HOVEDPLAN VANN OG AVLØP
Kort om planprogrammet:
Tysfjord kommune skal utarbeide hovedplan for avløp. Hovedplanen vil være overordnet plan for all
kommunal avløpshåndtering i Tysfjord kommune.
Hovedplanen skal ha status som kommunedelplan iht. Plan- og bygningsloven.
Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet.
Planprogrammet har bl.a. følgende hensikter:


Gjøre rede for formålet med planarbeidet



Beskrive planprosessen med frister og deltakere



Beskrive opplegget for medvirkning



Angi behovet for utredninger



Angi hvilke alternativer som vil bli vurdert

Kommunen blir før planprosessen bedt om å komme med innspill og synspunkter til planprogrammet
før det skal endelig fastsettes. Etter en slik forprosess, og på bakgrunn av forslaget til
planprogrammet, blir det endelige programmet utarbeidet.
Etter at endelig planprogram er vedtatt skal arbeidet med kommunedelplan for avløp gjennomføres og
fullføres i henhold til planprogrammet.

Planarbeidets formål:
er å utarbeide en kommunedelplan for avløp som skal legges til grunn for

Overordnet langsiktig styring av avløpshåndteringen i kommunen.

Planprosessen


Tidsfrister
Utarbeidelse av hovedplan:
Oppstart medio mai 2015 – sluttføring september 2015
1. gangs politisk behandling:
oktober 2015
Offentlig ettersyn av hovedplan:
november og desember 2015
2. gangs politisk behandling
januar 2016
Planvedtak:……………………………. Januar 2016
Kunngjøring……………………………. Januar / februar 2016.



Deltakere
Planarbeidet blir administrert av kommunen.
Pål Strøm Jensen, Prosjektleder
Steinar Unosen, leder
Etter tilbudskonkurranse er Sweco AS valgt til konsulent for hovedplanarbeidet.
Det er lagt opp til telefonmøter mellom konsulent og prosjektgruppe etter behov. Ett fysisk
møte med befaringer.

Medvirkning
Forankring av planarbeidet blant kommunens politikere, innbyggere og næringsliv er en viktig
del av arbeidet. Det legges opp til informasjon og mulighet til medvirkning og innspill på følgende vis:
o Forslag til hovedplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn med muligheter for
innspill før endelig politisk vedtak

Utredningsbehov

o Kartlegging og beskrivelse av den generelle tilstanden for eksisterende ledningsanlegg,
tekniske installasjoner og vannmiljø
o Karlegging av behov for fornyelse av ledningsanlegg ( inkludert avskjærende ledninger)
, pumpestasjoner og utslippsanlegg
o Kartlegging av overvannsproblemer og behov for tiltak.
o Kartlegging av kapasitet på eksist. ledningnett
o Vurdere behov for avløpsrensing
o Beregning av kostnader og konsekvenser for avløpsgebyret

Rammer og føringer
o Overordnet regelverk. EU direktiv og nasjonale krav ( forurensningsforskriften ) og evt
krav fra kommunen.

Planområde
o
o
o
o
o
o
o

Kjøpsvik
Drag – Hellandsberg
Storjord
Korsnes
Bognes
Musken
Hellemobotn

Ferdig hovedplan
Den ferdige planen vil bestå av rapporter som bl. annet omfatter:
o
o
o
o
o
o

Rammebetingelser
Situasjons- og tilstandsbeskrivelse
Målsettinger
Tiltaksvurdering med tilhørende kostnadsoverslag
Handlingsprogram for planperioden
Gebyrutvikling

I tillegg vil det som vedlegg bli utarbeidet enkelte oversiktskart.

Annet.
Vedr hovedplan avløp – oppsummering fra møte hos Sweco 11. mai.
-

-

Vurdere resipientundersøkelser ved eksisterende utslipp ( og evt nye utslipp )
Vurdere rensekrav med bakgrunn i forurensnings – forskriften. Jeg har sett litt nærmere på
forskriftens §12-9 Utslipp til mindre følsomt område. Det kan i utgangspunktet se ut som det
er rensekrav ( sannsynligvis slamavskiller )
Kostnader for sanering. Her ble spesielt nevnt tettstedene Drag og Kjøpsvik
Saneringsvurderinger ledningsnett.
Vurdering av tiltak for pumpestasjoner. 1 stasjon i Kjøpsvik – se nærmere på
nødoverløp. Drag: se nærmere på tiltak for å fjerne fremmedvann.

Innspill til arbeidet sendes til teknisk sjef Pål Strøm Jensen ps.jensen@tysfjord.kommune.no

