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Hovedplan vann 2017-2025 - Høring 

Hovedplan vann 2017-2025 har vært behandlet i Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg den 
06.04.17 i sak 26/17 hvor det ble vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn. 
 
Hovedplan vannforsyning 2017-2015 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15.04.-
15.05.2017. 
 
Hovedplan vannforsyning er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicetorg og på 
www.nordreisa.kommune.no. Frist for å komme med innspill til planen er 15.05.2017. Innspill 
sendes til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bente Fyhn 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 06.04.2017 

 

Hovedplan vannforsyning 2017-2025 

Henvisning til lovverk: 
FOR-2016-12-22-1868 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
Lov 2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) 
 

Vedlegg 
1 Hovedplan vannforsyning 2017-2025 Nordreisa 
2 Gebyrberegning - Hovedplan vannforsyning 2017-2025 
3 Storslett - Sonevanninnmålinger - Hovedplan vannforsyning 2017-2015 
4 Sørkjosen - Rehabilitering - Hovedplan vannforsyning 2017-2025 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 
08.05.2017. 

 

Rådmannens innstilling 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 
08.05.2017. 
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Saksopplysninger 
Hovedplan vannforsyning skal være kommunens politisk styrende dokument for 
vannforsyningssektoren.  Den skal gi grunnlag for de overordnede politiske beslutningene på 
sektoren og skal være bidrag ved revisjon av kommuneplan, økonomiplan og handlingsprogram.  
Nordreisa kommunes hovedplan for vannforsyning 2006-2011 er i store trekk gjennomført. De 
tiltak som denne planen omfatter og som ikke er gjennomført, er etter ny vurdering tatt med i 
forslag til ny hovedplan.   
 
Det er avsatt midler for utarbeidelse av ny hovedplan vannforsyning. 
Etter tilbudskonkurranse ble Aquapartner as engasjert som konsulent. Arbeidet med hovedplan 
vannforsyning 2017-2025 ble påbegynt i 2016 og forslag ferdigstilt i mars 2017. 
 
Hovedplan vannforsyning består av hoveddokument med tiltaksplan, gebyrberegning, kart 
Storslett sonevanninnmålinger og kart Sørkjosen rehabilitering.    

Vurdering 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 kan summeres slik: 
- Hovedplan vannforsyning er kommunens overordnede mål- og strategidokument for 
vannforsyningen. 
- Hovedmål er å sikre en vannforsyning som dekker både husholdningenes og næringslivets 
behov for drikkevann av godkjent kvalitet. Fokus på kundens opplevelse av levert produkt er 
viktig. 
- I planperioden anbefales det investeringer på tilsammen 32 mill.  Kostnader er usikre da 
omfang av sanering ledningsnett avhenger av resultat fra sonevannmålinger og tilstandsvurdering 
av ledningsnett.  
- Hovedutfordringer i planperioden er ledningsnettet (transportsystem).  Andel lekkasje ligger på 
50%-70% av produsert vannmengde, varierer mellom de forskjellige vannverk.  Det er viktig å få 
redusert tapt vannmengde for å redusere kostnad for vannbehandling, unngå at drikkevann 
belaster avløpsnettet, og oppnå nok vann til alle abonnenter. Målsetting i hovedplan 
vannforsyning 2017-2022 er å redusere lekkasjeandelen til 35 % noe som krever langvarig og 
personellkrevende innsats. 
 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 inneholder statusbeskrivelse for kommunale vannverk.   
Kommunen har ingen oversikt over private vannverk og brønner. 
 
I planutkastet er gebyrnivået beregnet uendret for perioden 2017-2019, økning på 5 % fra 2019 
til 2020 og deretter holdt uendret til 2025.  Slik gebyrutvikling betinger nedtrapping av 
selvkostfond fra 3,62 mill pr 31.12.2017 til 0,97 mill pr 31.12.2025.  Fondet bør beholdes på 
rundt 2 mill slik at kommunen har reserver ved uforutsette hendelser. Eksempler er frostvinteren 
2010 og sørpeskredhendelsen 2012 som begge ga store skader på vannforsyningssystemet med 
høye ikke-planlagte kostnader. 
Framtidig kalkulatorisk rentenivå vil ha stor betydning for gebyrutviklingen, særlig er gebyrnivå 
i siste del av planperioden svært usikre.  
 
 
Nærmere vurderinger av tiltak i planutkastet: 
- Sanering ledningsnett Sørkjosen: 
Nordreisa kommune har vannledninger av støpejern i Sørkjosen, lagt på 1950-tallet.  Kvaliteten 
på støpejernsledningene gjør at det ikke utføres rengjøring av de. Det meste av disse ledningene 
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ligger langs E6.  Aktuelle abonnenter merker tidvis farge/grums på drikkevannet sitt som er 
forårsaket av støpejernsledningene. 
 
- Sonevannmålere Storslett og Sørkjosen: 
Ledningsnettet i sentrumsområdet er omfattende og for å få kontroll over lekkasjemengde i ulike 
områder er det nødvendig å montere inn en del sonevannmålere.  Sonevannmålere gir 
forutsetning for å iverksette tiltak i riktig prioriteringsrekkefølge. 
 
- UV-anlegg Straumfjord: 
Straumfjord vannverk er det eneste kommunale vannverket uten behandling.  Det gjør at det 
leveres vann som ikke er desinfisert, og kan medføre potensiell fare for avvik i levert kvalitet til 
abonnentene.  
 
- Søke etter feilkoblinger og sanering ved punkttiltak: 
Lekkasjesøk og annen detaljert analysering av eksisterende ledningsnett gir grunnlag for 
utbedringstiltak.  Punkttiltak kan gi forholdsmessig stor reduksjon av lekkasjeandel når tiltaket 
settes på riktig sted.  Disse tiltakene er av stor betydning for å redusere lekkasjeandelen og ha 
kontroll med vannstrøm. 
 
- Rehabilitering kummer: 
Mange kummer av eldre dato trenger rehabilitering.  Formål er å sikre vannforsyning til abonnent 
og ivareta fysisk arbeidsmiljø for driftsoperatører.  Eksisterende sikring av armatur i mange eldre 
kummer er av svært varierende kvalitet, og hydrauliske krefter kan gi utblåsninger med store 
følgeskader. 
 
- Sanering ledningsnett: 
Tiltakene er avhengige av resultat fra sonevannmålinger, lekkasjesøk og driftsanalyser av nettet. 
Omfang av sanering ledningsnett er usikre, og avklaring vil ikke foreligge før sonevannmålere er 
etablert. 
 
- Nytt overbygg Jubelen: 
Eksisterende overbygg på vannbehandlingsanlegget er svært lite og lavt.  Tiltaket er nødvendig 
for å ivareta fysisk arbeidsmiljø for driftspersonell. 
 
 
Andre vurderinger: 
Gjennomføring av nødvendige tiltak krever ikke økt bemanning.  Nødvendig bemanning for drift 
av kommunens vannforsyning og avløpstjeneste er ivaretatt og iverksatt gjennom vedtatt 
hovedplan avløp 2015-2021. 
 
Utkast til hovedplan vannforsyning 2017 – 2025 dekker det vesentlige av utfordringer for 
vannforsyningen i Nordreisa.  Enkelte tiltak som administrasjonen anser nødvendig er ikke 
beskrevet i planutkastet.  Disse er ikke av avgjørende betydning for eksempelvis gebyrutvikling 
eller for tiltaksrekkefølge. For å unngå forsinkelser i planprosessen, beskrives de kort her og tas 
inn i planen før politisk behandling etter offentlig ettersyn. 
 
- Justering av pH ved Låni vannverk: 
Surhetsgrad for Låni vannverk er beskrevet i planutkastets pkt 5.8.   
pH heving krever investering på 0,2 mill og driftskostnad på 0,1 mill. 
- Nødstrømsaggregat Rotsund er ikke anskaffet.  Vannverket er godkjent med nødstrømsaggregat 
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og dette må derfor monteres. Tiltaket sikrer god vannkvalitet også ved strømbrudd.  
Investeringskostnad på 0,2 mill.  
- Reetablering av nødvannforsyning for Sørkjosen, investeringskostnad 0,25 mill. 
Gjelder reetablering av ledning over Jernelva fra tidligere inntak. 
- Driftstiltak 0,45 mill. Gjelder oppgradering dataverktøy for bedre driftskontroll, driftsdagbok, 
oppdatering kart og overvåkningsanlegg, service nødstrømaggregater vannbehandlingsanlegg, 
prisstigning analyser vannkvalitet.    
 
Rådmannen anbefaler å legge hovedplanen ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04. – 
08.05.2017.  Videre prosess er sluttbehandling i miljø-, plan og utviklingsutvalget i møte i juni 
2017 med påfølgende behandling i kommunestyret også i juni 2017. 


