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1 MERKN
ADSBEH
ANDLING HOVEDPLAN
VANN OGAVLØP2020-2027
1.1 MEDVIRKNING
Plan- og bygningsloven§ 5-1 stiller krav til at det skalleggestil rette for medvirkningi planprosesser.
Planprogrammetble lagt ut til høringog offentlig ettersyn den 20.05.2019, varsleti avisog på
hjemmesiden,samt sendt særskilttil følgendehøringsinstanser:
Andøykommune
Hadselkommune
Lødingenkommune
Sortlandkommune
Øksneskommune
NordlandFylkeskommune
Fylkesmanneni Nordland
Mattilsynet
StatensVegvesen
Kystverket
Fiskeridirektoratetregion Nordland
Sametinget
VannområdekoordinatorVesterålen
Reno-VestAS
Bø Bondelag
Bø Fiskarlag
NorgesKystfiskarlagavd. Bø
Bø Jeger- & Fiskeforening
Forslagtil hovedplanble lagt ut til høringog offentlig ettersyn den 28.02.2020, varsleti avisog på
hjemmesiden,samt sendt særskilttil høringsinstanseneover og i tillegg til følgendeinstanser:
NVEregion nord
NorgesArktiskeUniversitetsmuseum
NykvågVannverk
HovdenVannverk
Det er ikke kommet noen innsigelser,og ingen private merknaderer kommet inn. Merknaderfra
offentlige instanserer listet opp og kommentert i de påfølgendetabellene.
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1.2 MERKN
ADERTIL PLAN
PRO
GRAM
Følgendemerknaderkom inn til planprogrammet:
Fra

Kystverket

Nordland
Fylkeskommune

NorgesArktiske
Universitetsmuseu
m

Nordland
Fylkeskommune

M erknad
Kommentar
Kystverketviser til brev fra Bø kommunedatert 20.05.2019vedrørendevarsel
om oppstart av planarbeidm.v.
Kystverkethar foreløpigingen innspill til planprogrammetda det pr. nå ikke
fremgårnoe kart med oversikt over planlagtetiltak. Kystverkethar dermed
Tastil etterretning.
ikke grunnlagfor å vurderehvorvidt våre interesserkan bli berørt av planen.
Kystverketber om å bli informert i den videre prosessenog ser frem til å få
forslagettil plan på høringsenere.
Fylkeskommunenhar mottatt følgendesak(vedlagt) til uttalelse.Saken
oversendestil NorgesArktiske Universitetsmuseum(tidligere Tromsø
Tastil etterretning.
M useum) for marinarkeologiskvurdering.
Vi visertil ovennevnteoversendtNorgesarktiskeuniversitetsmuseum(UM),
tidligere TromsøMuseum– Universitetsmuseet,fra Nordlandfylkeskommune,
Kulturminneri Nordlandfor innspill om kulturminner under vann.Etter
kulturminnelovens§ 14 er TromsøMuseumrette myndighetfor forvaltningav
kulturminner under vann i sjø og vassdragi Nord-Norgenord for Rana
kommune.
Tastil etterretning.
Vi har ingenkonkreteinnspill til planforslagetpå nåværendetidspunkt men vil
påpekeat som ansvarligmyndighetfor forvaltning av kulturminner under
vann,er det viktig at UM blir trukket inn i planleggingsprosesser
på et tidlig
stadium.Å gi innspill til arealplanersom omfatter både vassdragog sjøarealer
et forebyggendearbeid som forhindrer konflikter i forvaltningav kulturminner
på et seneretidspunkt.
Det opplysesom at kommunenhar vurdert planentil ikke å falle inn under
I forskrift om konsekvensutredning
§ 6 står følgende:
forskrift om konsekvensutredning.
Det besom at kommunensvurderingog
Følgendeplanerog tiltak skalalltid konsekvensutredes
og
begrunnelsefremkommeri forbindelsemed at sakenleggesut på offentlig
ha planprogrameller melding:
høring.
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Fra

Nordland
Fylkeskommune

Nordland
Fylkeskommune
Nordland
Fylkeskommune

M erknad

Kommentar
a) kommuneplanensarealdeletter § 11-5 og regionale
planeretter plan- og bygningsloven§ 8-1,
kommunedelplaneretter § 11-1, og områdereguleringer
etter § 12-2 når planenefastsetterrammer for tiltak i
vedleggI og II
b) reguleringsplaneretter plan- og bygningslovenfor tiltak
i vedleggI. Unntatt fra dette er reguleringsplanerder
det konkretetiltaket er konsekvensutredet
i en tidligere
plan og der reguleringsplanener i samsvarmed denne
tidligere planen
c) tiltak i vedleggI som behandlesetter andre lover enn
plan- og bygningsloven.

Planprogrammetburde vært tydeligerepå hvordanarbeidet med hovedplan
vann og avløpskalorganiseres,og hvem som skaldelta i prosessen.
Det bør tas hensyntil fremtidige klimaendringeri planleggingog utbygging.
Dette er spesieltviktig i forhold til utbygginger,plasseringog dimensjonering
av viktig infrastruktur. Sårbarhetfor klimaendringerskalvektleggesi
kommunenesROS-analyser.
Kunnskapom fremtidig befolkningsutvikling,næringsutviklingmå ogsåinn i
den videre planleggingen.
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Hovedplanenkan i handlingsdelengi forslagtil ti ltak som faller
inn under forskriften, f.eks.forskriftensvedleggII, 11 c)
renseanleggfor spillvann, og videre detaljplanleggingav slike
tiltak blir da gjenstandfor konsekvensutredning,
slik det er
nevnt i planprogrammetsdel 8. Sidendennedetaljplanleggingen
ikke er en del av hovedplanen,og hovedplanenikke fastsetter
rammer for tiltakene (jf. veiledningsnotatfra KMDav juli 2017),
er vår vurderingat HovedplanVannog Avløpikke i segselvfaller
inn under noen av bestemmelsenei § 6.
Planarbeidetutføres av Teknisketat i Bøkommune,med hjelp
av innleid rådgiver.Konkretomfatter dette avdelingsingeniør
VA,driftsoperatørVA og Teknisksjef, samt rådgivningsfirmaet
AquapartnerAS.
Dette er tatt med i planforslaget.

Dette er tatt med i planforslaget.
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Fra

M erknad

Nordland
Fylkeskommune

Planprosessen
skalleggeopp til en medvirkningi tråd med plan- og
bygningslovensbestemmelser.Det vil si at berørte parter må trekkesaktivt inn
i prosessen.

Kommentar
I tillegg til offentlige myndigheter/aktørerhar lokalebondelag,
fiskelag,jakt- og fiske forening blitt invitert til å gi innspill.Det
planleggesogsåå avholdeet informasjonsmøtehvor innspill og
spørsmålvil bli behandlet.
Postnote: grunnet situasjonenmed koronapandemienvil
informasjonsmøtetdessverreutgå.

Nordland
Fylkeskommune

Nordland
Fylkeskommune

Nordland
Fylkeskommune

Det visestil naturmangfoldlovens§ 7 som gir prinsipperfor offentlig
beslutningstakingjf. naturmangfoldloven§§ 8-12.
Hovedplanvann og avløpbør ivareta vannforsyningeni hele kommunen,og
ikke bare de kommunaleanleggene.Enkartleggingav hvilke områdersom har
privat vannforsyningog statuspå disseer derfor ogsåviktig.
Når det gjelder rammer og føringer for arbeidet,gir Fylkesplanenfor Nordland
(2013-2025)med arealpolitiskeretningslinjernoen føringer
http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=141&FilId=20600
. Fylkesplanens
kap. 8.3. punkt m) er vesentligfor planarbeidet:
m) Kommuneneskali sin plan- og enkeltsaksbehandling
sikre
drikkevannskildene
for dagensog framtidensbehov.
Vi vil ogsåpresisereat vannforskriftenskalbrukessom et virkemiddelfor å
sikredrikkevannsforekomstene
i kommunen.Hovedplanenberøresav
vannforskriften§ 17 annet ledd der blant annet vannforekomsteneskalsikres
mot forringelseav vannkvaliteten,slik at omfangetav rensingreduseres.
Forebyggendetiltak er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften.Sikring
av vannforekomsteri kommuneplanensarealdeler et eksempelpå et slikt
forebyggendetiltak. Enkonkret måte å gjøre dette på er gjennombruk av
hensynssonerjf. plan og bygningsloven§ 11-8.
Fylkeskommunenviser ogsåtil at Mattilsynet har utarbeidet en ny
temaveilederom drikkevanni planarbeidet.Veilederenkan lastesned her:
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I hovedplanener det tatt inn og vektlagtmomenter
angåendebådevannmiljø,klima og energi.Det er ogsågitt
beskrivelserav resipienterav avløp.I senere
detaljplanleggingav tiltak vil ogsånaturmangfoldlovenbli
vurdert.
Dette er tatt med i planforslaget.

Dette er tatt med i planforslaget.Drikkevannsforekomstene
i
kommunener ogsåavsatt som hensynssoneri arealplanen.
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Fra

M erknad
http://www.vannportalen.no/nyheter/2018/juli-sept/nyveiledning-framattilsynet-om-a-ta-hensyn-til -drikkevann-i-planarbeidet/?id=73745

Nordland
Fylkeskommune

Fylkeskommunenanbefalerkommunene,i tillegg til de kommunale
avløpsanleggene,
ogsåå ta inn forhold som omhandlerprivat/spredt avløp.

Kommentar

Det foreliggerveldiglite dokumentasjonog oversiktover
utførelseog tilstand til private avløpsanleggi kommunen.Dette
er tatt opp særskilt i hovedplanen.

Et slikt helhetlig fokus på vannmiljøetvil værei tråd med Regionalplan for
vannforvaltningi vannregionNordlandog JanMayen(2016-2021)og
arealpolitiskeretningslinjeri fylkesplanen kap. 8.3 punkt i:
Forvaltningmed sikte på god vannkvaliteti sjøer,elver,grunnvannog
kystvannskalivaretasgjennomen helhetligarealplanlegging,hvor
kommunenebør utarbeidehelhetligevannmiljøplaner.

Nordland
Fylkeskommune

Arbeidetmed avløpshåndteringenhar flere formål. Kommunenskalsikreat
avløpikke forringer vannkvaliteteni vannforekomstene.Samtidigskalbyens
innbyggereog næringslivbetjenespå en god måte, og tjenesteneskalvære
kostnadseffektive.Enegenhovedplanfor avløpog vannmiljøvil gi kommunen
grunnlagfor de beslutningersom må fattes for å bidra til en god
avløpstjenesteog et vannmiljøsom oppfyller brukerinteresseneog god
økologiskstatus.Enslik plan må imidlertid dekkeflere områder,som for
eksempelkommunaleavløpssystemer,avløpfra spredt bebyggelseog andre
forhold knyttet til vannmiljøi kommunen.
Viktigesuksesskriterier:
Vedutarbeidelseav planener det viktig at kommunensetter vanneti
sentrum.
Vedvurderingav nødvendigetiltak bør det leggesvekt på hvor det er
viktigst å ha god vannkvalitet.
Planenskalomfatte hele kommunen,ikke bare de områdenesom har
kommunaltavløpsnett.
Det er ogsåviktig at nye undersøkelseri resipientenegjøresi tråd med
vannforskriftenvedleggV og klassifiseringsveilederen
03:2013rev 2015.Dette
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Bøkommuneer med i et felles prosjektfor vannforvaltning
sammenmed kommunenei Vesterålen og Lofoten,og
kunnskapenherfra har blitt tatt med i arbeidet med
hovedplanen.Slikarbeidet med dissesektoreneer organiserti
kommunenper i dag,mener vi det er hensiktsmessigmed en
inndelingi en hovedplanfor vann og avløp,og at en egenplan
for vannmiljøeventuelt kommer som et resultat av arbeidet
med vannområdet.
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Fra

Nordland
Fylkeskommune

M erknad
Kommentar
er nødvendigfor å sikreat nytt kunnskapsgrunnlag
gir en tilstandsbeskrivelse
som kan relaterestil et miljømåletter vannforskriften.
Klassifiseringsveilederen
kan lastesned her:
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veilederedi
rektoratsgruppa/02_2013_klassifiserings
-veileder_.pdf
Videreer det viktig at kommuneninnlemmerpotensielleklimaendringeri
planleggingen.Her visestil det 8.6 punkt g) og h) i arealpolitiske retningslinjer:
Kommunenebør vurdere hvordanblå-grønninfrastruktur kan bidra
til å forebyggeflomødeleggelserog overvannsproblemergjennom
aktiv bruk av vannsystemerog grønneområder.
Klimaog klimaendringerer berørt i hovedplanen.
Kommuneneoppfordrestil å planleggeutbedringerav dagens
overvanns- og avløpssystemerslik at risiko for flom eller oppsamling
av vann i størst mulig grad reduseres.Dette er spesieltviktig på
dyrket eller dyrkbarmark.
I Bøkommuneer det mangekjente, automatiskfredete kulturminner fra de
arkeologiskeperiodenesteinalder,jernalderog middelalder.De kjente
kulturminneneer kartfestai kulturminnedatabasenAskeladden
(www.askeladden.ra.no
). I tillegg har store deler av Bøkommunepotensialfor
funn av hittil ukjente, automatisk fredete kulturminner. Forholdettil
kulturminner omtalesikke i det foreliggendeplanprogrammet,og det
foreliggerennå ikke konkreteplankart.

Nordland
Fylkeskommune

Det bør i den overordnedeplanentydelig fremgåat alle fremtidige tiltak som
medførermarkinngrepog/eller -tildekking,må oversendesossfor
kulturminnefagliguttalelsei god tid før tiltaket er planlagtiverksatt.For hvert
områdeog i hver enkeltsakmå tiltaket foreleggesNordlandfylkeskommune
som rette kulturminnenmyndighet,for vurderingom - og på hvilken måte tiltaket kan gjennomføres.Dette gjelderogsåtiltak i eksisterendetraseer.
Viderebør det i planbestemmelseneklart fremgåat ingentiltaksområderer
avklart i forhold til automatiskfredete kulturminner.
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Dette er tatt med i planforslaget.
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Fra

M erknad

Kommentar

Vi viserogsåtil uttalelsefra NorgesArktiskeUniversitetsmuseum(tidligere
TromsøMuseum),som er sjøfartsmuseum/forvaltningsmuseum
for NordNorgenord for Saltfjellet.
Innspilletgjelderikke samiskekulturminner;vi visertil egenuttalelsefra
Sametinget.
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1.3 MERKN
ADERTIL PLANFOR
SLAG
Følgendemerknaderkom inn til planforslaget:
Fra

Statens vegvesen

Kystverket

Sametinget

Nordland
Fylkeskommune

M erknad
Visertil offentlig ettersyn av hovedplanfor vann og avløpi Bøkommune.
Statensvegvesenhar ansvarfor å sørgefor at føringer Nasjonaltransportplan
(NTP),Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal og
t ransportplanlegging,vegnormaleneog andre nasjonaleog regionale
arealpolitiskeføringer blir ivaretatt i planleggingen.Vi uttaler osssom
forvalter av riksveg på vegneav staten, og som statlig fagmyndighetmed
sektoransvarinnenfor vegtransport.
Fylkeskommunenovertok veieierrollenfra 01.01.20for fylkesveg,og vil kunne
kommemed en vegfagligvurderingav planforslaget.Statensvegvesenhar ut
fra sitt ansvarsområdeingenmerknadertil planen.
Det visestil oversendtedokumenterfra Bøkommunedatert 28.02.2020,
vedrørendevarselom høringog offentlig ettersyn av forslagtil ny hovedplan
vann og avløp.
Kystverketgjør oppmerksompå at eventuelletiltak i sjø,eksempelvis
etablering/endringav ledningeretc., skalbehandlesetter havne- og
farvannsloven.Det er kommunensom skalbehandlesliketiltak etter nevnte
lov. Kommunenbør vurdereom Kystverketskalfå søknaderom tiltak i sjø til
uttalelse.
Vi kan ellersikke se at planforslagetberører Kystverketsmyndighetsområdei
nevneverdiggrad og vi har dermed ingenmerknader.
Visertil dereshøringsbrevsom vi mottok 28.02.2020.
Sametingethar ingenmerknadertil planen.
Vi forutsetter at undersøkelsesplikten
for kulturminner oppfyllesved
gjennomføringav planen.Sametingetkan kontaktesvedrørende spørsmålfor
samiskekulturminner.
Det er positivt at Bøkommunehar utarbeidet et oversiktskartover planlagte
tiltak i forbindelsemed oppgraderingog utbedrelseav vannog avløp.Kartet

8

Kommentar

Tastil etterretning.

Tastil etterretning.

Tastil etterretning.

Tastil etterretning.
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Fra

Nordland
Fylkeskommune

M erknad
er dog ikke høyoppløselignok til å vurderedet enkelte tiltak med henholdtil
automatiskfredete kulturminner.
Visseområder har spesielthøy tetthet av kjente, automatiskfredete
kulturminner.Dette gjelder spesieltSteinesjøen/Bø,Føreog Straume,samt
Riseog Guvåg.De kjente kulturminneneutgjør kun en liten del av den totale
kulturminnebestanden,og det må påregnesbehov for arkeologiske
registreringeri noen tiltaksområder.
Vi vil anbefaleat kommunenså tidlig som mulig tar kontakt med ossfor å få
avklart nærmerehvilke områdersom må befaresog få planlagtnår dette kan
gjøres.
Fylkeskommunenhar ikke sagtsegenig i arealbrukenetter Kml § 8, 4. ledd, 2.
punkt. Vi forutsetter at forholdet til automatiskfredete kulturminner avklares
før hvert enkelttiltak skalgjennomføres,jf. kulturminnelovens§ 9, og at
tiltaksplaneneoversendesossi god tid før det enkelte tiltak planlegges
gjennomført. Vi er godt fornøydemed at dette er tatt inn under punkt 4.2.8i
planen,men har likevelfølgendemerknad:
Følgendetekst må bli tatt med i planen:
Lovom kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,j fr. § 3, 1.
ledd:
"Ingenmå - uten at det er lovlig etter § 8 -sette i gang tiltak somer
egnet til å skade,ødelegge,graveut, flytte, forandre,tildekke,skjule
eller på annenmåte utilbørlig skjemmeautomatiskfredet
kulturminnereller fremkallefare for at dette kan skje."
jfr. § 8, 1.ledd:
"Vil noen sette igang tiltak somkan virke inn på automatiskfredete
kulturminnerpå en måte somer nevnt i § 3 første ledd, må
vedkommendetidligst mulig før tiltaket planleggesiverksattmelde
fra til vedkommendemyndigheteller nærmestepolitimyndighet.
Vedkommendemyndighetavgjørsnarestmulig om og i tilfelle på
hvilkenmåte tiltaket kan iverksettes.Avgjørelsenkan påklagestil
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Kommentar

Tas med i planen.
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Fra

Nordland
Fylkeskommune

Nordland
Fylkeskommune

Nordland
Fylkeskommune

M erknad
departementetinnen6 uker fra underretningom vedtaketer kommet
fram til adressaten."
Nordlandfylke har, som vegeierog vegforvalter,ansvarfor fylkesvegersamt
konstruksjonerpå/langsfylkesveg.Det er i vår interesseat håndteringav
overvannmå utføres slik at det ikke fører til skadepå veganlegget.Alle
arbeiderlangsog i kryssingav fylkesvegerskalgodkjennesav Nordland
fylkeskommune.
Følgendetilføyelseunder pkt. 4.2 Loverog forskrifter i hovedplanen:
4.2.9Ledningsforskriften
All anleggelseog flytting av VA-systemerlangsog i kryssingav
fylkesvegskalgodkjennesav Nordlandfylkeskommune.«Forskriftom
saksbehandlingog ansvarved leggingog flytting av ledningerover,
underog langsoffentlig veg» ogsåkalt «Ledningsforskriften»
legges
til grunn ved planleggingav ovennevntetiltak. Det angisspesielle
tekniskekrav knyttet til lednings-anleggført i tunnel, kulvert, på bru
og ferjekai.
4.2.10Lovom vegar(Vegloven)
«Formåletmed dennelova er å tryggje planlegging,bygging,
vedlikehaldog drift av offentlegeog private vegar,slik at trafikken på
dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnettil ei kvar tid kan
veretente med. Det er ei overordnamålsettingfor vegstyremakteneå
skapestørst moglegtrygg og god avviklingav trafikken og ta omsyn
til grannane,eit godt miljø og andre samfunnsinteresser
elles».Her vil
§29,30 og 32 kunne kommetil anvendelse.
Følgendetilføyelseunder pkt. 7 Vannmiljø/overvann(innledningen)i
hovedplanen:
Det er i Nordlandfylkeskommunesinteresseat håndtering av
overvannmå utføres slik at det ikke fører til skadepå veganlegget.
Alle arbeiderlangsog i kryssingav fylkesvegerskalgodkjennesav
Nordlandfylkeskommune.Ved framføringav anneninfrastruktur i
veggrunnenskaldet tas hensyntil fylkesvegenstilstand og kvalitet.
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Kommentar

Tastil etterretning.

Tas med i planen.

Tas med i planen.
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Fra

NVE

NVE

M erknad

Kommentar

Det er behov for samordningav graveprosjektermellom de ulike
aktørerfor å minskeulemper som påføresvegtrafikkog myke
trafikanter pga. uhensiktsmessig
bruk av veggrunnen.Arbeiderskal
utførespå en slik måte at vegområdetsteknisketilstand
opprettholdesetter at gravearbeideter avsluttet.
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE)er nasjonalsektormyndighet
innenfor saksområdeneflom, erosjon- og skredfare,allmenneinteresser
knyttet til vassdragog grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog
framføringav elektriskkraft. NVEhar ogsåfått ansvarfor å bistå kommunene
med å forebyggeskaderfra overvanngjennomkunnskapom avrenningi
tet tbebygdestrøk (urbanhydrologi)og veiledningtil kommunal
arealplanlegging.Det er veldigbra at kommunenhar begynt å lageen ny
overordnetplan for vannforsyningog avløpshåndtering(VA).Kommunenser
helhetligpå klimaendringer/klimatilpasning
og vannmiljø, altsåi sammenheng,
som er veldigpositivt, og er bevisstat fokus blant annet må rettes mot:
«forebyggeforurensningog skadesom følger av klimaendringer».Tilsvarende
tiltak som: «dimensjonereovervannsnettetfor økt avrenning/flom»,og:
«Stillekrav om fordrøyningav overvannved utbygging»er viktig. Det visesi
dennesammenhengentil gjeldendeklima- og energiplan(vedtatt i 2010)
nevnt på side14 av planforslagetog til kap.7om: vannmiljø/overvannpå side
33 av planforslaget.
Kommunenehar en veldigviktig rolle i arbeidet med klimatilpasningsidende
blant annet har ansvaretfor arealplanleggingog vann- og avløpsnett.NVEhar
følgendeinnspill til dette.
Overvann
Godarealplanlegginger det viktigstevirkemiddelfor å forebyggeskaderfra
flom, erosjon,skredog overvann.Pågåendeklimaendringervil øke risikoenfor
dissefaretypene.NVEviser blant annet til «KlimaprofilNordland»side 7:
«Episodermed kraftig nedbørventeså øke vesentligbåde i intensitet og
hyppighet,og som nevnt i avsnitt 1.2 om nedbøranbefalesdet inntil videre et
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klimapåslagpå minst 40 % på regnskyllmed varighetunder 3 timer.
Utfordringenemed overvannventeså bli større enn i dag,og det er derfor
viktig å ta hensyntil dette i overvannsplanleggingen…».
Det visesvidere til
https://klimaservicesenter.no/
I dennesammenhengener det viktig at alle hovedprinsippenefor håndtering
av overvann:infiltrering, fordrøyningog avrenning(tre-trinnstrategien)blir
tatt med i ny hovedplanog i den videre planleggingen.Vi minner her om
intensjonenei vrl §7, at utbyggingog annengrunnutnyttingbør fortrinnsvis
skjeslik at nedbørenfortsatt kan infiltrere i grunnen.
Blågrønneløsningersom for eksempel gjenåpningav bekkeristedenfor
lukkedebekkerer viktige med tanke på god lokal overvannshåndtering,
vegetasjonsbrukog biologiskmangfoldslik at kommune,kan «dra nytte av
eventuellefordeler» av klimaendringeneog bruke overvannsom ressurs.
Konklusjon
Bøkommuneliggerinnenfor et områdehvor det forventesbåde mer og mer
intens nedbør.Vi mener det ser ut som om VA-planenvil ivaretahensyntil
klimatilpasningenepå en god måte. Det anbefalesat kommuneni tillegg har
fokus på alle hovedprinsippenefor overvannshåndtering.
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