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FORDELING AV RAMMER FOR VANN OG AVLØP FEBRUAR 2022  
 
Vedlegg:  
Oversikt rammer vann og avløp 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Administrasjonen foreslår at rammen for vann og avløp fordeles i henhold til skjema 
«Oversikt rammer vann og avløp 2022».  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I årsbudsjettet er bevilgningen til investering for planområde 6 og 7 gitt i form av rammer. 
Rammen for vann- og avløp i 2022 er på kr. 32 500 000,-. Sammen med de ubenyttede 
midlene fra 2021, blir den totale rammen på kr. 38 292 993,-.  
 
Fra rammen for vann og avløp foreslås det i denne omgang å fordele kr. 16 600 000,- på 
følgende prosjekter: 
 
Oppgradering Skei vannverk – ny vannkilde, kr.1 000 000,-. Utredning og sluttrapport.  
 
Utbyggingsområder Skei, kr.500 000,-. Tilskudd med tanke på evt. oppdimensjonering av 
ledninger i forbindelse med utbyggingsavtaler. 
 
Forset vannverk – nytt grunnvannsområde, kr.2 000 000,-. Prøvepumping, rapport og søknad 
om konsesjon for nytt grunnvannsområde ved Kråbøl. 
 
Vannledning Huldresteinvegen – Tofte seter, kr.2 000 000,-. Ny vannledning mellom 
Huldresteinvegen og Tofte seter. Bevilgning i 2021 og 2022.  
 
Vann og avløpsnett Skei – Vold og Vannledning til Tråseth HB, samlet kr.7 000 000,-. 
Ferdigstille nytt overføringsanlegg mellom Skei og Segalstad bru. inkl. ombygde 
avløpsstasjoner med pumping til ny overføringsledning. Stasjoner for pumping av vann til 
Skei settes i drift like før påske. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Som informert om i formannskapet 26.jan 2022, har prosjektet fått en kostnadsøkning som 
følge av betydelig prisstigning i markedet på bl.a. materiell og oppdimensjonering av 
vannledninger og pumper. Det som bevilges fra rammen nå er det som var lagt inn i budsjettet 
for 2022 for å ferdigstille prosjektet. Kostnadsøkningen er også tenkt dekket opp fra rammen, 
men dette må vi komme tilbake til på et senere møte. 
 
Fornyelse VA ledninger og kummer, kr.1 000 000,-. Oppgradering og utskifting av gammelt 
ledningsnett og kummer. Nye brannhydranter inngår også i dette prosjektet. 
 
Fornyelse stasjoner og tekniske anlegg, kr.500 000,-. Oppgradering/tiltak på eksisterende 
tekniske anlegg. 
 
Rehabilitering avløp Follebu, kr.2 000 000,-. Prosjektering og oppstart av arbeid med 
utskifting av avløpsledning på gjenstående etappe fra Kolbotnvegen til Vonheim. 
 
Utskifting lastebil, kr.600 000,-. Bilen er 26 år gammel, og behov for utskifting er stor. Bilen 
skal også tilfredsstille miljøklasse Euro 5 eller 6. Midler til dette lå inne i rammen for 2020, 
men planutvalget valgte å avvente kjøpet til etter budsjettbehandlingen for 2021.  
 
Alle prosjektene er i henhold til handlingsplan i Hovedplan vann og avløp, vedtatt 2021. 
 
Rammen for utbyggingsområder i 2022 er på kr. 250 000,-. Sammen med de ubenyttede 
midlene fra 2021, blir den totale rammen på kr. 1 830 080,-.  
 
Fra rammen for utbyggingsområder foreslås det i denne omgang å fordele kr. 250 000,- på 
prosjekt med kostnadsestimat av vann og avløp i Steinslia. Dette er i henhold til vedtak i 
kommunestyret i desember 2021. 
 
 
VURDERING: 
 
Bevilgningene er i henhold til gjeldene investeringsplan og prioriteringer. Administrasjonen 
ser det som viktig at bevilgningene blir gitt nå med tanke på fullføring av prosjektene i 
2022/23. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Det bevilges kr.16 600 000,- fra ramme vann og avløp og kr. 250 000,- fra ramme 
utbyggingsområder i henhold til vedlagte «Oversikt rammer vann og avløp 2022». 
 
 


