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Planprogram ny kommunedelplan vann, avløp og overvann 20182030
Vedlegg:
1. Planprogram for ny kommunedelplan vann, avløp og overvann 2018 -2030
Andre
1.
2.
3.
4.

dokumenter (ikke vedlagt):
Kommunedelplan vann 1998 , vedtatt i K-sak 0047/98
Kommunedelplan avløp 1996 , vedtatt i K-sak 0114/96
Kommuneplanens areal - og sjødel .
Saksprotokoll: Revidert VA-plan 2017 -2030, K-sak 163/16.

Kort sammendrag:
Hovedplan vann og avløp trenger ny revisjon for å sikre at kommunens
forvaltning av dette området er i henhold til dagens krav.
Kommunestyret vedtok i K-sak 163/16 at oppstart av ny hovedplan vann og
avløp kan iverksettes . Det ble ikke stilt krav om planprogram og
konsekvensutredning.
Det er i samtale med kommunens plangruppe kommet frem til at planen må
forankres som en kommunedelplan og at det derfor må presenteres et
planprogram for kommunestyre for godkjenning.
I følg ende sak blir det presisert forventninger knyttet til ny plan og
tidsperspektiver på planprosessen.
Saksopplysninger:
Ved årsskifte 2016/2017 ble det presentert oppstart av planlegging av revidert
hovedplan vann og avløp for kommunestyret i K-sak 163/16 . Etter nærmere
undersøkelser og forberedelse av planarbeidet er det kommet frem at en slik plan
krever en god forankring og grundig prosessgjennomgang. Det er gjennom
kommunens plangruppe blitt opp lyst om at planen må behandles som en
kommunedelplan. Derfor har den fått nytt navn og tidsperioden er justert i henhold
til planlagt oppstart. Nytt navn er Kommunedelpla n vann, avløp og overvann 2018 2030 (med kortnavn: Kommunedelplan VAO).
Det er videre kommet frem gjennom samtale med andre kommuner som er kommet
langt i en slik planprosess at det er viktig å heve overvannsproblematikken i en slik
plan. Overvann vil bli et økende problem etter hvert som Lenviks bebyggelse blir

tettere og klimaet endrer seg til å bli våtere. Derfor er navnet på planen endret til å
omfatte overvann.
Forslag til planprogram datert 01.03.17 forelegges UMF for vedtak om utlegging til
høring. Planprogram er gjennomgått med prosjektgruppe i Lenvik kommune.
Planprogrammet legger til grunn at det skal foreligge politisk vedtak for
kommunedelplan VAO ved starten av 2. kvartal 2018. Detaljer i fremdriftsplan
fremkommer i planprogrammet pkt. 12.
Vurdering:
Det er nødvendig med langsiktig planlegging slik at investering og utvikling av
infrastruktur har tydelige retningslinjer. Dermed kan k ommunen foreta mer
kostnadseffektive beslutninger og heve standarden på tjenestene innen VA O. En
langtids kommunedelplan VAO er viktig å koo rdinere med andre kommuneplaner.
Utredningstema og antatte problemstillinger ivaretar hensynet til andre interesse r
på en tilfredsstillende måte.
Rådmannen anbefaler at Utvalg for miljø og forvaltning vedtar at planprogrammet
skal legges ut til offentlig ettersyn, og oppstart pl anarbeid varsles.
Planprogrammet fremstår som gjennomarbeidet og kan med dette sendes på
høring.
Rådmannen gir muntlig orientering om plan og planprosess i aktuelle UMF -møte,
og det er mulighet til å stille spørsmål.
For detaljert informasjon om fremdrift og prosess henvises til planprogrammet.

Innstilling:
Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtar å legge forslag til planprogram
for ny kommunedelplan vann, avløp og overvann 2018 -2030, datert 01.03.17 ut til
offentlig ettersyn og å varsle oppstart om planarbeid.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan - og bygningsloven §§ 4-1, 4-2, 11-1, 12-8 og
12-9.
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Margrethe Hagerupsen
rådmann
Geir J. Fredrik sen
teknisk sjef

