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Økning av investeringsramme for avløp 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det bevilges 900.000 kroner ut over avsatt ramme til avløpsinvesteringer for sluttføring av
utbyggingene av Mostad og Åtlo avløpsanlegg. Økningen på kr. 0,9 mill. finansieres ved å øke
lånerammen tilsvarende.

Bakgrunn for saken:
I løpet av fjoråret og inneværende år har det blitt gjennomført flere store utbygginger innenfor
avløpsområdet i Frosta kommune.
Slamavskilleren på Manneset hadde i lang tid vært underdimensjonert. Anlegget hadde tillatelse
til utslipp fra 1000 pe (personekvivalenter), men hadde langt flere tilknytninger enn det var gitt
tillatelse til. Ved tømming av slamavskilleren ble det registrert tegn på at anlegget var
overbelastet. I 2018 ble kapasiteten til slamavskilleren på Manneset økt ved at det ble installert
en ekstra slamavskiller. Prosjektet ble i all hovedsak avsluttet i 2018, men utgiftene til kjøp av
tomt til den nye slamavskilleren er kommet med på årets regnskap.
Utbyggingen av avløpsanlegget på Mostad ble også startet opp igjen i fjor. Med unntak av den
planlagte trase 1 er anlegget nå ferdig utbygd. Trase 1 er ikke bygd ut på grunn av at berørte
grunneiere og Frosta kommune ikke har kommet til enighet om avtaler for utbyggingen.
På slutten av 2018 ble det startet opp et prosjekt med mål om å øke kapasiteten til
avløpsanlegget på Åtlo. Slamavskilleren hadde over lengre tid hatt for liten kapasitet, samt at
utslippspunktet for utslippsledningen var lagt for grunt, slik at innlagring av utslippet ikke var
sikret. Prosjektet er godt i gang, og er nå i sluttfasen.

Saksopplysninger:
Årets budsjett for avløpsrammen er på kroner 3.803.000. Forbruket er p.t. på kroner 3.975.666,
og det er dermed påløpt et overforbruk på 172.666 kroner p.t. Samtidig ser vi at det kommer til å
påløpe flere utgifter i forbindelse med de pågående prosjektene.
Oversikten under viser utgiftene i forbindelse med Mostad prosjektet i 2018 og 2019. I 2018 ble
det kjøpt inn en ny tank og en ny pumpe til prosjektet og disse ble installert. Avløpsledningene i
samme området ble også lagt. I 2019 har avløpsledning fra Mostadkaia til Evenhus blitt bygd,
samt at området rundt slamavskilleren og pumpestasjonen har blitt satt i stand etter arbeidet,
med kantsteinlegging og asfaltering. Fremdeles gjenstår oppgjør for kjøp av tomt til
slamavskiller, samt utgifter i forbindelse med sluttdokumentasjon fra entreprenør. De totale
kostnadene til dette er anslått til 110.000 kroner.

På Åtlo har det blitt kjøpt inn og installert en ny tank for å øke kapasiteten til slamavskilleren.
Det har også blitt kjøpt inn en 1100 m sjøledning som er lagt slik at den har utslippet sitt på 30
m dyp. Det som hovedsakelig gjenstår av arbeid er å få koblet innløpsledningene inn på den nye
tanken, sette ned nye kummer og koble til den nye utslippsledningen, samt annet koblingsarbeid.
I tillegg gjenstår oppgjør for kjøp av tomt til slamavskiller. Til sammen er gjenstående kostander
anslått til 500.000 kroner.

Vi har også utgifter knyttet til tilskudd i forbindelse med tilknytning til kommunalt avløpsnett
anslått til 100.000 kroner for inneværende år.
Oppsummert er behovet for midler for å få gjennomført pågående prosjekter i 2019 slik:
Overforbruk pr. 21.10.19
Mostad
Åtlo
Tilskudd tilknytninger
Sum

172.666,110.000,500.000,100.000,882.666,-

Vurdering:
Ved å bevilge 900.000 kroner ekstra vil det være mulig å sluttføre de påbegynte prosjektene.

Konklusjon:
Det bevilges 900.000 kroner ut over avsatt ramme til avløpsinvesteringer for sluttføring av
utbyggingene av Mostad og Åtlo avløpsanlegg. Økningen på kr. 0,9 mill. finansieres ved å øke
lånerammen tilsvarende.
Knut-Helge Rønning
Kommunedirektør

