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Vedtak av Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse,
randsoner og klyngehus - orientering til fellesnemnda
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune

Møteddato
23.05.2019

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.
23.05.2019 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har partssammensatt utvalg fattet følgende vedtak:
FTK- 039/19 Vedtak:
Saken tas til orientering.

Saksnummer
039/19

Sammendrag:

Kommunen forpliktes gjennom vannforskriften å gjennomføre nødvendige tiltak på
opprydding i spredt avløp. Målet er å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i
Aulivassdraget innen 2021.
Handlingsplanen for Re er omfattende og beskriver hvordan oppryddingen i spredt avløp
skal gjennomføres. Det er lagt opp til en investering på 100 millioner kr fordelt over 8 år for
å tilknytte randsoner og klyngehus til kommunalt nett og kommunale renseanlegg (ca 300
boliger/bygg). Mange av de 1800 bolig/bygg som ikke er tilknyttet kommunalt nett i dag vil
få pålegg om å oppgradere sitt private avløpsanlegg i samme periode. Nasjonale føringer
for neste planperiode 2022-2027 krever videre oppfølging av målene i vannforskriften og
forsterker viktigheten av at arbeidet må gjennomføres.
Tønsberg har tilskuddsordning ved pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett. Denne
bør videreføres i Re kommune for å sikre framdrift og nye tilknytninger til kommunalt nett
slik planen legger opp til. Kostnadsrammen for tilskuddsordningen er estimert til 18
millioner.
Ved tilknytning av klyngehus i Jarbergprosjektet anlegges det gang- og sykkelvei over VAtrase mellom Ramnes kirke/Heianveien og Jarberg. Det skal søkes om økonomisk støtte
fra fylkeskommunen. Gangvei gjennom Ramnes sentrum til krysset ved Heianveien er
allerede vedtatt, jf. budsjettvedtak 11.12.2018 og reguleringsplan 11.09.2012.
Vedlegg:
Vedtak av Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner
og klyngehus (L)(488321)
Kart_Avløpsoner
Tilskuddsordning Tønsberg
Plan for spredt avløp i Re
VA-trase i GS-vei Jarberg-Heianveien
Planskisse gang-sykkelvei Jarberg

Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Saken legges frem for fellesnemnda til orientering før avgjørelse i Re kommunestyre.
Videre behandling

Tønsberg, 13.05.2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann

