
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 42/21 den 17.06.2021. 
 
Behandling: 
 
Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram følgende forslag til nytt punkt 2.  

«Kommunestyret forutsetter at det vurderes flere mulige alternativer for 
reservevann og framtidig vannforsyning på Skei enn regulering av 
Sjøsetervatnet/Nisjuvatnet. Det må synliggjøres hvilke løsninger som er aktuelle i en 
situasjon der dagens planreserve på Skei reduseres, holdes uendret eller utvides.» 

 
Inge Bugge Knudsen, MDG foreslo følgende:  
 

”Forslag 1:  
Kulepunkt 5. i Punkt 1.2:  På Skei er det behov for en ny vannkilde med kapasitet for 
framtidig ny bebyggelse som kan gi tilstrekkelig uttakskapasitet også i tørre år. Det er 
i et eget prosjekt vurdert flere alternative vannkilder. Det er så langt 2 prioriterte 
løsninger som har pekt seg ut: 1. Inntak i Nisjuvatnet 2. Inntak i Sjøsætervatnet For å 
sikre tilgang til vann i tørre perioder vil det bli behov for begrenset regulering av hhv 
Nisjuvatnet eller Sjøsætervatnet.  
 
samt  
 
Alternativ 1. vannkilde Nisjuvatnet og alternativ 2. vannkilde Sjøsetervatnet i planens 
punkt 6.3.2 tas ut av planen. 
 
Forslag til nytt punkt 2:  
 
Administrasjonen utreder andre alternativer for å sikre tilfredsstillende vannkapasitet 
og reservevannløsning. En antatt vekst i antall fritidsboliger på Skei skal ikke legge 
føringer for valg av alternativ løsning.» 

 
Votering:  

 Forslag fra Inge Bugge Knudsen om å stryke punkt i planen: Forslaget fikk 2 stemmer 
og falt.  

 Planutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme 
 Forslagene til nytt punkt 2:  

- Inge Bugge Knudsens forslag fikk 1 stemme, og falt. 
- Ole Kristian Klåpbakkens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

 



 
 

 
 

 

 
Vedtak/innstilling: 
 
 

1. Vedlagte forslag til revidert hovedplan vann og avløp 2021 - 2030 vedtas.  
Årlige bevilgninger til investeringer og fastsetting av gebyrer tas ifb. med årlige 
budsjett-behandlinger. 

2. Kommunestyret forutsetter at det vurderes flere mulige alternativer for reservevann 
og framtidig vannforsyning på Skei enn regulering av Sjøsetervatnet/Nisjuvatnet. Det 
må synliggjøres hvilke løsninger som er aktuelle i en situasjon der dagens planreserve 
på Skei reduseres, holdes uendret eller utvides. 

 
 


