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Innledning  

I tråd med kommuneplanens ambisjon om å arbeide «målbevisst og jevnt og trutt for at 

positive utviklinger skal komme vår vei», har kommunen startet arbeidet med å utarbeide 

egen plan for drikkevann, for vannmiljø og for avløp i kommunen. 

 

Først trinn i planarbeidet er å utarbeide planprogram skal vedtas lagt ut til offentlig ettersyn 

og høring. 

 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

1. Formålet med planarbeidet,  

2. Planprosessen med frister og deltakere 

3. Hvilke alternativer som vil bli vurdert 

4. Behovet for utredninger.  

5. Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,  

 

1  Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en plan for hvordan man kan sikre tilfredsstillende 

drikkevann og avløp i hele Ibestad Kommune, med hovedvekt på de områder som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til bosetting, næring og offentlig virksomhet. 

 

Formålet er i tillegg å utarbeide en plan for hvordan innsjøer, vannførende bekker og elver og 

sjøområdene i hele kommunen kan sikres best mulig vannmiljø som er en samlebetegnelse for 

økologisk og kjemisk tilstand. 

 

2 Planprosessen 

Planarbeidet skal lede frem til kommuneplan for vann, vannmiljø og avløp som skal ha status 

som hovedplan VVA direkte underlagt Kommuneplanen. 

 

Planarbeidet skal ledes av formannskapet og prosjektgruppe bestående av leder PNU og 

innleid konsulent Vannplan v/Trond Lohne. 

 

Prosjektgruppen skal lede planarbeidet, og eksisterende vannverk, grunneiere, utbyggere og 

andre som i høringsfasen ber om medvirkning, skal gis anledning til å gi innspill og medvirke 

i planarbeidet. 



 

Planarbeidet legges opp etter slik foreløpig fremdriftsplan: 

 

 Behandlingstrinn   Dato   

Varsling av oppstart av planarbeid og politisk behandling av 

utsending av planprogram på̊ høring (6 uker)   
 Juni 2021 

Behandling av innkommende forslag og justering av 

planprogram  
 Juli 2021 

Fastsette planprogram i kommunestyret    September 2021  

Gjennomføre medvirkningsmøter med innbyggere og berørte 

parter.  

 September-november       

2021 

Utarbeide endelig fremdriftsplan, inkludere innspill, 

sammenstille kjent data og ev. ny kartlegging og utarbeide 

planforslag  

 Desember 2021 

Planforslag til 1. gangs behandling    Januar 2022 

Planforslag er til offentlig ettersyn – 6 uker    Februar 2022 

Behandling av innkomne merknader/innspill    Mars 2022 

Endelig planvedtak (sluttbehandling i kommunestyret)   April 2022 

 

3 Hvilke alternativer som vil bli vurdert 

Ibestad Kommune er en typisk distriktskommune med spredd bosetting der den enkelte fra 

gammelt av har måttet klare seg selv. 

Både med å føre fram drikkevann og å grave ned doen på en sånn måte at det ikke forurenset 

vannet i bekken gjennom tunet. 

 

Ingen satt med henda i fanget og ventet på hjelp fra styresmaktan.  

Der det var mulig slo naboene seg samme for på dugnad å ordne seg på beste måte. Den som 

hadde gravemaskin kalte ut mannskap for å lage demning i elva og legge ned rør, mens 

formannen i misjonsforeningen eller en eller annen som satt på kontor, fikk ta seg av 

regnskapet. 

Det viktigste var at man hadde nok vann, at avløpet ikke var til for stor sjenanse for naboen, 

og at kostnadene ikke ble for store. 

 

I dag er ethvert vannrør som forsyner mer enn ett hus med drikkevann, å anse som et 

vannverk, eller vannforsyningssystem som det heter i drikkevannsforskriften. 

På samme måte er ethvert avløp å anse som en potensiell forurensningskilde, mens den minste 

bekk er registrert i felles vannområder voktet av forskrifter tilpasset EU-krav. 

Fra å være noe man ordnet seg med på dugnad, er kravene til tekniske utrustning, og dermed 

kravene til oppfølging og kompetanse, høyere enn det man kan innfri med dugnad, og den 

utviklingen må man forvente bare vil øke i løpet av planperioden. 

 

Det har ført til at ethvert vannverk og felles avløpsanlegg av noe størrelse i dag driftes med 

betalt hjelp som tilkaller rørlegger eller elektriker fra Harstad, eller kanskje enda lenger 

vekke, dersom noe går galt.  

 

Det er lite rasjonelt. 

 

 

 



 

Hovedfokus i planarbeidet vil derfor være: 

Hvordan kan man:  

• På en rasjonell måte sikre trygt drikkevann i tråd med drikkevannsforskriften til alle i 

Ibestad Kommune? 

• På en rasjonell måte sikre trygge avløp i tråd med forurensingsloven i hele Ibestad 

Kommune? 

• På en rasjonell måte sikre godt vannmiljø i innsjøer, vannførende elver og bekker og 

sjøreal i hele kommunen? 

 

Det tidligere private vannverksamarbeidet på Ytre Andørja ble i 1964 ved 

kommunesammenslåingen dette året overtatt av Ibestad Kommune, og siden har Ibestad 

Kommune også vært eier av det kommunale avløpsanlegget i tidligere Andørja kommune. 

 

Det er knapt mulig å tenke seg at kommunen skal kunne overta eierskapet til all felles 

vannforsyningen og alle felles avløpsanlegg i kommunen. 

Hovedplanen må derfor gi svar på: 

 

• Er det mulig å etablere en felles driftsorganisasjon for alle vannforsyningssystem og 

fellesavløp i Ibestad Kommune uten at kommunen står som eier av anleggene? 

 

4 Behovet for utredninger.  

Med slike premisser for arbeidet med hovedplanen, må det i det minste gjennomføres slike 

utredninger: 

 

1. Utarbeide oversikt over alle felles vannforsyningssystem i kommunen (all 

vannforsyning utover enkeltvannforsyning til kun en enkelt bolig eller fritidsbolig). 

2. Utarbeide statusvurdering for hvert av vannforsyningssystemene med fokus på kritiske 

punkt målt mot drikkevannsforskriftens krav og arealplanens forventninger om 

dekningsområde. 

3. Utarbeide oversikt over alle avløp i kommunen. 

4. Utarbeide statusvurdering av hvert enkelt avløp med fokus på kritiske punkt mot 

forurensingslovens krav, og arealplanens forventninger om dekningsområde.  

5. Utarbeide oversikt over alle vannkilder og vannførende elver/bekker og sjøareal utsatt 

for menneskelig påvirkning. 

6. Utarbeide status for vannmiljø med fokus på kritiske punkt mot forskrift om 

konsekvensutredningers krav til fysisk og kjemisk tilstand i vannmiljø. 

Og på det grunnlag: 

7. Avklare mulighetene for felles driftsoppfølging av vannforsyningssystem og 

fellesavløp. 

 

5 Opplegg for medvirkning 

Som planmyndighet er Ibestad Kommune riktignok pålagt å sikre en bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, og kan som bygningsmyndighet 

pålegge søker å dokumentere hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann samt 

slokkevann, og at avløpsvann er sikret og i samsvar med forurensningsloven før det gis 

byggeløyve. 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger i tillegg kommunen å sikre befolkningens 

sikkerhet og trygghet, mens kommunehelseloven gir kommunen muligheter for å gripe inn i 

krisesituasjoner. 



 

Kommunen kan likevel ikke pålegge private vannverk og avløpsanlegg å samarbeide med 

hverandre og med kommunen. 

 

For å kunne utarbeide Hovedplan VVA som skissert over, er kommunen derfor avhengig av 

samarbeid med og medvirkning fra samtlige med ansvar for felles vannforsyning og avløp.  

Og i bredere forstand også med enhver innbygger eller næringsdrivende i kommunen. 

 

Som del av planarbeidet legges det derfor opp til slik medvirkning: 

1. Innledende folkemøte i høringsperioden for planprogrammet med informasjon om  

✓ kommunens ambisjon om å dokumentere og utbedre vannkvalitet, avløp og 

vannmiljø,  

✓ Kommunens ambisjon om å utrede mulighetene for felles driftsorganisasjon fr 

all felles vannforsyning og avløp i kommunen. 

2. Partsmøter med felles vannforsyningssystem og fellesavløp med sikte på  

✓ Å utarbeide oversikt over alle felles vannforsyningssystem og fellesavløp i 

kommunen. 

✓ Statusvurderinger 

✓ Drøfte mulighetene for samarbeid 

3. Partsmøter med grendelag og aktører som har interesse av eller påvirker vannmiljø i 

innsjøer vannførende bekker/elver og sjøarealene. 

 

 

 


