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Hovedplan for vann, avløp og 
vannmiljø 2019 - 2030

Hovedplan som verktøy for bærekraftig kommuneutvikling-
valg av struktur og løsning for å sikre framtidige behov.

Prosjekt og utvikling: Willy Stork, avdelingsleder
Tom A. Havnes, prosjektleder
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Malvik kommune

 Kart som viser kommunen vår. 
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• Tenke langsiktig minst i et 50- årsperspektiv.
• Kobling mot kommuneplanens arealdel ++ utviklingstrender.
• Valg av struktur og løsning som sikrer framtidige behov.
• Strategier og prioriteringer i et langtidsperspektiv.

Hvordan sikre bærekraftig kommuneutvikling?
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Forholdet til kommuneplanen

 Bidra til at kommunens VA-
systemer er tilfredsstillende 
mot lov og forskrift

 Legge til rette for at 
utviklingen fastsatt i 
kommuneplanen kan 
gjennomføres.

 Koordinert med revidering 
av arealplan for å ta hensyn 
til nye  utbyggingsområder. 
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Hensikten med hovedplan

1. Klarlegge dagens status og hovedutfordringer (diagnose)
2. Formulere hovedmål og delmål for vannforsyning, avløp og 

vannmiljø 
3. Finne strategier for å nå målene 
4. Utforme en tiltaksplan med prioriterte tiltak for 

planperioden for å nå oppsatte mål 



Grunnlagsvurderinger – utredninger 

260 sider 
med 
fagrapporter 
som vedlegg/
underlag for 
Hovedplanen
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Status - vannforsyning
Malvik kommunale vannverk:

Vannkilde Jonsvatnet og behandles i Vikelvdalen (VIVA). 

• forsyner ca. 12 000 fastboende, gjennomsnittlig 
forbruk 59 l/s

• lekkasje i 2017 - 33 %

Mostadmark kommunale vannverk

Vann fra Inner Damtjern og behandles i Mostadmark VA

• forsyner ca. 355 fastboende 

• gjennomsnittlig forbruk på 1.1 l/S 

Kritiske faktorer og hovedutfordringer:

Reservevannforsyning 

En hovedledning   

Sårbar ved brudd

Oppnå bærekraftig nivå på fornying av ledninger.
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Status - vannforsyning

• 140 km med kommunale vannledninger

• 25 km – 18% har behov for utskiftning.

• 1258 vannkummer

- herav 100 felleskummer med vann 
og spillvann i samme kum. 

- Risiko for at drikkevannet kan bli 
forurenset av avløpsvann er stor. 
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• Avløpsanlegg – rensedistrikt
• Transportsystem
• Overvann
Eksempel:

Beregnet fremmedvann ut fra pumpet avløpsmengde

Status – avløp og vannmiljø
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Avvik mellom mål og tilstand - diagnose

D Godt vannmiljø

E Klimatilpasset og helhetlig 
overvannsforvaltning

F Gode og robuste                            
avløpssystemer

G

H

Effektiv, miljø- og   kunnskapsbasert vannforvaltning, 
vannforsyning og avløpshåndtering

Kundefokus

A Nok kapasitet til husholdning og næring

B God drikkevannskvalitet som er hygienisk trygt

C Sikker vannforsyning med god reservekapasitet 
og alternative forsyningsmuligheter
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Struktur og løsning

• Nok kapasiteten i 
overføringsnett i 
fremtiden

• Godt drikkevann 
• Sikker vannforsyning

Strategi vannforsyning
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Strategi og 
tiltak for å nå 
måla for 
vannforsyning
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Strategi for avløp og vannmiljø
• Oppgradere avløprenseanlegg –

bygge flere nye renseanlegg som 
HARA

• Endre struktur. Færre og større 
anlegg

• Fjerne fremmedvann og 
ukontrollert overløpsdrift.

• Sanere ledningsnett – bygge mer 
robuste overvann og 
avløpssystemer som er tilpasset 
klimaendringene
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Investeringstiltak  - Drifts /vedlikeholdstiltak-
Utredningstiltak
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Handlingsplan vann og avløp

Tatt høyde for investeringer i 
økonomiplanen for 2019  -2022

En dobling av gebyrene i 
planperioden.
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Struktur og løsninger:
• Vannsystem 
• Avløpssoner
• Plassering av nye renseanlegg
• Oversikt over vannkvaliteter
• Handlingsplaner

Resultater 
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Å det er langt å gå…, 
hvem vet om vi 
kommer i mål?
Det trengs mer en 
kubbe for å lage et 
bål, så kom å gå 
sammen med oss. 

Takk for 
oppmerksomheten!

https://www.youtube.com/watch?v=WdeJLkP-OFg


