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Kommunalteknisk plan 2022 - 2029 
 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Kommunestyret slutter seg til og vedtar «Kommunalteknisk plan 2022 – 2029». 
2. Handlingsprogrammet rulleres hvert 4. år.  
3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren følge opp tiltak slik de er beskrevet i 

handlingsprogrammet. 
4. Tiltak som følger av planen og som krever ny økonomi vurderes ved rullering av årlige 

strategidokumenter. 

 
 

Saksbehandler: Rådgiver Kjetil Fevik 

  

  



Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 02.06.2021 

Møtebehandling: 

Spørsmål fra BL v/Pål Langvik ble svart opp av rådgiver Kjetil Fevik. Langvik ettersender spørsmålene 
til administrasjonen som også besvares skriftlig.  
Spørsmål fra SV v/Bergljot Styrvold ble svart opp av rådgiver Kjetil Fevik.  
Spørsmål fra H v/Finn Øivind Gabrielsen ble svart opp av virksomhetsleder Tore Stafne.  
Votering: 
Det ble votert over kommunedirektørens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.  
Forslagsstiller Magdalena Lindtvedt, V ønsket at forslaget følger videre til behandling i FSK og KST. 
 

HET - 021/21 Vedtak 

 
1. Kommunestyret slutter seg til og vedtar «Kommunalteknisk plan 2022 – 2029». 
2. Handlingsprogrammet rulleres hvert 4. år.  
3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren følge opp tiltak slik de er beskrevet i 

handlingsprogrammet. 
4. Tiltak som følger av planen og som krever ny økonomi vurderes ved rullering av årlige 

strategidokumenter. 

 
 

Formannskapet 09.06.2021 

Møtebehandling: 

 
Votering: 
 
Innstillingen fra hovedutvalget for eiendom og teknisk drift ble tatt opp til votering og enstemmig 
anbefalt vedtatt. 
 
Eliassens tilleggsforslag til pkt. 1 ble votert over punktvis: 
A; falt, men fikk støtte av 2 stemmer 
2=SV 1, MDG 1 
B; falt, men fikk støtte av 2 stemmer 
2=SV 1, BL 1 
 
Basts tilleggsforslag til pkt. 3 ble deretter votert over og falt, men fikk støtte av 2 stemmer 
2=SV 1, MDG 1 
 
 

FSK - 087/21 Vedtak 

 
1. Kommunestyret slutter seg til og vedtar «Kommunalteknisk plan 2022 – 2029». 
2. Handlingsprogrammet rulleres hvert 4. år.  
3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren følge opp tiltak slik de er beskrevet i 

handlingsprogrammet. 
4. Tiltak som følger av planen og som krever ny økonomi vurderes ved rullering av årlige 

strategidokumenter. 



 
 

Kommunestyret 16.06.2021 

Møtebehandling: 

Tillegg til pkt. 3 fra MDG- opprinnelig Venstres forslag, foreslått av Hallstein Bast, Miljøpartiet De 
Grønne 

Kommunedirektøren bes utrede hva kostnad og behov for søppelinnsamling og søppeltømming er 
ved kyststien (ene) og ved kommunale bussholdeplasser. 
 

Varmesøkende kamera, foreslått av Birgitte Gulla Løken, Høyre 

Nytt punkt 5: 
Kommunestyret ber om at kommunedirektøren, ved avdeling brann og redning, starter et arbeid 
med installasjon av varmesøkende kameraer i kommunens områder med tett og verneverdig 
trehusbebyggelse, som Stavern og i Nevlunghavn. 
 
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2022-2025. 
 
Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift holdes løpende orientert om omfang og fremdrift. 
Nødvendige avklaringer gjøres i dette hovedutvalget. 
 
Bakgrunn for forslaget: 
 
Tidligere i år brant det i Risør. Varmesøkende kameraer forhindret en tragisk bybrann. I Larvik 
kommune har vi flere steder med tett og verneverdig trehusbebyggelse. En velforening har 
undersøkt og fått et pristilbud som viser en kostnad på omlag kr 30 000,- per kamera. 
 
Birgitte Gulla Løken (H) 
Hallstein Bast (MDG) 
 

Lisa Winther, SV, løftet Gunnar Eliassens forslag i 2 punkter fra formannskapet (underpunkter til pkt 
1); 
Med følgende tillegg til innstillingens pkt 1 i saken: 
 
A. Det utredes en sak om installering av vannmålere hos alle abonnentene som har kommunalt vann. 
I saken skal det framkomme konsekvenser for kommunen, praktisk og økonomisk, samt hvordan 
dette vil slå ut økonomisk for abonnentene av kommunalt vann. Det innhentes erfaringsinformasjon 
fra andre kommuner som har installert vannmålere. 
 
B. Det utredes en sak om kommunal drift av en gjenbruksstasjon der målsettingen er økt gjenbruk og 
resirkulering av materialer og gjenstander. Hovedvekten skal legges på henting og mottak av 
gjenstander som det er mulig å bruke på nytt, som møbler, kjøkkenutstyr, sportsutstyr og leker. Det 
må framkomme i saken hvordan et samarbeid med Vesar skal kunne løses. Det må også framkomme 
hvor mye gebyrene for renovasjon må økes for å kunne sette i gang en ordning med gjenbruksstasjon. 
 
 
Votering: 
 
Det ble votert over formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt. 
 



Tilleggsforslaget fra Bast og Lindtvedt ble votert over og likeledes enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Løken og Bast ble deretter tatt opp til votering og vedtatt mot 2 stemmer. 
2=KRF 
 
Winthers forslag ble votert over punktvis:   
1 A: falt mot 4 stemmer. 
4=SV 2, V 1, PU 1 
1 B: falt mot 11 stemmer. 
11=BL 5, R 1, SV 2, MDG 1, PU 1, V 1 
 
 

KST - 081/21 Vedtak 

 
1. Kommunestyret slutter seg til og vedtar «Kommunalteknisk plan 2022 – 2029». 
2. Handlingsprogrammet rulleres hvert 4. år.  
3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren følge opp tiltak slik de er beskrevet i 

handlingsprogrammet. Kommunedirektøren bes utrede hva kostnad og behov for 
søppelinnsamling og søppeltømming er ved kyststien (ene) og ved kommunale 
bussholdeplasser. 

4. Tiltak som følger av planen og som krever ny økonomi vurderes ved rullering av årlige 
strategidokumenter.  

5. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren, ved avdeling brann og redning, starter et 
arbeid med installasjon av varmesøkende kameraer i kommunens områder med tett og 
verneverdig trehusbebyggelse, som Stavern og i Nevlunghavn. 
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2022-2025. 
Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift holdes løpende orientert om omfang og fremdrift. 
Nødvendige avklaringer gjøres i dette hovedutvalget. 

 

SAMMENDRAG: 

Den kommunaltekniske planen omfatter følgende fagområder: 

· Vann og avløp 
· Renovasjon 
· Vei og trafikk 
· Park og friområder 

Fagområdene samt Teknisk drift - Øya 57 er omtalt i hvert sitt kapittel.  

 Den kommunaltekniske planen består av to deler: 

· Del 1 – Beslutningsgrunnlag 
· Del 2 – Mål og handlingsprogram 

 Planen er en temaplan og handlingsprogrammet er et særlig viktig grunnlag for innspill til 



strategidokumentet, som behandles politisk hver høst. 

 
HANDLINGSROM: 

Det må tas hensyn til en rekke lover og forskrifter innenfor det kommunaltekniske området. 

Kommunalteknisk plan 2018 – 2021 ble vedtatt av kommunestyret 21.06.2017 (sak 095/17). Det går 
fram av pkt. 2 i vedtaket at: Handlingsprogrammet rulleres hvert 4. år. 

 
FAKTISKE OPPLYSNINGER: 

Den kommunaltekniske planen omfatter følgende fagområder: 

· Vann og avløp 
· Renovasjon 
· Vei og trafikk 
· Park og friområder 

Fagområdene samt Teknisk drift - Øya 57 er omtalt i hvert sitt kapittel.  

Den kommunaltekniske planen består av to deler: 

· Del 1 – Beslutningsgrunnlag 
· Del 2 – Mål og handlingsprogram 

Det er valgt å lage en plan for den kommende 8-års perioden (2022 – 2029). Planen skal likevel 
revideres etter 4 år. 

Avklaring om tiltak for økt sikkerhet og kapasitet for vannforsyning for Gopledal vannverks 
forsyningsområde pågår pr. mai 2021. Det forventes at saken behandles politisk høsten 2021. Vedtak 
om dette innarbeides i endelig Kommunalteknisk plan etter behandling. I plan pr. mai 2021 er 
investeringer vist for begge alternativer.   

 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 

Kommunen er lovpålagt selvkostprinsipp for vann, avløp og renovasjon. Dette betyr at inntektene 
kommunen tar inn ikke skal overstige kostnadene for ordningene. Tiltak innenfor vann, avløp og 
renovasjon finansieres i sin helhet fra VAR-gebyrene. Det legges opp til en del nye tiltak. De 
økonomiske konsekvensene for disse fagområdene går også fram av utredningen. 

For vei/trafikk og park/friområder finansieres tiltakene over de ordinære budsjettene.  

Den kommunaltekniske planen er en temaplan, omtalt i Larvik kommunes planstrategi 2021-24. Det 
betyr at planen skal danne grunnlag for utarbeidelsen av strategidokumentet for den aktuelle 



perioden. 

 
KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE 

Gjennomføring av tiltak etter planen er svært viktig for å ha velfungerende infrastruktur. Tiltak vi 
også bidra til økt trivsel. Dette vil være svært viktig for å tilrettelegge for befolkningsvekst og 
verdiskapning. 

 
MILJØFAKTORER: 

Den kommunaltekniske planen omhandler mange ulike miljøfaktorer. Dette er blant annet: 
· Vannforsyning har stor påvirkning på folkehelse 
· Avløpssektoren skal ta hånd om menneskeskapte forurensninger og redusere utslipp til elver, 

vann og hav. 
· Renovasjon skal sikre miljøvennlig innsamling og disponering av avfall fra husholdningene. 
· Vei og trafikk her betydning for miljø gjennom tilrettelegging for myke trafikanter og 

kollektivtrafikk. 
· Park og friområder har stor betydning for befolkningens trivsel. Ved forvaltning av 

parker/friområder er det viktig å ta hensyn til truede arter og bekjempe uønskede arter innen 
plante- og dyreliv. 

 
KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: 

Gjennomføring av tiltak etter planen er viktig for å ha velfungerende og sikker infrastruktur samt å 
bidra til økt trivsel. 

 
ALTERNATIVE LØSNINGER: 

Kommunedirektøren fremmer ingen alternative løsninger. 

 
VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 

Vann, avløp, renovasjon, vei, trafikk, park og friområder er viktige deler av dagens velferdssamfunn. 
Det å ha velfungerende infrastruktur er også en viktig forutsetning for videre utvikling av samfunnet. 

Planen er noe ulik på de forskjellige kapitlene. Innenfor noen fagområder er det lagt mye vekt på 
investeringer. For andre fagområder er det lagt mest vekt på driftstiltak og strategier. 

Oppbygging av planen må nødvendigvis bli noe varierende siden fagene er relativt ulike og at det er 
stor forskjell mellom midler til investeringer og drift. 

For oppsummering av tiltak for hvert fagområde henvises til handlingsplan på slutten av hvert 
kapittel. 

Byutviklingsprogram og Bypakke Larvik er under utarbeidelse. Foreløpig er dette arbeidet for lite 



konkretisert til at det kan legges inn budsjett for oppfølging. Avdelingene "Vei og trafikk" og "Park og 
friområder" har begge lagt inn en sum til oppfølging av VA- og byutviklingsprosjekter i sine 
budsjetter. Behov for bevilgninger ut over dette må tas i behandling av Strategidokument og/ eller 
egne saker når en tiltaksplan foreligger. 

Kommunedirektøren legger Kommunalteknisk plan til grunn i arbeid med kommende 
strategidokumenter. 

 
 

Vedlegg: 

Tittel  
Del 1 Beslutningsgrunnlag  
Del 2 Mål og handlingsprogram  
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