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Kort sammendrag:* 

I Sør-Varanger kommunes planstrategi for perioden 2016-2019 er det vedtatt at ny 
hovedplan for vann og ny hovedplan for avløp skal utarbeides. Den gamle hovedplan for 
vann er i dag 19 år gammel og således er det på høy tid med en revisjon for å stille seg ajour 
med de lover og forskrifter som er gjeldende per dags dato. 

Formålet med planen er å legge til rette for en bærekraftig og miljøvennlig by- og 
distriktsutvikling som er robust mot klimaendringer, samt å utarbeide et verktøy for langsiktig 
satsing innen vann og avløp. Det vil spesielt være viktig å legge opp økonomisk 
handlingsplan for de kommende årene grunnet aldrende infrastruktur både innen 
vannforsyning og på avløpssiden. 

Som første ledd i planprosessen er det utarbeidet ett planprogram som beskriver prosessen 
fram mot de nye hovedplanene for vann og avløp. 

 
 
Faktiske opplysninger:* 



Sør-Varanger kommune har utarbeidet et forslag til planprogram, som er det første ledd i 
planprosessen for de nye hovedplanene innen vann og avløp. Planprogrammets hensikt er å 
redegjøre for formålet, planprosessen, organisering av arbeidet, samt. frister og medvirkning. 

Hovedplan for vann og hovedplan for avløp er en del av kommuneplanens arealdel og 
således er det utarbeidet et planprogram som skal legges ut til offentlig ettersyn jmf. plan- og 
bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.  

Det er 19 år siden sist hovedplan for vannforsyning, og for avløp eksisterer det per i dag 
ingen konkret hovedplan. Det er vedtatt i kommunens planstrategi for perioden 2016-2019 at 
nye planer for disse områder skal utarbeides. 

Organiseringen av arbeidet er prosjektbasert, og har en administrativ styringsgruppe som 
inkluderer berørte kommunale fagenheter. 

I det kommende planarbeidet vil det være nødvendig med en fullstendig analyse av den 
eksisterende infrastrukturen, for å avdekke det kommende saneringsbehovet i årene 
framover. Det vil også være nødvendig med kapasitetsberegninger for de områder som er 
under utvikling innad i kommunen. Videre vil det også utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS) som gjelder vann og avløp, og som siden innarbeides i 
kommunens helhetlige ROS-analyse. 

Ved endt arbeidet skal det foreligge en handlingsplan som prioriterer ulike tiltak som 
anbefales i en økonomiplan jmf plan- og bygningsloven § 11-2.  

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Det fremtidige planarbeidet vil være av særdeles viktighet for framtidig næringsutvikling, da 
det vil avdekke kapasistetsbegrensninger og fremtidig behov for utvikling av VA infrastruktur. 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
Rent vann og sikker vannforsyning er av særdeles viktighet for folkehelse. Samtidig er 
usjenerende håndtering av avløpsvann av høy viktighet for den generelle folkehelse. 

Kompetansebygging: 



 

Økonomi: 

Arbeidet finansieres under selvkostprinsippet. 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger:* 

 

Alternativ til vedtak:* 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
 
 
Behandling23.03.2020 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Vonka, Margerethe 
 
Forslag  foreslått av : 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar at forslag til planprogram for kommunedelplan 
«hovedplan for vann og avløp» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, i 
henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13. Det varsles samtidig om oppstart av 
planarbeidet. 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 021/20: 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar at forslag til planprogram for kommunedelplan 
«hovedplan for vann og avløp» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, i 
henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13. Det varsles samtidig om oppstart av 
planarbeidet. 
 
 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 



- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

 
 
 
 
 


