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Vedlegg: Hovedplan vann og avløp med tegninger.
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):
SAMMENDRAG:
Gjeldende hovedplan for vann og avløp foreslås revidert. Dokumentet skal ha status som en
strategiplan og det er forutsatt at planforslaget skal legges ut til høring og sendes aktuelle
instanser til uttalelse før den ferdigbehandles i kommunen.
SAKSOPPLYSNINGER:
Gjeldende hovedplan for vann og avløp omfattet perioden 2015 – 2026.
Hovedplan vann og avløp er utarbeidet som overordnet plan for vannforsyning og avløp i
Gausdal kommune. Formålet med planen er å gi oversikt over eksisterende og framtidige
vannforsynings- og avløpsforhold i kommunen. Planperioden er 2021- 2030.
Den største utbyggingen i senere tid og i årene fremover vil være høystandard fritidsboliger
på Skei hvor vannforsyningen i dag er sårbar. I tørre perioder risikerer man at vannkilden ikke
har tilstrekkelig kapasitet og det finnes i dag ingen alternative forsyningsmuligheter.
Det er derfor utredet tiltak for dette som det er nærmere redegjort for i selve planforslaget.
Ut fra den oversikten vi har i dag vil hoveddelen av investeringene gå til å sikre nok vann ved
Forset og Skei vannverk, og fullføre overføringsanlegget mellom disse to vannverkene.
VURDERING:
Hovedplanen er en strategiplan og som sådan lite detaljert. Kostnadsberegningene er grove og
det må utarbeides mer detaljerte planer som grunnlag for budsjettering. Foreslåtte
investeringsprogram er basert på forventet utbygging av nye turistanlegg m.m. og
utbyggingstakten kan justeres etter hvert. Et viktig formål med planen er å fastsette hvilke
framtidige hovedløsninger man bør satse på.

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende
vedtak:
Forslag til revidert hovedplan for vann og avløp i Gausdal kommune datert 02.02.2021 legges
ut til offentlig ettersyn i tiden 12. februar til 26. mars 2021 og sendes følgende instanser til
eventuell uttalelse:
Statsforvalteren i Innlandet
Innlandet Fylkeskommune
Øyer kommune
Lillehammer kommune
Mattilsynet
Statskog Lillehammer
Follebu vannverk

