Politisk melding
VIVA IKS skal utarbeide en felles hovedplan for vann og avløp for hver av de tre
kommunene, Lier, Røyken og Hurum. Det utarbeides separate hovedplaner basert på
en felles plattform. Arbeidet er igangsatt, og det er nå utarbeidet et planprogram som
ligger vedlagt denne melding som danner grunnlaget for hovedplanarbeidet. Det
oppnevnes to politiske representanter for hver av kommunene. Finansiering legges inn
i budsjett/økonomiplan 2016-2019

Bakgrunn:
Planprogrammet skal sette rammene for rullering av hovedplanene innen vann- og
avløp i Hurum, Lier og Røyken kommuner, og er en del av kommuneplanarbeidet.
Hensikten med planprogrammet er å informere om hvordan planprosessen er tenkt
gjennomført, hvordan medvirknings- og informasjonstiltak er tenkt ivaretatt og hvilke
dokumenter som skal legges til grunn for vedtak av endelige hovedplaner. I
forbindelse med hovedplanarbeidet må det avklares hvilke tiltak som krever
konsekvensutredning. Konsekvensutredningene forutsettes gjennomført som del av
planarbeidet.
Vestviken interkommunale veg-, vann- og avløpsselskap (Viva IKS) er forslagsstiller
på vegne av Lier, Røyken og Hurum kommuner. De tre kommunene har gjennom
vedtak av Vivas budsjett og handlingsprogram 2015-2018 bedt om oppdatering av
hovedplanene. Hovedplaner for veg følger separat prosess utenom dette
planprogrammet, da Røyken allerede har vedtatte hovedplaner for vei. Lier og Hurum
vil videreføre dette arbeidet på samme måte.
Formålet med planarbeidet er å utarbeide hovedplaner for Hurum, Lier og Røyken
kommuner som kan legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av veg,
vannforsyning, vannmiljø og avløpshandtering. Det lages en felles hovedplan for
vann- og avløp for hver av kommunene.
Felles hovedplaner i Hurum, Lier og Røyken er et ledd i å effektivisere
tjenesteområdene (forvaltning og drift) innen veg, vann og avløp i kommunene.
Hovedplaner for veg følger separat prosess utenom dette planprogrammet.

Hovedplanarbeidet vil også bidra til samordning av kommunenes planprosesser og
etablering av selskapet og det nye regimet innenfor veg-, vann- og avløpsområdet.
Man kan se for seg følgende synergier i forbindelse med planarbeidet:
 Bedre forståelse av overordnede problemstillinger på tvers av de tre
kommunene
 Bedre utnyttelse av fagkompetansen i selskapet og mellom de tre kommunene
 Økt grad av profesjonalisering
 Kompetansedeling over kommunegrensene
 Større fokus på muligheter på tvers av kommunegrenser som kan gi
kostnadsbesparelser og kvalitetsgevinster
Hovedplanene er å betrakte som temaplan i den respektive kommune, men vil ikke ha
status som kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven. For tiltak som vil få
vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr kapittel 4.3, skal det gjennomføres
konsekvensutredning før tiltaket kommer til utførelse.
Da planen ikke har formell status som kommunedelplan vil ikke Plan- og
bygningslovens bestemmelser være juridisk bindende. Planen vil imidlertid legge
føringer for gjennomføring av VA-tiltak for kommunene, og det bør derfor tilstrebes
at medvirkningsprosessene gjennomføres som for juridiske planer.
Mandat:
Mandatet fremkommer av «Forvaltningsavtale veg, vann og avløp», som er signert
mellom Viva IKS og hver enkelt av de tre kommunene:
Når det foreligger vedtak fra kommunen om utarbeidelse eller revidering av
en plan skal VIVA utarbeide et forslag til gjennomføringsplan for
planprosessen. Gjennomføringsplanen skal angi milepæler i planprosessen og
legge til rette for tett dialog med kommunen underveis. Forslag til
gjennomføringsplan skal legges fram for rådmannen for vurdering.
Samtlige kommuner har vedtatt at det skal utarbeides nye hovedplaner for veg, vann
og avløp, der dette ikke allerede er på plass. Dette planprogrammet omhandler
hovedplaner for vann og avløp. Hovedplaner for veg følger separat prosess utenom
dette planprogrammet.
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