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Avløpsrammeplan Smøla kommune 2019 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Smøla formannskap 20.08.2019 1/19 

2 Smøla kommunestyre 19.09.2019 1/19 

 
 

Smøla formannskap har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 1/19 
 

Møtebehandling 

Formannskapets fremmet følgende forslag til endring : 
"Pkt 1:  beholdes. 
Nytt pkt 2: 

Det legges fram en sak om prioritering av tiltak for politisk behandling. 
Pkt 2 endres til pkt 3 med følgende endring: 

Videre utbygging av avløpsanlegg i Smøla kommune, og prioritering av disse, tas med 
i den til enhver tid gjeldende handlingsplan/økonomiplan." 

 
 

Votering 

Pkt 1 : Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 2 :  Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og formannskapets endringsforslag til 

 pkt 2 og 3, ble formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Smøla formannskaps vedtak/innstilling  

1. Vedlagte utkast, Avløpsrammeplan Smøla kommune 2019 vedtas 

2. Det legges fram en sak om prioritering av tiltak for politisk behandling. 

 
3. Videre utbygging av avløpsanlegg i Smøla kommune tas med i den til enhver tid gjeldende 

handlingsplan/økonomiplan. 
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Smøla kommunestyre har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 1/19 
 

Møtebehandling 

Smøla formannskap sin tilrådning ble vedtatt. 
 

Votering 

Enstemmig. 
 

Smøla kommunestyres vedtak  

1. Vedlagte utkast, Avløpsrammeplan Smøla kommune 2019 vedtas 

2. Det legges fram en sak om prioritering av tiltak for politisk behandling. 
 
3. Videre utbygging av avløpsanlegg i Smøla kommune tas med i den til enhver tid gjeldende 

handlingsplan/økonomiplan. 
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Avløpsrammeplan Smøla kommune 2019 

 

Kommunedirektørens/Rådmannens innstilling: 
1. Vedlagte utkast, Avløpsrammeplan Smøla kommune 2019 vedtas 

2. Videre utbygging av avløpsanlegg i Smøla kommune, og prioritering av disse, tas med i den 
til enhver tid gjeldende handlingsplan/økonomiplan. 

Saksopplysninger 
Avløpsrammeplan for Smøla kommune ble utarbeidet av Asplan Viak i 1991. 
Planen ble revidert av teknisk etat i 1994 og 2006. 
 
Endring i befolkningsgrunnlaget, fritidsbebyggelse og næringsrelaterte bygg nødvendiggjør en 
rullering av planen. 

 

Vurdering 
Forslag til avløpsrammeplan er oppbygd etter soneinndelingene i gjeldende avløpsrammeplan 
(2006).  
Grunnet etablering av nye utslippsområder, har det vært nødvendig å endre nummerrekkefølgen på 
disse utslippspunktene en del. 
 
For hver sone er følgende medtatt: 

• Sonens nummer og navn. 

• Dagens situasjon med antatt belastning. 

• Planens beskrivelse med forslag til tiltak. 
 

I tillegg til selva planen er det også utarbeidet en oversikt over anleggenes navn, utslippets posisjon, 
antatt belastning og kort beskrivelse av resipient. 

Vedlegg 
Avløpsrammeplan Smøla kommune - utkast  

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 25.september.2019 
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