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Godkjenning av anbudsgrunnlag investering - Delutbygging
avløpsanlegg Mostad
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Anbuds-/konkurransegrunnlag for anskaffelsen godkjennes.
2. Prosjektet er sammen med andre investeringstiltak prioritert finansieres innen
rammebevilgning avløp for 2015 og videreført restramme avløp fra 2014.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å anta anbud ihht. konkurransegrunnlaget og
innenfor rammen av pkt. 2.

Vedlegg
1 Del A anbud
2 Del B anbud total 2015-04-10
3 Del C anbud total 2015-04-10
4 SHA-plan 2015-03-24
5 Beskrivelse Avløpsledning Frosta vannverk 2015-04-10
6 Skisse aktuelle traseer 2015
Bakgrunn for saken:
Oppfølging av Kommunestyrets vedtak 60/13 den 29.10.2013 om investeringsnivå i
avløpsperioden 2014-2016, og årlige rammebevilgninger avløp i budsjettene for 2014 og 2015
Saken må behandles i Kommunestyret av hensyn til pkt. 2 i forslaget til vedtak
Saksopplysninger:
Rådmannen ga i et tidligere FO møte en orientering om helhetlig plan for avkloakkering til
slamavskiller og forutsetning for utslippstillatelse og slamavskiller ved Mostad. Etter
anbudsrunde er ble Norconsult engasjert til planlegging av utbyggingen. Helhetlig teknisk og

geografisk utstrekning på planen omfatter avkloakkering av området fra Molo til Tautra til å
omfatte Nordfjæraområdet. ihht. kartskissen tatt inn nedenfor, og Vedlegg Nr 6.:

På grunn av behov for å moderere investeringsnivå/prioritere en mindre utbygging både for å
holde seg innen rammen for planlagt avløpsgebyr for inneværende periode, samt også komme i
gang med posjektering/utbygging av oppgradert løsning for sentrum-Manneset. Foreslås nå å
legge en delstrekning/delutbygging av den helhetlige tekniske planen ut på anbud.

Prosjektet består av 3 stk ledningstraseer:
Trase 1
Trase 2, Hvor Frosta Vassverk AL bygger på vegne av Frosta kommune ihht. beskrivelse i
Vedlegg Nr. 5. i saken
Trase 3-1

Som skal utføres i denne omgang sammen med slamavskiller, pumpestasjon og utslippsledning
sjø
Det ønskes en opsjon på
Trase 3-2 og
Trase 6
Anleggstart vil bli så snart entreprenør er antatt. Arbeid på dyrka mark kan utføres i perioden
mellom 1. september og 1. mai. Hele anlegget skal være ferdigstilt og satt i drift innen 1.
november 2015. Evt. opsjonsarbeider skal være ferdigstilt innen 31. desember 2015.
Som kriterium for konkurransen vil pris (tilbudssum og enhetspriser) vektlegges 100%.
Det vises for øvrig til vedlagte dokumenter.
Vurdering:
Rådmannens vurdering er at foreslåtte avgrensning/delutbygging av Mostad, følger opp det som
er mest prioritert ihht. gitt politiske signaler og planverk. Valgte traseer modererer utbyggingen
og legger til rette for å få koblet på flest mulig abonnenter ift. å få raskest mulig betjening av
prioritert investeringsnivå. Derfor er det hensiktsmessig å ta med også bl.a Trase 1
Trase 3-2 og Trase 6 kan medføre ekstrakostnader mht. arkeologi, forundersøkelse og evt.
detaljutgraving. Derfor er det tatt med opsjoner her.
Økonomiske konsekvenser: Prosjektet prioriteres innen rammebevilgning for 2014 og 2015, og
øvrig prioritering av tiltak for inneværende avløpsperiode.
Den kan selvsagt bli behov for økonomisk omprioritering av nivå på beløp mellom prosjektene i
denne tidlige oversikten, men av rammebeløp for 2014 på 3,55, ble det ihht. regnskap 2014
benyttet 845.000, og det er derfor et restbeløp på Kr 2.705.000. som må finansieres opp igjen i
2015 i eget budsjettvedtak regnskapsavslutning/tertialrapport. Handlingsrommet for 2015 blir
da, sammen med ordinær bevilgning i 2015 på Kr 3,0 mill, Kr 5.705.000 dersom man skal
gjennomføre investeringsaktivitet ihht. forutsetningene for avløpsperioden.
Prosjekt/strekning
Pr. 17.9.13
Mconsult
Mconsult sluttfaktura

Nye vedtak 2013 KO 60_13 2013/2902
Mostad, planl.
Mostad Inv
Mebygda utbedring/ny slamavskiller
Mebygda utbedre ledningsnett
Jakobsminde Slettet
Planlegging Brenne m/pumpestasjon
Utbygging Brenne m/Pumpestasjon

2014

1 250 000
500 000
500 000
500 000
800 000

Investeringer Avløp
Budsjettestimat/plan
2015
2016 2014_2016
1 250 000
2 500 000
3 000 000
500 000
1 000 000
500 000
800 000

Prioriteringer i Hovedplan avløp Rulleres ihht planstrategi

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7 550 000

Enkeltpro sjekter i Ho vedplanen so m må prio riteres innen rammen 2016 på 2,0 mill

Pumpehus Guldberget, Moksnes, Granheim. 500000
Avløp pumpestasjon Vikaleiret/Elverhaug 600000
Avløp Juberg - Helland 800000
Vågen Ulvik…
Aspmodal

Sum ramme

3 550 000

3 000 000

Konsekvenser for folkehelse: ordnede avløpsforhold/håndtering av sikring og forebygging av
god folkehelse

Konklusjon:
1. Anbuds-/konkurransegrunnlag for anskaffelsen godkjennes.
2. Prosjektet er sammen med andre investeringstiltak prioritert finansiert innen
rammebevilgning avløp for 2015 og videreført restramme avløp fra 2014.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å anta anbud ihht. konkurransegrunnlaget og
innenfor rammen av pkt. 2.
Arne Ketil Auran
Rådmann

