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1. BAKGRUNN OG MÅLSETTING FOR PLANARBEIDET 
Træna kommune har vedtatt å revidere eksisterende hovedplan for vannforsyning. Planen skal 

utarbeides som en kommunedelplan. Norconsult AS har fått i oppdrag å utføre arbeidet i samarbeid 

med Træna kommune. Eksisterende hovedplan for vann i Træna kommune er fra 2003. Det er ikke 

utarbeidet hovedplan avløp før. 

Vann- og avløpshåndtering er en av kommunens primæroppgaver, og i tillegg er opprettholdelse av 

godt vannmiljø viktig. Kommunen ønsker derfor å utarbeide ny plan for vann og avløp. Planen skal 

utarbeides som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. 

Kommunedelplanen skal sette langsiktige mål og føringer for vann og avløpsvirksomheten i 

kommunen, og for vannmiljø i resipientene i kommunen. Planen skal gjelde for perioden 2021-2031. 

1.1 Formålet med planarbeidet 
Hovedformålet med planarbeidet er å få på plass en oppdatert plan for vann og avløp i Træna 

kommune. FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet. 

1.2 FNs bærekraftsmål 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 (mai 2019) er en av 

regjeringens forventninger at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 

arealplanleggingen. FNs generalforsamling vedtok i 2015 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. 

Agendaen har 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. 

Træna kommune vil legge FNs bærekraftsmål nr. 6 og nr. 14 til grunn for arbeidet med 

kommunedelplanen. 

 

1.3 Om planprogram og konsekvensutredning 
For alle regionale planer og kommune(del)planer, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1, utarbeides et 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet utgjør første steg i utarbeidelse av 

plan og konsekvensutredning.  
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Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, og avklare rammer og premisser for den 

videre prosessen. I planprogrammet foreslås det hvilke tema og problemstillinger som bør løses i 

planarbeidet, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

Videre skal planprogrammet beskrive medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som 

antas å bli særlig berørt. Det er av stor betydning at alle som har innspill og synspunkter på de ulike 

problemstillingene, medvirker i en tidlig fase.  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med varsel av oppstart av 

planarbeidet. Eventuelle innspill til planprogrammet vurderes før kommunestyret i Træna fastsetter 

planprogrammet.  

Forslag til kommunedelplan utarbeides og sendes ut på offentlig ettersyn og høring. Etter høringsfase 

sluttbehandles planen politisk av kommunestyret i Træna. 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger, skal kommunedelplaner alltid konsekvensutredes 

når planene fastsetter rammer for tiltak i forskriftens vedlegg I og II. Med fastsetter rammer for 

menes overordnede planer som legger føringer for senere regulering av et konkret tiltak (nevnt i 

vedlegg I eller II), eller inneholder retningslinjer som har betydning for beslutninger om 

gjennomføring av slike tiltak. 

Kommunedelplanen for vann og avløp i Træna kommune vurderes å ikke falle innunder forskriftens 

krav om konsekvensutredning da tiltak i planen ikke vil gi juridisk bindende føringer for senere 

arealbruk. 
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2. PLANPROSESS 
 

2.1 Fremdrift 
Sammen med varsel om planoppstart, legges planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn i 

seks uker fra og med desember 2020. Endelig planforslag forventes lagt ut på høring og offentlig 

ettersyn i perioden mai-juni 2020, og vedtak av planen forventes i september-oktober 2020. 

Fremdriftsplanen som er skissert nedenfor i tabell 1 må betraktes som retningsgivende. 

Tabell 1 Retningsgivende fremdriftsplan. Oransje bokser representerer ledd i planprosessen hvor det er mulig for berørte 

parter å medvirke/uttale seg. Rød innramming viser hvor vi er i prosessen. 

 

Aktivitet 

2020 2021 

mai/ 

jun 

jul/ 

aug 

sept/ 

okt 

nov/ 

des 

jan/ 

feb 

mars/ 

apr 

mai/ 

jun 

jul/ 

aug 

sept/ 

okt 

Annonsering planoppstart 

 

           

Høring forslag til 

planprogram 

           

Politisk behandling 

Fastsetting av planprogram 

          

Utarbeiding av forslag til 

hovedplan/kommunedelplan 

         

1. gangs politiske 

behandling 

          

Offentlig ettersyn/høring 

 

               

Merknadsbehandling 

 

          

2. gangs politiske 

behandling 

         

Kunngjøring vedtak 

 

         

         

2.2 Medvirkning  
Offentlig innsyn i planprosessen sikres gjennom følgende høringer: 

• Forslag til planprogram legges ut på høring i minimum seks uker samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeid. Innspill til temaer/forhold som må vurderes under planarbeidet 

behandles og inntas i programmet etter vurdering. 

• Planforslaget legges ut på høring i minimum seks uker. 
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2.3 Innspill til planprogrammet 
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet ber kommunen om innspill til: 

• Planprogrammet i sin helhet 

• Tema som skal vurderes i planprosessen 

• Mål for planen 
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3. FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Vann- og avløp er regulert gjennom EU- direktiv og nasjonale lover og forskrifter.  

 De mest sentrale føringene for planarbeidet er: 

 EUs vanndirektiv 

 EUs avløpsdirektiv 

 EUs grunnvannsdirektiv 

 Forurensningsloven 

 Drikkevannsforskriften 

 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

 Forskrift om kommunale vann – og avløpsgebyr 

 Forskrift for vann- og avløpsgebyr for Træna kommune 
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4. FORSLAG TIL HOVEDMÅL 
En viktig del av arbeidet med en kommunedelplan for vann og avløp er målformuleringer.  

For hovedplan vann, avløp og vannmiljø foreslås det følgende hovedmål: 

Træna kommune skal sørge for at abonnentene som er tilknyttet kommunale vannforsyningsanlegg 

får nok vann med tilfredsstillende kvalitet via et sikkert nett og et økonomisk effektivt 

forsyningssystem.  

Træna kommune skal sørge for en effektiv drift av et bærekraftig avløpssystem og oppnå god 

mijøtilstand for resipienter. 
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5. TEMA SOM SKAL VURDERES I PLANARBEIDET 
 

Vann 

• Vurdere mest gunstige vannbehandlingsprosess for Husøy inkl. nødvendige oppgraderinger. 

• Vurdering av oppgraderingsbehov for vannbehandling Selvær. 

• Vurdering av høydebasseng for drikkevann på Husøy 

• Vurdering av behov for utskifting av vannledninger.  

• Vurdering av hygienisk barrierehøyde vannverk 

• Beregning av årlig gebyrgrunnlag for vann  

Avløp og vannmiljø 

• Vurdering av avløputslipp mht. utslippstillatelse og myndighetskrav 

• Vurdering av behov for utskifting av avløpsledninger 

• Vurderinger klimaendringers påvirkning av VA-sektoren 

• Vurderinger tiltak mht. vannmiljø (vannforskriften) 

• Beregning av årlig gebyrgrunnlag for avløp  
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6. ORGANISERING AV ARBEIDET 
 

Prosjekteier:   Træna kommune 

Styringsgruppe:  Formannskapet 

Prosjektleder:   Norconsult    

Arbeidsgruppe:   Administrasjonen 

 


