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HOVEDPLAN VANN OG AVLØP - 2014 – 2024 FOR RENNESØY KOMMUNE.

Vedlegg: Rennesøy kommune -Hovedplan vann og avløp – 2014 – 2024.
Innstilling fra rådmannen:
Planutvalget rå til at fremlagt Hovedplan for vann og avløp for Rennesøy kommune blir godkjent. Planene
oversendes til kommunestyret for endelig godkjenning.

Saksutredning:
Rennesøy kommune har de siste årene hatt en befolkningsvekst som er langt over landsgjennomsnittet, og
det er etablert boligområder fordelt på flere steder i kommunene. Utfordringen ved en slik utvikling er
spesielt krav til distribusjon av vann og sikkerhet i hovedforsyningen. Sentralt her står arbeidet med
fremføring av ny hovedledning fra Stavanger til Rennesøy/Finnøy. Planene er at dette prosjektet skal være
ferdig i løpet av 2015.
For å sikre fortsatt vekst i kommunen må planlegging av infrastruktur for vann og avløp ligge i forkant og
være fremtidsrettet. Det er da viktig at vi evaluerer dagens forsyningsnett/avløpsnett m/ tekniske anlegg med
tanke på kapasitetsøkning og sikkerhet. Eksisterende hovedplan for vannforsyning er fra 2007og hovedplan
for avløp fra 2008. Med bakgrunn i sterk befolkningsvekst og planar for utvikling av større næringsområde,
er det nå behov for revidering av disse planene. Planforslaget som legges frem skal erstatter begge disse
planene.
Planforslaget er delt inn i følgende hovedpunkter:
 Innledning m/forord og sammendrag.
 Rammebetingelser
 Målsettinger i hovedplanen.
 Vannforsyningen
 Avløpshåndtering
 Tiltaksplan
 Vann og avløpsgebyr
Rammebetingelsene omfatter nasjonale, regionale og kommunale bestemmelser
Utskrift sendes til:
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Målsettingene skal oppfylle krav i eksisterende lovverk, forskrifter og andre bestemmelser. Videre skal
kommunen sine overordnede mål, visjoner og planer danne grunnlag for de overordnede målene i planen.
Det er gjort en omfattende vurdering av eksisterende anlegg for intern vannforsyning i kommunene. Planene
er delt inn i ulike dekningsområde:
 Vestre Åmøy
 Sokn og Bru
 Askje
 Mosterøy
 Rennesøy m/Austbøstemmen.
 Brimse
Innenfor hvert enkelt dekningsområde er det gjennomført en vurdering av eksisterende forhold og med en
konklusjon som slår fast hvilke tiltak som er aktuelt å gjennomføre for å oppnå målsetningene.
Det er gjennomført en grov kalkyle på kostnadsrammene, og de aktuelle tiltakene er lagt inn i en
handlingsplan med tidfesting for gjennomføring.
Oppsett som viser måloppnåelse viser at vi på visse område bare har delvis måloppnåelse, samt at vi
innenfor punkt som omhandler brannvann ikke har oppnådd mål på to punkt.
Avløpshåndtering er vurdert og behandlet på samme mal som vannforsyningen. Konklusjonen viser at vi
også her på noen av feltene bare har delvis måloppnåelse.
I tiltaksplan er det lagt opp til en total investering på:
 Vann ca. 64 mill.
 Avløp ca. 24 mill.
Oppsettet er fordelt på følgende punkt:
 Sanering av vann og avløp
 Nye kommunale anlegg vann og avløp.
For utregning av fremtidig gebyrgrunnlag har en fordelt investeringsutgiftene med et tilsvarende likt beløp
for hvert av årene i planperioden (10 år).
 Kr. 6 mill. for vann
 Kr. 2,5 mill. for avløp.
 Gebyr for tilknytting er som i dag.
Fordelingsoppsettet i planen legger likevel opp til en vesentlig større investering for perioden 2015 og 2016.
Årsak til dette er mellom annet:



Austbøstemmen kan nedgraderes når ny forsyningsledning er lagt av IVAR IKS til Rennesøy. Det er
viktig at dette arbeidet blir gjennomført så raskt som mulig med tanke på etablering av nytt
boligområde på Eltarvåg.
Etablering av ny hovedledning til Mosterøy er et tiltak som har vært prioritert i mange år, men som
fremdeles ikke er realisert. Årsak er konflikt med fortidsminner samt tiltak knyttet opp til plassering
av ny GS-veg.

Disse to prosjektene har en kostnadsramme på ca. 23 mill. på to år, henholdsvis 13 mill. i 2015 og 10 mill i
2016. Det er dette oppsettet som er lagt inn i forslag til investeringsbudsjett for 2015.
Videre er det for avløpsanlegg lagt opp til en vesentlig større investering i 2015 enn det som ligg som
forutsetning. Dette skyldes at tidligere prosjekt ikke er gjennomført i tråd med tidligere investeringsplaner.

3
Dersom det i løpet av disse to årene blir investert i tråd med dette oppsettet, vil forutsetningene som er lagt
til grunn ved utrekning av gebyrgrunnlaget bli endret. Vi vil da få større gebyrøkning for 2017/2018 både for
vann og avløp. Dette på grunn av høyere kapitalkostnader. Avgiftene vil likevel i løpet av 10 års perioden
tilpasse seg økningen som er skissert i oppsettet. Forutsetningen er at utviklingen av abonnementsgrunnlaget
blir tolnærmet det som er lagt inn i planen, 40 nye abonnenter hvert år.
Administrasjonen foreslår at planene vedtas som gjeldende Hovedplan for vann og avløp i Rennesøy
kommune.

