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Førstegangsbehandling – revidert kommunedelplan for hovedplan 
vannforsyning 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1.Plan og kommunalteknikk vedtok en revisjon av hovedplan vannforsyning som en 
kommunedelplan i sak 4/15 den 19.11.2015. Sweco AS avdeling Narvik ble engasjert 
som plankonsulent 
 

2.Formålet med planen er revidert overordnet plan for kommunens vannforsyning. 
 

3.I samsvar med plan- og bygningslovens §11-14 vedtar planutvalget å legge forslaget til 
revidert kommunedelplan hovedplan vannforsyning ut på høring i seks uker 

 
 
 
 
 

Oppsummering 
 
Det ble vedtatt i plan og kommunalteknikkutvalget sak 4/15 en revisjon hovedplan 
vannforsyning som en kommunedelplan. Sweco avdeling Narvik ble engasjert som 
plankonsulent og fikk arbeidet med utarbeiding av planen.  
 
Vi har gjennomgått status for alle vannverkene og vurdert hvilke investeringer det er behov 
for i planperioden. Det er utarbeidet detaljerte kostnadsoverslag for alle prosjektene.  
 
Det er også vurdert vår egen forvaltning, drift og vedlikehold av vannverkene, samt 
sikkerhet og beredskapen til vannverkene.  
 
 

Bakgrunn 
Gjeldende hovedplan vannforsyning for Meløy kommune er fra 2010. Plan og 
kommunalteknikk vedtok en revisjon av hovedplan vannforsyning som en kommunedelplan 
i sak 4/15 den 19.11.2015.  Sweco As avdeling Narvik fikk oppdraget med og utarbeidet ny 
hovedplan vannforsyning for Meløy kommune.  
 



 

Saksutredning 
 
Planperiode 
Planperioden er for perioden 2018 – 2030. Handlingsplan er utarbeidet for denne 
planperioden.  
Planen skal for hele kommunen vise forsyningsområde, vannkilder og tekniske hovedsystem 
for alle eksisterende fellesvannverk som forsyner mer enn 100 personer eller 20 abonnenter 
 
Planen skal for hele kommunen vise hensiktsmessig forsyningsområde, vannkilde og teknisk 
hovedsystem for alle fremtidige fellesvannverk som forutsettes å forsyne mer enn 20 
personer   

 
 
Planarbeidets mål 
Formålet med planarbeidet er og revider gjeldende kommuneplan for vannforsyning. Ny 
kommunedelplan vil være en overordnet plan for kommunens fremtidige vannforsyning. 
Den skal gi grunnlag for å oppnå kvalitet, kapasitet og sikkerhet for en samlet 
vannforsyningstjeneste i kommunen. Målsetningene sammen med identifiserte tiltak 
danner videre grunnlag for årsbudsjettering, økonomiplanarbeid, tiltaksprioritering og 
prosjektgjennomføring. 
 
 
Målene med ny hovedplan vannforsyning er 
 
Hovedmål: 
Meløy kommune skal sørge for at abonnentene som er tilknyttet kommunale 
vannforsyningsanlegg får nok vann med tilfredsstillende kvalitet fra gode kilder via et sikkert 
ledningsnett og et økonomisk effektivt forsyningssystem.  

 

Delmål: 

1. Nok vann 

2. Godt vann 

3. Sikker forsyning 

4. Vann til alle 

5. Effektiv vannforsyning 

 

Medvirkning 

Planen fremmes nå til 1.gangs behandling i Plan og kommunalteknikkutvalget. Planene skal 
deretter på høring til berørte parter og interesser. Planene legges ut på offentlig ettersyn i 
en periode på 6 uker.  
 



Innspill Planprogram 

Det kom inn fire innspill til planprogrammet. Disse innspillene kom i fra Mattilsynet, Statens 
vegvesen, Nordland Fylkeskommune og Forsvarsbygg. Alle disse innspillene ble kommentert 
i saksfremlegget 15/2385 sak kommunedelplan/hovedplan for vannforsyning forslag til 
planprogram.  

 

Rammebetingelser 

Som vannverkseier er Meløy kommune forpliktet til å følge en rekke lover og forskrifter. 
Drikkevannsforskriften er den mest sentrale. Denne pålegger vannverkseier at vannet som 
leveres til abonnentene skal tilfredsstille kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet. 
Vannverkseier skal legge frem opplysninger om vannverkene til Mattilsynet som er vår 
tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 

 

Status vannverkene 

Meløy kommune har i dag seks kommunale vannverk. Disse vannverkene forsyner til 
sammen ca 2300 abonnenter noe som tilsvarer rundt 90% av befolkningen i kommunen. 
Meløy kommune levere vann til alle sårbare abonnenter i kommunen. Sårbare abonnenter 
er sykehjem, skoler, barnehage industri etc. Eksisterende vannverk er: 

 Reipå/Støtt vannverk 

 Spildra vannverk 

 Glomfjord vannverk 

 Halsa vannverk 

 Vassdal vannverk 

 Bolga vannverk 

 

 

Tiltaksplan 

Ut i fra status på vannverkene og ledningsnettet er det utarbeidet en ambisiøs og 
omfattende tiltaksplan for planperioden. Tiltaksplanen har hatt fokus på: 

 Tilfredsstille myndighetskravene 

 Ha tilstrekkelig barrierer på vannverkene 

 Rehabilitering av ledingsnett og kummer 

 Øke leveringssikkerhet 

 

Økonomisk konsekvens 



Totalt i planperioden 2018 – 2030 beregnet nødvendig investeringstiltak på 129 millioner 
kroner. Dette utgjør ett gjennomsnitt på 10 millioner fra 2019 og ut planperioden.  

De årlige driftskostnadene og kapitalkostnader for vannforsyningstjenestene er innenfor 
selvkostområdet for vann. Det betyr at kostnadene skal dekkes inn gjennom årlige 
abonnentgebyrer og tilknytningsgebyrer. Når gebyrene fastsettes skal det også tas hensyn 
til fremtidige investeringer i planperioden.  

Det er ikke utført en beregning av fremtidige avgifter i denne planen. Dette gjøres fra år til 
år.  

Vurdering 
Vi har i planarbeidet tatt utgangspunkt i status for vannverkene og rammebetingelsene for 
vannverkene. Ut i fra dette har vi identifisert de utfordringene vi mener er viktigst å ta tak i 
planperioden. Administrasjonen legger frem en ambisiøs plan for utviklingen i 
vannforsyningen de neste 12 årene. Dette mener vi er både riktig og fremtidsrettet, spesielt 
siden vann er vårt viktigste næringsmiddel.  
 
 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at planutvalget legger planforslaget ut for offentlig høring i minimum 
seks uker i samsvar med plan og bygningsloven § 11-14 
 
 

Vedlegg 
-Forslag til ny plan 
-Planprogram 
-Sak 15/2385 kommunedelplan/hovedplan for vannforsyning forslag til planprogram 
-Handlingsplan 
-Kart 
 
 
 
Hege Sørlie 
rådmann 
 
 
 


