
Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap/Kommuneplanutvalget
Møtested: , Aremark rådhus
Dato: 23.06.2017
Tidspunkt:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Geir Ragnar Aarbu Anne Mørk-Tønnesen
Ordfører Utvalgssekretær
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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskap 49/17 23.06.2017

Kommunedelplan vann og avløp

Vedlegg
1 Planprogram VA
2 Kart Planprogram VA

Saksopplysninger
«Hovedplan for vann, avløp og miljø 2014-2026» mangler noen juridisk bindende 
bestemmelser, herunder bestemmelser for tilknytning til infrastruktur for fritidsbebyggelse etter 
plan- og bygningslovens § 30-6 (jf § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp).

Vurdering
For å kunne vedta bestemmelser for tilknytning til infrastruktur for fritidsbebyggelse etter plan- 
og bygningslovens § 30-6 (jf § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp) kan dette skje i form av en 
kommunedelplan for området.

Rådmannens innstilling
1. Aremark kommune utarbeider en tematisk kommunedelplan for virksomhetsområde 

vann og avløp; jfr. plan- og bygningslovens §11-13 og §4-2. 
2. Vedlagte planprogram for kommunedelplanen legges ut med høringsfrist 26. august 

2017, samtidig med varsel om oppstart av kommunedelplanen.
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PLANPROGRAM FOR TEMATISK KOMMUNEDELPLAN FOR 
VIRKSOMHETSOMRÅDE VANN OG AVLØP

Innledning:
Etter vedtak i Kommuneplanutvalget 23. juni 2017 (plan- og bygningslovens §11-13 og §4-2) 
igangsetter Aremark kommune arbeidet med tematisk kommunedelplan for 
virksomhetsområde vann og avløp. Kommunedelplanen vil inngå som grunnlagsdokument for 
arbeidet med kommuneplanens arealdel, som er under utarbeidelse (tidligere varslet).

Kommunedelplanen vi bestå av VA-kart, beskrivelse og etappeplan. 
Videre vil det utarbeides bestemmelser, herunder også for tilknytning til infrastruktur for 
fritidsbebyggelse etter plan- og bygningslovens § 30-6 (jf § 27-1 vannforsyning og § 27-2 
avløp).

Kommunen har tidligere vedtatt en «Hovedplan vann, avløp og miljø 2014-2026» som danner 
grunnlaget for denne kommunedelplanen. 

Resyme av «Hovedplan vann, avløp og miljø 2014-2026»:
Hovedplanen omfatter i hovedsak 3 hovedsatsingsområder:

 Nytt vannrenseanlegg
 Utbedring av feil og oppgradering til akseptabelt nivå på eksisterende ledningsnett
 Utbygging av trykkavløp for tilknytning av hytter og spredt boligbebyggelse som ikke 

kan tilknyttes eksisterende anlegg

Hovedplanen er senere endret gjennom Kommunestyrevedtak 44/16 av 22.09.16 «Utvidelse 
av vedtatt utbygging av vann og avløp», Kommunestyrevedtak 49/16 av 03.11.16 «Utvidelse 
av tomt for renseanlegg i Aremark kommune» og beslutning om at det legges trekkerør for 
fiber i alle traseer.

Det vedlagte VA-kart viser nå opprinnelig Hovedplan med vedtatte og foreslåtte endringer.

Fremdrift:
Kommunedelplanen skal endelig behandles i Kommunestyret i desember 2017.

Aremark, 23. juni 2017
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