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Hovedvannplan 2020-2035Vedlegg 

1 Hovedplan vannforsyning - Sørfold kommune 2020-2035 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

Vannforsyning er en kommunal primæroppgave. Vannsektoren har forsyningsmessig 

samfunnsansvar – som er forankret i Eu’s vanndirektiv, samt nasjonale lover og forskrifter. 

 

Mattilsynet og Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for vannforsyningen. 

 

På dette grunnlag innstilles det til PRU/KST å vedta hovedplan vann 2020-2035 

 

 

Vedlegg: 

 

• Ny hovedplan vann 2020-2035 

 



Saksopplysninger 

Det er utarbeidet en hovedplan for vannforsyning i Sørfold kommune med tidsperspektiv 2020-

2035 (se vedlegg). 

Planen tar i hovedsak for seg kommunale og private vannverk (Lillegård/Nedregård VV.) som 

driftes av Sørfold kommune. Planen sier også litt om de mindre vannverkene rundt om i 

kommunens bygder. 

 

 

 

 

Vurdering 

 

Det er utarbeidet en hovedplan for vannforsyning i Sørfold kommune med tidsperspektiv 2020-

2035 (se vedlegg). 

Planen tar i hovedsak for seg kommunale og private vannverk (Lillegård/Nedregård VV.) som 

driftes av Sørfold kommune. Planen sier også litt om de mindre vannverkene rundt om i 

kommunens bygder. 

 

Hensikten med planen er å ha et oppdatert planverk for alle kommunale og private vannverk i 

kommunen, med et samlet mål for at Sørfold kommune skal oppfylle gjeldende krav i lover og 

forskrifter knyttet til vannforsyning. 

 

Videre skal hovedplanen angi hvordan kommunen skal oppfylle innbyggernes forventninger til 

servicenivå og beredskap, samt gi best mulig forutsigbarhet. 

Hovedplan for vannforsyning skal danne grunnlaget for de beslutningene kommunen tar for å 

sikre vannforsyningen til kommunens innbyggere og for å sikre at investeringene som gjøres er 

de mest regningssvarende. 

Som eksempel finner man på side 46 i planen det som benevnes som tiltaksplanen, denne danner 

grunnlaget for forutsigbarheten i forbindelse med vannavgiften fremover. 

På linje 17-21 i tabellen et forslag til kostnadsfordeling for en eventuell ny vannforsyning til 

Megården (Lillegård/Nedregård VV.). Osv. 

 

Fra 2029 i tiltaksplanen og frem til utløpet av hovedplanens tidshorisont er det imidlertid satt 

opp mer samleposter på sanering av ledningsnettet. Å prioritere tiltak så langt frem i tid vil 

sjelden ha noen reell funksjon da man ofte ser at behovene endrer seg underveis. 

 


