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Innspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035  

Supplement til innlegg fra Beitostølen Hytteforening av 31.1.2022 vedr. VVA. 

 
Enkelte medlemmer i Beitostølen Hytteforening har ønsket å komme med et innlegg knyttet 

til de utfordringer som er innenfor området VVA i den perioden som dekkes av den reviderte 

Arealdelen. 

 

Fra planprogrammet siteres under avsnittet om infrastruktur:  

«Vatn og avlaup Eksisterande KPA syner infrastruktursoner med krav om tilkopling til felles 

avløps- og vassforsyningsanlegg. Sonene er delt inn i tre kategoriar I-410-M og VAF, I-410-VA 

og I-410-G (Område for private avløpsanlegg). Handlingsplanprogram for VVA blei vedteke 

av kommunestyret den 29.04.2021. Det er gjort vurderingar av områda som har krav til 

tilkopling til felles VA-nett. Det blei vedteke at nokre av sonene skulle endrast til FS-soner (I-

410-G), noko som bør samsvare i den nye arealdelen». 

 

Fra vedtaket i kommunestyret 29.04.2021 siteres: « 

Kommunens arbeid etter vedtatt plan vil ligge i å bl.a. detaljere videre tiltaksforslagene, og 

påsé at miljømålene og de regionale og nasjonale føringene tas inn i kommunens ordinære 

saksbehandlingssystem på en god måte. Mange av tiltakene er tiltak som uansett skal 

gjennomføres etter ulike regelverk, uavhengig av vannforskriften og den regionale 

vannforvaltningsplanen. Den viktigste funksjonen til vannforskriften og 

forvaltningsplanarbeidet er den helhetlige samordningen, tidsprioriteringen og at nok tiltak 

settes i gang til at de vedtatte miljømålene nås i tide. Planene vil bidra til å sikre rent 

drikkevann, badevann, jordvanningsvann, en rik vassdragsnatur og friske vassdrag, velegnet 

til rekreasjon for innbyggerne. Den gir klare føringer og forventninger og vil bidra til å 

understøtte kommunens arbeid innen vann- og avløp, miljøansvaret i jordbruket, 

naturforvaltning, friluftsliv og dels også folkehelse. Både vannforvaltningsplanen, 

tiltaksprogrammet og handlingsprogrammet for perioden 2022- 2027 gir gode beskrivelser 

og klare felles føringer for det videre arbeidet. 

 

Som det framgår av ovenstående, er ikke dette bare overordnede føringer, men også krav til 

kommunen om å detaljere og påse at VVA blir ivaretatt i de kommunale prosesser. 

Vi mener at planprogrammet burde behandle dette temaet mer utdypende.  Som 

hovedregel bør gjelde at vedtatte planer for VVA, må gå foran i rekkefølgebestemmelsene 

for utbygging av nye områder. Forenklet sagt kan det ikke avsettes nye utbyggingsområder 

før det kan dokumenteres at VVA lar seg løse/godkjennes. 



Beitostølen Hytteforening ønsker dette særlig belyst, fordi den store utbyggingen til nå, 

pluss forventet utbygging av Beitostølen, vil medføre behov for øket vanntilførsel. 

Spørsmålet er om eksisterende vannkilder har tilstrekkelig kapasitet til å fange opp 

framtidens behov. 

Ole Vassverk forsynes med vann fra Olevann. Dette er et grunt vann, med lav vannstand om 

sommeren. I de siste somrene har det vært liten vannføringen i Oleåni. Sist sommer var 

Oleåni som en liten bekk, noe som fikk/får konsekvenser for hele vassdraget til Javnin og 

videre nedover.  

Vi ber derfor om at framtidens behov for vannforsyning til Beitostølen beskrives tydelig i den 

reviderte Arealdelen som rammeverk for fremtidig utbygging. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Beitostølen Hytteforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


