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Søknad om utbyggingstilskudd - Bjørkåsen vasslag (VA Spælavegen)

Andre saksdokumenter
Vedlegg
1 Søknad om utbyggingstilskudd
Saksopplysninger
Bjørkåsen Vasslag (nystiftet andelslag) har søkt om kr. 6.268.661,- i tilskudd til utbygging av
vannledninger fra Vollan vannverks ledningsnett frem til 15 fremtidige abonnenter ( 4 gårdsbruk, 6
boliger, 5 fritidsboliger og 5 ubebygde tomter). Tilskuddsbeløpet baseres på pristilbud fra lokal
maskinentreprenør pluss betaling for dugnadsinnsats kr.300.000,-. Søknaden legger videre opp til at
de nye abonnentene samlet skal betale anleggsbidrag på kr. 200.000,-. (også ubebygde eiendommer).
Vedlagt søknaden har Oppdal kommune mottatt kopi av tilbud fra to maskinentreprenørfirma. I
kostnadsoppsettet er høyeste tilbudspris lagt inn som søknadsgrunnlag. Tilbudsgrunnlaget for tilbud er
ikke opplyst for Oppdal kommune.
Hovedtallene i søknaden er som følger:
Kostnader til entreprenør, rigg og drift, vahovedtrase, va-stikkledninger,
sprengningsarbeider i grøft, materiell og kryssing
av fylkesvegen.
Kostnader, for- og etterarbeid
Sum utgifter

Kr

6.368.661

Kr
Kr

300.000
6. 668.661

Påkoblingsgebyr
Dugnadsarbeid
Sum inntekter

Kr
Kr
Kr

-200.000
-200.000
-400. 000

Sum resterende utgifter (tilskuddssøkes)

Kr

6.268.661

Tidligere behandling av saken


22.05.19. Oppdal kommune mottok brev med ønske om kommunal vann- og avløpsutbygging
fram til Hoelsætra.



22.05.2019. Oppdal kommune anbefalte at det søkes bistand fra rådgiver for prosjektering
kostnadsberegning for deretter å komme tilbake med politisk behandling av saken.



06.11.19. Formannskapet behandler sak der tekniske tjenester vi ber om midler til
skisseprosjekt.



25.02.20. Det signeres kontrakt med Asplan Viak. Prosjektering starter våren 2020. Oppdal
kommune har brukt ca kr 200 000,- på prosjektering så langt på dette prosjektet.



04.06.20. Kommunestyremøte der det gis tilslutning til videre utredning innenfor en
kostnadsramme på 42,2 mill eks mva.



30.06.20 Initiativtakerne ble presentert ny trase som medførte kortere stikkledninger og som
derfor ble mye gunstigere for de som ønsket å koble seg til. Ifølge Asplan Viak skulle
totalkostnaden være innenfor ramma på kr 42,2 mill.



19.08.20. Informasjonsmøte på Bjerkeløkkja. Presentasjon av trase. I etterkant ble det gjort en
spørreundersøkelse på hvor mange som var interessert. Resultat: 11 av 43 spurte sier ja.



04.11.20. Ny spørreundersøkelse angående antall interesserte dersom anleggsbidrag ble
fjernet. Resultat: 37 av 43 spurte sier ja.



26.10.21. Møte i KMT. Prosjektkostnad revidert til kr 62 mill.



09.11.21. Møte i Formannskapet. Alternativ løsning med Vollan vannverk vedtatt.

Vedtaket ble som følger:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Vollan vassverk om videreføring av
vanntilførsel utover Spælen til og med Hoelsetra. Oppdal kommune bidrar i prosjekteringen av
vannforsyningsanlegget med inntil kr 500.000,- I tillegg er formannskapet positive til å bidra med et
utbyggingstilskudd. Det forutsettes da at nye abonnenter likestilles med eksisterende abonnenter.
Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.


03.02.22. Dialogmøte med deltagere fra Vollan vassverk og representanter fra Bjørkåsen
vasslag. Vannforsyning fram til Bjørkåsen anses som det eneste aktuelle i første omgang. En
mulig utvidelse til Hoelsetra vurderes ved en senere anledning. Bjørkåsen vasslag i samarbeid
med Vollan vassverk innhenter pris fra aktuelle entreprenører på prosjektering og utførelse av
overføringsledning til nye abonnenter. Tilbakemelding vedrørende tilskudd avventes til valg av
løsning og kostnadsestimat er mottatt.

Miljøfaglig vurdering
Traseen ser ut til å følge kantsoner til dyrket mark og i vegkanter. Noe kryssing av dyrket mark som
krever spesiell oppmerksomhet ved kryssing av gamle steinsatte drensgrøfter. Ved graving på dyrka
mark vil jordlaget bli lagt til side for deretter bli lagt tilbake når grøfta lukkes. Det vi derfor være
stedlige masser som blir topplag før tilsåing. Det antas å være små konsekvenser for artsmangfoldet.

Landbruksfaglig vurdering
Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og sikker mengde og kvalitet er avgjørende for bosetning og
spesielt ved dyrehold. Svikt i vannforsyning vil være en stor stressfaktor spesielt ved dyrehold.
Folkehelsevurdering
Nok, og sikker vannforsyning, er primært for bosetning og næringsdrift.
Vurdering
Vedtaket i formannskapsmøte 09.11.21 sier at kommunen skal bidra med inntil kr 500 000,- til Vollan
vassverk AL for prosjektering av vannforsyningsanlegg til Hoelsætra. I dialogmøte 03.02.22 mellom
Vollan vannverk AL og Bjørkåsen vasslag, ble det klart at det ikke er aktuelt å legge ny vannledning
lenger enn til Bjørkåsen. Det er Bjørkåsen vasslag som nå søker om utbyggingstilskudd for
vannledning fra Vollan vassverk til Bjørkåsen.
Slik søknaden er framstilt foreligger ingen prosjektering av omsøkt anlegg, heller ikke frem til
Hoelsætra. Prosjektering vil kunne si noe om hvordan en eventuell etappe 2 fra Bjørkåsen til
Hoelsætra skal bygges. Kommunedirektøren er skeptisk til å yte tilskudd direkte til private vannverk da
dette skaper presedens i lignende forhold. Jfr. senere vurdering av presedens og likebehandling.
Kommunedirektøren innstiller likevel på å gi tilskudd i størrelsesorden som tidligere ble vedtatt i
formannskapet.
Grunnlaget (tilbudsgrunnlaget) for tilbudssum fra de to maskinentreprenørene er ikke kjent for Oppdal
kommune og er derfor vanskelig å bedømme. Men det fremgår av tilbudene at det planlegges
ledningsdiameter Ø 63 mm på hovedledningen. Utbyggingen løser problemet for 15 abonnenter.
Resterende abonnenter vil fortsatt ha mangelfull vannforsyning i varierende grad. Hvis det tenkes en
videre utbygging frem til Hoelsætra, så bør det gjøres en falltapsberegning på hele ledningsstrekket for
å sikre tilstrekkelig mengde og trykk. Ledningsdiameter Ø 63 mm, er i vannverksammenheng en liten
dimensjon. Kapasitet på slik ledning er begrenset, spesielt ved lange ledningslengder og ved uttak av
større mengder vil det fort bli store trykktap på ledningen med manglende leveringsevne som resultat.
Videre kan en prosjektering vurdere og avklare alternative løsninger. Vi er gjort kjent med at
vannforsyningen i nåværende situasjon er løst med egne grunnvannsbrønner med begrenset kapasitet
med levering direkte fra brønnvolum, og at det er problemer med lukt på vannet (svovel). Dette kan
løses med enkle reservoar (tanker) som luftes. Oppdal kommune har liten kunnskap om eksisterende
private vannforsyningsanlegg i området med hensyn til vannanalyser (vannkvaliteter) eller brønnens
kapasiteter (mengder – liter pr. time eller liter pr. døgn osv.).
Eventuelt tilskudd i størrelsesorden som omsøkt, uten grundig grunnlag, anbefales ikke.
Kartlegging av eksisterende grunnvannsbrønner i området, med hensyn til vannkvalitet og kapasitet
bør gjennomføres på en helhetlig måte for å kunne vurdere alternative løsninger i området.
I tilbudene kan det se ut til stikkledninger inngår i tilbudene. Kostnader for stikkledninger fra
hovedledning frem til abonnent, tilligger normal hos abonnent.

Kartutsnitt viser registrerte grunnvannsbrønner i området

Kartutsnitt som viser ca. trase

I søknaden fremgår det ikke klart om ubebygde fritidseiendommer gis en tilkoblingsplikt fra det øyeblikk
vannledningen settes i drift, og om de bidrar med det som oppgis som anleggsbidrag i søknaden, fra
første stund.
Hvis kommunestyret skulle finne det riktig å yte tilskudd tilsvarende omsøkt og omregner det til
tilskudd pr. bruker/abonnent får vi følgende oppsett:
Omsøkt tilskuddsstørrelse kr. 6 268 661,Antall bruker/abonnenter
Tilskudd pr. bruker/abonnent kr.
15 bebygde eiendommer
kr 417 911,15 bebygde eiendommer + 5 ubebygde
Kr 313 433,Størrelsen på tilskuddet pr. bruker/abonnent bør se i sammenheng med kommende avsnitt, knyttet til
presedens og likhetsprinsippet.
Presedens og likebehandlingsprinsippet.
Den kommunale vann og avløpstjenesten fungerer etter selvkostprinsippet. Det vil si at gebyret
abonnentene betaler kun skal finansiere årlige drift- og vedlikeholdskostnader i tillegg til årlige renter
og avskrivningskostnader.
Dersom det blir krevd inn for mye gebyr vil overskuddet gå til å bygge opp fond. Dersom det blir krevd
inn for lite gebyr må man bruke av fondet. Det er strenge regler for hvor stort fondet kan bli og hvor
lenge pengene kan stå i fondet.
Investeringer i vann og avløpsområdet finansieres hovedsakelig ved låneopptak. Bruk av fondsmidler
er ikke tillatt ved investering i nye anlegg.
Generasjonsprinsippet ligger som en grunnleggende forutsetning for beregning av selvkost.
Prinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester betaler det som dagens tjenester koster (kalles
også det finansielle ansvarsprinsipp). Begrunnelsen er at dagens abonnenter verken skal subsidiere
eller bli subsidiert av framtidige abonnenter, men at gebyrene som den enkelte abonnent betaler i året,
så langt som mulig skal reflektere kommunens årskostnad ved å levere tjenesten til denne abonnent.
Oppdal kommune har totalt 3075 abonnenter som fullt ut betaler alle utgifter for vannforsyningen
herunder renter og avdrag etter investeringer i det kommunale anlegget (100% selvkost).
Av disse er 440 hytter som har forsyning fra Oppdal vannverk. De øvrige hyttene i kommunen er
tilknyttet private vannverk, har private anlegg, eller de har ikke innlagt vann. Det er ikke laget samlet
oversikt over omfanget av den private vannforsyningen til hytter.
I tillegg til den kommunale vannforsyningen har vi flere private selvfinansierte vannverk som i
hovedsak forsyner bolighus, noe næringsvirksomhet og gårdsbruk. Eksempelvis:











Skjørdøla vannverk
Svorunda vannverk
Fagerhaug vannverk
Lønset vannverk
Vognild vannverk
Høne Pøne as
Øvre vetlstavåa vannverk
Garåa vannverk
Vollan vannverk
Med flere.

Det er et stort antall enkeltbrønner i spredt bebyggelse rundt omkring i kommunen.
602 grunnvannsborehull er registrert i Norges geologiske undersøkelsers database. Av disse er 58
borehull tilknyttet vannverk. Det er sannsynligvis mange borehull/brønner som ikke er registrert, og det
finnes ikke oversikt over vannkvaliteten eller kapasitet for disse. Flere av kildene er trolig uten
hygieniske barrierer.
I utgangspunktet er det ikke kommunens ansvar å bygge ut vannforsyning til alle kommunens
innbyggere. For eksempel opplyses det fra Vollan vannverk, at vannverket aldri har mottatt tilskudd til
anleggskostnad eller vedlikehold/drift. Kommunedirektøren fraråder å skape presedens ved å gi
forventninger om at det er mulig å få store tilskudd til utbygging / oppgradering av private vann og eller
avløpsanlegg.
Vann med god kvalitet og mengde til enhver tid er et gode mange tar for gitt og som selvfølgelig er
ønskelig at alle skulle oppnå. Vi vet at ikke alle i Oppdal har det slik, selv om mange har tatt ansvar for
egen vannforsyning med relativt store investeringer i eksempelvis etablering av private anlegg i spredt
bebygde områder. Dersom kommunestyret involverer seg økonomisk i enkelt-anlegg eller private
vannverk, vil dette sannsynligvis skape presedens og forventninger om likebehandling. Det ville trolig
forventes at det etableres en kommunal ordning der private kan søke om kommunalt tilskudd for å
sikre vann med god kvalitet og mengde.
Samarbeid mellom Vollan vannverk AL og nystiftet Bjørkåsen vasslag.
I årsmøte vedtak i Vollan vannverk AL (16-17 vannabonnenter) gis det godkjenning til at Bjørkåsen
vasslag får levert vann fra avtalt punkt til den pris som fastsettes for øvrige abonnenter i Vollan
vannverk AL. Det foreligger utkast til avtale, datert 27.06.2019, mellom disse som regulerer viktige
forhold og anses som dekkende for et slik samarbeid. Alle vannforsyningsanlegg som levere til flere
enn en abonnent, er godkjenningspliktig ihht. drikkevannsforskriften. Utkastet avklare ikke dette
forholdet. I utkastet er det noe uklart om de ny brukerne/abonnentene er abonnenter både i Vollan
vannverk AL og Bjørkåsen vassverk.
Annet
Under saksforberedelsen til denne saken har vi ikke kunnet finne lignende saker hvor Oppdal
kommune har gått inn med støtte i dette omfang. Det er i enkeltsaker bidratt med tilskudd til
oppgraderinger av private vannverk, hvor det har vært formålstjenlig.
Oppdal kommunene har ingen plikt til å sørge for kommunal vannforsyning til sine
innbyggere, annet enn å sikre eksisterende vannforsyningskilder og potensielle vannkilder i sitt
planverk.
Alle vannforsyningsanlegg som levere til mer enn 1 abonnent er godkjenningspliktig ihht.
drikkevannsforskriften. Lov om vass- og kloakkavgifter regulere kommunens rettigheter og plikter der
hvor kommunen eier og bygger vannverk og spesielt regulering av selvkostprinsippet.
Oppdal kommune starter revisjon av hovedplan vann i 2022. I denne revisjon skal det tas inn et eget
kapitel som omhandler vannforsyning i spredtbebygde områder i kommunen. Her kan det være aktuelt
å avklare kommunens prinsipielle holdninger til engasjement i private vannverk. Hovedplanen vil videre
kunne avklare om det er naturlig å utvide leveringsområdet for kommunens vannverk og tilhørende
selvkost-opplegg.
Finansiering

Tidligere tilsagn om tilskudd til prosjektering er finansiert og beløpet, kr. 500.000,- er innarbeidet i
budsjett 2022 (19401 ansvar 614), og det er derfor ikke nødvendig å fatte nytt vedtak om bevilgning
om bruk av infrastrukturfondet.

Kommunedirektørens tilråding
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i formannskapet 09.11.2021 om prosjekteringstilskudd
kr. 500.000,- til Vollan vannverk AL. Kommunestyret omdisponerer beløpet til
utbyggingstilskudd kr. 500.000,- til Bjørkåsen vasslag.
2. Søknad om ytterligere kommunalt tilskudd til privat vannverk som omsøkt fra Bjørkåsen vasslag
(nystiftet) avslås, da dette skaper presedens for alle andre private vannforsyningsløsninger i
kommunen.

