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Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021 - 2027 legges ut på høring 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Hovedplan for avløp og vannmiljø for 2021 – 2027 legges ut på høring i perioden 08.06.21 – 

20.07.21. 

 

 

 

Behandling i  Utvalg Utvikling - 01.06.2021  

Behandling i Utvalg Utvikling - 01.06.2021  

Forslag fra Anne Mille Røttereng (H) og Stig Tore Laugen (H): 

 

Saken utsettes, og det bes om at den sees i sammenheng med utarbeidelse av hovedplan for vann 

 

Vedtak 

Forslag i møtet nedstemt med 2 mot 3 stemmer, Gunnar Aursand (Ap), Hilde Valberg Solberg 

(Ap) og Karl Martin Viken (Sp) stemte imot forslaget fra Høyre. 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak tiltrådt med 4 mot 1 stemme, Stig Tore Laugen stemte 

imot. 

 

 

  

Innstilling til Formannskapet 08.06.2021 

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø for 2021 – 2027 legges ut på høring i perioden 08.06.21 – 

20.07.21. 

 

 



 

 

 

 

Behandling i  Formannskapet - 08.06.2021  

Forslag fra Frode Revhaug (H): Saken utsettes 

Forslag i møte: høringsperioden settes til 08.06.21 – 10.8.21 

 

Vedtak 

Revhaugs forslag falt med 4 mot 1. Revhaug (H) stemte for. 

Forslag i møte om høringsperiode enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø for 2021 – 2027 legges ut på høring i perioden 08.06.21 – 

10.08.21. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Hovedplan for avløp og 

vannmiljø 2021 - 2027 

2 Temakart avløp 

 

Bakgrunn for saken: 

Hovedplan for avløp for Frosta kommune ble vedtatt sist i 2005 og gjaldt for perioden 2005 – 

2008. I kommunestyremøte 30.04.19, sak 46/19, ble det vedtatt å iverksette revisjon av 

hovedplan for avløp.  

 

Saksopplysninger: 

Formål 

Hovedplan for avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens avløpsvirksomhet 

og arbeid med vannmiljø knyttet til forurensning fra avløp. Planen dekker områdene kommunalt 

avløp, avløp fra spredt bebyggelse og vannmiljø. Planen gir en beskrivelse av status for 

kommunens avløpshåndtering, setter mål for fremtidig virksomhet og redegjør for hvordan 

kommunen skal oppfylle krav gitt av lover og forskrifter. Hovedplanen er utarbeidet som en 

tematisk kommunedelplan, men er ikke formelt behandlet etter plan- og bygningsloven. 

Behandling av planen i kommunestyret etter en offentlig høringsrunde gir tilstrekkelig grunnlag 

for strategiske valg innenfor avløpssektoren. 

  

Tidsplan 

Hovedplanen gjelder for tidsrommet 2021 – 2027, og sammenfaller med siste del av 

planperioden for kommuneplanens arealdel. Hovedplanen ender opp i en tiltaksplan som tar for 



seg hovedtiltak med kostnadsramme og tidsplan for tiltakene. En del av de foreslåtte tiltakene er 

utredninger som kan lede til nye tiltak, som for eksempel utbygging eller oppgradering av 

avløpsnettet. Det er derfor lagt opp til at tiltaksplanen skal være aktiv og revideres årlig. Det vil 

være naturlig å gjennomføre revideringen i forbindelse med budsjettarbeidet.   

 

Hvorfor ny hovedplan? 

Hovedplan for avløp for Frosta kommune ble vedtatt sist i 2005 og gjaldt for perioden 2005 – 

2008. Mange av de prioriterte oppgavene fra denne hovedplanen er gjennomført, men en del 

gjenstår. I arbeidet med revisjon av hovedplan for avløp har det blitt tatt en vurdering av 

hvorvidt oppgavene skal videreføres i den nye planen. Hensikten med revisjon av hovedplan for 

avløp er å belyse dagens avløpssituasjon, samt å legge prioriteringer for arbeidet med avløp i 

kommunen. 

 

Siden forrige hovedplan har EUs vanndirektiv blitt implementert i norsk forvaltning gjennom 

Vannforskriften. Vannforskriften setter klare krav til hvordan kommuner og sektormyndigheter 

skal arbeide med vannforvaltningen. Dette har skapt økt fokus på miljøtilstanden i vassdrag, og 

det er viktig å følge opp miljøforbedrende tiltak der kommunen er myndighet og 

tjenesteleverandør. Dette gjelder spesielt i avløpssektoren. Avløp i spredt bebyggelse er en av de 

største utfordringene, og kommunen bør jobbe mer systematisk med dette. Forurensningstiltak i 

avløpssektoren bør koordineres med andre forurensningstiltak, spesielt tiltak i 

landbrukssektoren. 

 

Forurensningsforskriftens del 4 om avløp har blitt revidert siden sist hovedplanen ble rullert. 

Den nye del 4 trådte i kraft 1. januar 2007, og gir føringer for blant annet rapportering til 

myndighet, utforming og drift av avløpsnett og renseanlegg, prøvetaking og analyse av prøvene 

for spesifikke parametere, og utslipp til sårbare resipienter.  

 

Klimaendringer registreres allerede, og det forventes stigning av havnivå og betydelige økninger 

i nedbør og temperatur som vil påvirke avløpssystemene. For å møte disse utfordringene må 

klimatilpasning bli en integrert del av avløpsplanleggingen. 

 

Det er nå utarbeidet et utkast til hovedplan som er klart til å legges ut til offentlig ettersyn. 

Planen har fått navnet «hovedplan for avløp og vannmiljø» i stedet for kun «hovedplan for 

avløp», som den har blitt kalt tidligere. Vannmiljø er tatt inn i tittelen og planen fordi utslipp fra 

avløp påvirker vannmiljøet i stor grad. Tiltakene som settes i gang kan potensielt ha store 

konsekvenser for vannmiljøet, og det er derfor viktig å ta med seg dette inn i arbeidet med 

avløp.  

Vurdering: 

Det er på høy tid at Frosta kommune får en oppdatert hovedplan for avløp og vannmiljø. En 

oppdatert plan, som viser dagens status og oppgavene som ligger foran oss, gjør det enklere å 

prioritere oppgaver og ta de riktige valgene. 

Konklusjon: 

Hovedplan for avløp og vannmiljø for 2021 – 2027 legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Endre Skjervø 

Kommunedirektør 

 


