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Takk for opplysende telefonsamtale tidligere i uka!
Klage på saksbehandling av utvidelse i det kommunale avløpsnettet Bolkan/Lein på Frosta.

September 2016.
Oppsitterne i grenda jeg tilhører ble innkalt til info-møte av Frosta kommune avdeling for teknisk og
landbruk i forbindelse med utvidelse av kommunalt avløpsnett

Bolkan/Lein. Avdelingen kunne ikke vise

til noen prosjektering av anlegget, eller noen form for kostnadsoverslag.
I dette tidsrommet (2016), opplyste avdelingen om at den eneste muligheten for å få ny
utslippstillatelse, var via kommunalt avløpsanlegg. En uvanlig rigid
måte å håndheve regelverket på.
Anlegget ble behandlet som referatsak i formannskapet sak PS 29/17 med en ramme på kr. 220.000.
Etter store kostnadsoverskridelser, ble

det av formannskapet sak PS 17/18 bevilget nye 380.000.

Jeg ser det som naturlig at det rettes spørsmål til avdelingen vedrørende regnskapstall for hittil påløpte
kostnader. Ubekreftet beløp ligger på ca. 700.000.
Nytt møte med avdelingen 19.09.2018. Enhetsleder Halfdan Jonsson trodde at det kunne være noen av
oppsitterne som var i stand til å prosjektere anlegget.
Nå er det slik at ingen i grenda har den nødvendige kompetansen for å utføre kommunalteknikk.
Samtidig ble det fra enhetsleder foreslått å danne et privat
avløpslag for å håndtere de private stikkledningene på ca. 2700 meter. Flere av oppsitterne stiller seg
negativ til dette, så det er ikke aktuellt.

Frode Olsen har på vegne av grenda innhentet priser på graving med rør fra entrepenør. Vi har dermed
fått en brukbar oversikt over tilleggskostnader,
som pr. i dag representerer 1,500.000. Summen kommer fram som en differanse i kostnader som ikke
kan pålegges oppsitterne etter dagens regler.
Et betydelig usikkerhetsmoment på utgiftssiden, er hvor store skader dreneringssystemet i dyrket jord
utsettes for.
Ca. pris i dag for drenering av 100 dekar vil være 1,250.000.
I denne saken har kommunen garantert for den private delen av anlegget, uten at det blir tatt eierskap i
dette.

Saken fremmes for kontrollutvalget grunnet at saksbehandlingen setter demokratiske prinsipper til side.
Med manglende prosjektering, vil ikke det totale
kostnadsbildet komme fram, og politikerne blir forledet til å fatte besluttninger på feil grunnlag. Til slutt
så stiller jeg spørsmål om fra hvilket budsjett garantien
skal komme fra?

Med vennlig hilsen
Tore Solli

PS! Saken trenger ikke å håndteres i fortrolighet.
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