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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Den kommunale saksbehandling vedrørende avløpsnett Bolkan-Lein
Bekreftelse fra kommuen avløp Bolkan-Lein
Kostnadsoverslag oppsittere avløp Bolkan-Lein
Referatsak 040417 avløp Bolkan-Lein
Sluttføring avkloakkering Bolkan-Lein 130218
Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning
Notat om Bolkan-Lein utbyggingen
Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en innbygger vedrørende avløpsnett Bolkan
Lein. Det stilles bl.a. spørsmål ved prosjektering, kostnader og gjennomføring, se vedlegg for
ytterligere informasjon.
Kontrollutvalgets saksbehandler har hatt et møte med administrasjonen for å høre
administrasjonens syn. Administrasjonen har etter møtet utarbeidet et notat som følger
vedlagt. Administrasjonen gir bl.a. uttrykk for at:
"Avkloakkering av området er omtalt allerede i Frosta kommunes saneringsplan for
kloakk fra 1992. I denne er det planlagt utbygging av det eksisterende avløpsnettet slik
at det aktuelle området inkluderes i kommunalt nett…
….. Den økologiske tilstanden til Logtunbekken er klassifisert som dårlig, og noe av
grunnen til dette antas å være utslipp av avløp til bekken/ i bekkens nedbørsfelt. Det er
på bakgrunn av blant annet dette at det kommunale avløpsnettet er bygd ut, og at det
nå har blitt gitt varsel om pålegg om tilknytning…
….. Hjemmelen til å kreve tilknytning til offentlig avløpsanlegg er plan- og
bygningsloven § 27-2. Denne sier at bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig
avløpsledning går over eiendommen, i veg som støter til eiendommen eller over
nærliggende areal skal knyttes til avløpsledningen. Reglene for tilknytningsplikt er gitt
for å ivareta hensynet til at den offentlige avløpstransporten blir bygd ut og drevet
teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt….

…. Utslipp via kommunalt avløpsnett sikrer at utslippet skjer dypt nok til at det innlagres
(ikke flyter opp til overflaten) og at det fortynnes tilstrekkelig. Samling av avløp i
kommunale renseanlegg gjør det også enklere å imøtekomme eventuelle fremtidige
krav til økt rensegrad….

…. Det er noe uklart hvorfor kostnadene knyttet til utbygging av stikkledningsnettet ikke
er inkludert i regnestykket fra start. Denne kostnaden er betydelig i et område hvor det
er relativt store avstander mellom boligene, og utgjør størstedelen av kostnadene i
prosjektet. Dette burde ha blitt belyst når prosjektet ble lagt frem for politikerne. På
grunn av store utskiftninger i enhet for teknisk og landbruk vet vi ikke med sikkerhet hva
som ble lagt frem, men det ser ikke ut til at det ble tatt høyde for dette når det ble
orientert om saken. I planleggingen av nye prosjekter jobber vi med å påse at alle
kostnader forbundet med et prosjekt er inkludert – også eventuelle kostnader forbundet
med stikkledningsnett…."
Administrasjonen vil være tilstede i møte for å svare på eventuelle spørsmål.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Administrasjonen medgir at dette konkrete prosjektet burde ha vært bedre belyst når det ble
lagt fram for politikerne. Dette skal nå være strammet inn, slik at framtidige prosjekter skal
være bedre belyst.
For å sikre god forståelse i befolkningen for behovet for miljømessige tiltak er det viktig at
prosjektene er godt planlagt og godt gjennomført. Men, viktigst av alt er at behovet for
tiltakene blir kommunisert på en god og forståelig måte - både for dem tiltakene berører
direkte - men også til befolkningen som helhet. Denne forståelsen og kunnskap om
lovkravene bør på generelt grunnlag sikres så tidlig som mulig i slike prosesser.

