
Eidsvoll kommune
Kommunalteknikk

Arkivsak: 2015/3903-45
Arkiv: M10
Saksbehandler:
Erling Amdahl
Dato: 01.03.2017

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 25.04.2017

Hovedplan vannforsyning 2017-2028 Offentlig høring

Rådmannens innstilling

Høringsutgave til Hovedplan Vannforsyning (HPV) for Eidsvoll kommune, datert 1.11.2016, 
legges ut til offentlig høring med høringsfrist 21.6.2017 

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger

Eidsvoll kommunes Hovedplan Vannforsyning (HPV) 2012-2015 må revideres for å 
etterkomme nye krav. Mattilsynets revisjonsrapport med pålegg fra høsten 2015 omfattet 
revisjon av HPV 2012-2015. Revisjonsrapporten peker på svakheter ved ros-analyse, 
handlingsplaner og strategier, samt revisjon av organisasjonsplanen for vannverket. I den nye 
planen skal også Damtjern vannverk innlemmes.

7.4.2017 mottok Eidsvoll kommune tilsynsrapport fra Mattilsynet med ulike pålegg knyttet til 
vannforsyningssystemet. Vedtaket omfatter oppdatering av styringssystemene for vannverket, 
utarbeidelse av saneringsplan som oppfyller nasjonale målkrav for utskiftingstakt (2%), samt 
utarbeidelse av opplæringsplan. Administrasjonen vil følge opp påleggene innenfor tidsfristen, 
men vil påklage den delen av vedtaket som dreier seg utskiftingstakt.

Det er ingen sektorovergripende lovgivning for vann- og avløpssektoren i Norge. Aktiviteten 
innenfor tjenesteområdet reguleres gjennom flere lover og forskrifter. Den mest sentrale er 
"Forskrift om vannforsyning og drikkevann" (drikkevannsforskriften). Forskriften er hjemlet i 
næringsmiddelloven, kommunehelsetjenesteloven og beredskapsloven. Forskriften har til 
formål å sikre drikkevannet både når det gjelder mengde og kvalitet.

2.  Vurdering

Hovedplan vannforsyning 2017-2028.
Hovedplan vannforsyning 2017-2028 er Eidsvoll kommunes langsiktige strategi, plan og 
overordnede styringsdokument for vannforsyning i kommunen. Hovedplanen beskriver dagens 
status på vannforsyningssystemene i kommunen. Hovedplanen presenterer deretter mål og 
overordnede strategier for forvaltning av vannforsyningen, samt tiltak for å imøtekomme disse 
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målene med basis i dagens tilstand. Tiltakene er samlet i en tiltaksplan med tidshorisont på 
fire år.

Hovedmål for vannforsyningen er knyttet til:
1. Nok vann

2. Godt vann

3. Sikker vannforsyning

4. Effektiv og bærekraftig forsyning

* Tilstandsbeskrivelsen har avdekket følgende hovedutfordringer i Eidsvoll kommune:
Lekkasjeprosenten i kommunen er for høy, det er behov for en strategi for å redusere 
lekkasjer fra forsyningsnettet. Fornyelsestakten bør på sikt økes til minimum 2 %, jfr. 
nasjonale målkrav. Hovedplan vann for perioden 2017-2028 legger opp til en utskiftingstakt på 
minimum 1 %. Kostnadsnivået er beskrevet i hovedplanens kapitel 7. Der fremkommer også 
kostnadsnivået for Eidsvoll dersom utskiftingstakten skal være i h.h.t. nasjonale mål med 2 %.
* Tilstanden på kommunens to vannverk har behov for oppgradering for fortsatt å levere 
hygienisk sikkert drikkevann.
* Eidsvoll kommune skal fornye organiseringen av vannverket. Ansvarsfordeling, 
kompetanseheving og intern opplæring må gjennomgås.

Tiltaksplanen for vannforsyning i Eidsvoll kommune har til hensikt å systematisere arbeidet 
med drikkevann i kommunen. Det er i tiltaksplanen lagt opp til årlige investeringer, anslått til
mellom 15 og 40 millioner. Kostnadene som ligger til grunn, er totale prosjektkostnader. Det 
inkluderer byggekostnader, prosjekteringskostnader, prosjektadministrasjon og eventuelle 
kostnader for forprosjekter.

Hvilke tiltak som skal gjennomføres, må baseres på en helhetlig plan. I tillegg må det 
gjennomføres en større grad av detaljering av tiltakene i tiltaksplanen før en fullstendig 
prioritering og endelig budsjettering kan gjennomføres. Økonomiske konsekvenser behandles i 
hovedplanens kapittel 7, Tiltaksplan, og har en tidshorisont på 4 år. Kapittel 7 viser både 
konsekvenser av nasjonale målkrav med 2% utskiftingstakt og en vurdert ansvarlig fremdrift 
med 1% utskiftingstakt, jfr. dagens situasjon. Tiltaksplan med økonomiske konsekvenser vil bli 
fremlagt i forbindelse med den årlige behandling av Handlingsplan/budsjett.

3.  Alternativer

Alternative løsninger er ikke vurdert. Eventuelle innkomne merknader etter offentlig høring vil 
bli behandlet når høringsfristen er utløpt.

4.  Konklusjon

Hovedplan Vannforsyning 2017-2028 erstatter Hovedplan Vannforsyning 2012-2015. Med en 
slik plan vil kommunen ha målrettet og helhetlig plan som sikrer innbyggerne en fremtidig god 
og sikker vannforsyning.

Høringsutgave til Hovedplan Vannforsyning for Eidsvoll kommune legges ut til offentlig høring 
med høringsfrist 21.6.2017.

Vedlegg som følger saken:

1 Hovedplan vann Eidsvoll med vedlegg 1-3_Høringsutgave
2 Vedlegg 4_ROS-analyse Eidsvoll kommunale vannverk

3 Vedlegg 5_ROS analyse Damtjern vannverk

4 Nasjonale mål for vann og helse
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