrift endret fra «Nye abonnenter» til «Utredningsområder for kommunalt avløp». 

Dette for at det skal komme klarere frem at områdene foreslås utredet for kommunalt avløp og ikke 

er planlagt for utbygging.  



Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget legger 

saken fram for Kommunestyret med slik 

innstilling: 

Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15. 

 

 
Vedtak Kommunedelplan Avløp 2018-2030 

 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 02.10.2018:  
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 02.10.2018  
 
Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15. 

 

 

 

 
Vedtak Kommunedelplan Avløp 2018-2030 

 
Behandling i Kommunestyret – 31.10.2018:  
 
Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 

Vedtak i  Kommunestyret  – 31.10.2018  
 
Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15. 

 

 


