Høysand Vann & Avløp
Privat VA-anlegg
9/1-2008
kl.18-21

Etter 9/19/1-2008 er fø
følgende rettelser gjort:
1.

Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill,
men 8.5 mill. Kost pr.hytte/
pr.hytte/ felt, side 24, er forø
forøvrig riktig.

Stiftelsesmøte, 9/1-2008
Hensikten med møtet er:
å gå gjennom resultatet av forprosjektet som Envinor AS
har gjennomført for oss
å gi informasjon om trasèvalg, og bakgrunnen for
hvorfor disse ble valgt.
å presentere budsjett kostnader basert på de
forutsetninger som er gitt i forprosjektet
å gi informasjon om planen videre for Høysand VAprosjekt
formelt å stifte ’Høysand Vann- og Avløpslag’

Stiftelsesmøte, 9/1-2008
Agenda:
Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende hytte eiere
1.
Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med
2.
3.

4.
5.
6.

7.

møteleder
Presentasjon av forprosjektet
–
Trasè-valg, valg av løsninger, grøfter, pumper, etc., inndeling av felt
–
kostnader for den skisserte løsningen
–
tidsplanen videre for Høysand VA prosjektet
Godkjenning av vedtekter som stiftelsesdokument
Valg av styre
Tildeling av fullmakter:
–
til å oppta medlemsfortegnelser
–
fastsette oppstartbeløp, og videre betalingsordning
–
til å inngå avtale med ingeniørselskap for detaljprosjektering og assistanse i
forbindelse med anbudsforespørsel
–
vurdering av innkomne tilbud, inngå avtale, og oppfølging av entreprenør i
byggeperioden, samt ferdigbefaring, som er angitt i dokumentet ”forprosjektet”
–
momsregistrering av laget
–
undersøke om muligheter for å søke om momsrefusjon
–
til å gjøre det styret ellers anser som nødvendig for å få realisert vann- og avløpslaget,
herunder innlede forhandlinger og gjøre nødvendige avtaler med grunneier
Tegning av medlemskap i laget

Kort info om gruppa:

Stiftelsesmøte, 9/1-2008

• Arbeidsgruppe ble nedsatt sommeren 2007, bestående av representanter

fra Sildeviksveien veilag og Jørstadtoppen vel. I tillegg så har kontakter fra
Høysandtoppen blitt invitert til å være med.

• Forprosjekt ble satt i gang 29/8 etter tilsagn fra interesserte hytteeiere.
Første utgave av forprosjektet ble ferdig 2/11.

Noen av de utfordringene/ diskusjoner som vi har hatt til nå:
• Skal vi ha ett eller flere vannlag? Mange hytter ~140 hytter.
• Type løsning,: komplett løsning til hyttevegg eller hoved VA nett?
• Felt-oppdeling eller solidarisk løsning?
• Hvis felt-oppdeling velges; hvordan skal kostnadene fordeles? Grenser?
• Hytter/ hyttegrender som ligger ’litt for seg selv’, hvor langt skal ’felles’ hoved
VA-nett gå?
• Hvilken løsning mhp. videre utbygging bør velges;
– ’nøkkel i døra’ konsept (hovedentreprise)
– skal vi styre litt mer selv (delt entreprise).
• Inkludere grunneiere tidlig. Vi vil gå over deres grunn, og deres kommentarer
må taes hensyn til.

Forslag: Feltløsning, kun hoved VA-nett, eiet og driftet av Høysand VA lag.

Stiftelsesmøte, 9/1-2008

Noen av de fordeler og ulemper som har dannet grunnlag for
valgt løsning: -felt oppdeling, og kun hoved VA-nett.
Fordeler:

Ulemper:

• Kun hoved VA-nett; lav inngangs

• Grenser for felt; hvor skal de gå

•

•
•

•
•

sum for å bli med (deretter kan
kostnader for stikkledning fordeles
over 5 år)
Ett vannlag; flere hytter å dele
kost på og lavere
vedlikeholdskostnader fremover.
Felt oppdeling; mulighet for større
deltagelse i Høysand VA
(solidarisk løsning kan føre til flere
vannlag)
Ett vannlag; ett forum som dekker
Høysand VA’s område (hytte
eiere) mhp. andre utfordringer i
fremtiden, for eksempel utbedring
av veier.

•
•
•

(dessverre alltid urettferdig for
noen)
Kostnaden blir forskjellig
Ett vannlag: kan være ulemper
med stort område, mange hytter
(mange forskjellige interesser,
forhold, etc.)
Solidarisk løsning; høyere kost for
de som er nær pumpestasjon,
mulig at flere danner egne
vannlag
Kun hoved VA-nett; utbyggingen
vil totalt sett gå over flere år
(viktig med regulering for å unngå
kaos).
Kun hoved VA-nett; kan få flere
’hjemmesnekra’ løsninger (viktig
med krav til utførelse av
stikkledninger)

Hvem er vi?
Envinor AS, Sellebakk
Rådgivende ingeniører, VVA
Lignende oppdrag

ENVINOR

Vår oppgave
Forprosjekt VA Høysand
Sandvika, Høysandtoppen, Jørstadtoppen, Sildevika, Vesle Sildevika,
Kringlemyr
137 hytter
Trasévalg
Kostnadsberegning

Resultat
Rapport
Plantegning
Prinsipptegninger
Kostnadsberegning
Sildevika november 2007

Framgangsmåte
Befaring med ”kjentmann”. Hvilke områder skulle være med?
Flere befaringer. Mulige hovedtraséer. Skissering av hovedtraséer.
Stikkledningstraséer til hver enkelt hytte.
Tegning av systemet, helt fram til hyttevegg.
Kostnadsberegning. Hovedledninger. Stikkledninger. Kostnadsfordeling.

Trasévalg
Helst selvfall. Pumping der det er nødvendig.
Hovedledninger på frostfri dybde
Minst mulig sprengning.
Grunne, preisolerte ledninger der stikkledningene ikke kan
legges frostfritt. Graves noe ned, eller legges i sprekker eller
klover og tildekkes.

NB! Preisolerte rør med varmekabel
i vannledningen

NB! Preisolerte rør med varmekabel
i vannledningen

NB! Preisolerte rør med varmekabel
i både vann- og spillvannsledningen

Eksempler på fleksible preisolerte rør med varmekabel

Isotermrør for vann

Isotermrør for avløp.
Trykkledning og selvfallsledning.

Trasè tegninger, Stiftelsesmøte - 9/1-2008
Felt 1-felt 6

FELT 1
FELT 3

FELT 4

FELT 2

FELT 5
FELT 6

FELT 7

Trasè tegninger, Stiftelsesmøte - 9/1-2008
Felt 7-felt 8

FELT 7

FELT 8

Hvordan blir det?, Stiftelsesmøte, 9/1-2008
Noen bilder fra Vesterøy, 2 år etter.
• Hvordan blir det seende ut i terrenget?
• Hvordan blir det på hytter med kvernpumpe?

Kostnadsbakgrunn, Stiftelsesmøte - 9/1-2008
Den totale kostnaden for hver enkelt hytteeier består av 3 deler:
1. Hoved VA-nett
2. Stikkledningen, fra hoved VA-nett til hyttevegg
3. Evt. omgjøringer på hver enkelt hytte (noen trenger også kvernpumpe)
Det som blir presentert her er KUN budsjettkostnad for hoved VA-nett.
Dette inkluderer:
•

Kostnader til gjennomføringen av prosjektet (forprosjekt, detaljprosjekt,
byggeledelse, kommune-gebyrer, tinglysningsutgifter, styrekostnader, etc).

•

Felleskostnader (kostnader til pumpestasjon, div. kummer, byggerigg, klargjøring,
og lignende.)

•

Kostnader relatert til hvert enkelt felt.

Total budsjettkostnad for hoved VA-nett: Estimert 8.500.000,- (inkl. 20% & mva)
Til sammenligning ble budsjettkostnad for ’til hyttevegg’: Estimert 18.500.000,- .

Kostnadsoversikt, Stiftelsesmøte - 9/1-2008
Under er en ca. fordeling basert på %-deltakelse for hele anlegget og hvert felt.

kr 200 000
kr 180 000
kr 160 000
kr 140 000
kr 120 000
kr 100 000

100 %

kr 80 000

80 %
60 %

kr 60 000
kr 40 000
kr 20 000
kr 0
Felt 1, Felt 2, Felt 3, Felt 4, Felt 5, Felt 6, Felt 7, Felt 8,
28 hytter 19 hytter 23 hytter 21 hytter 17 hytter 17 hytter 6 hytter 6 hytter

Generelt, Stiftelsesmøte, 9/1-2008
•Det vil bli utarbeidet en betalingsplan for innbetaling av beløpet over ca. 1-1.5 år.
Dette vil vi komme tilbake til.
•Mer eksakt beløp vil bli bestemt så snart detaljprosjektering er gjennomført, og
entreprenør er avklart.
•Første innskudd (kr 5000,-) innen 1/3-2008, som en bekreftelse på akseptert
innmelding.
•Organisasjonsform er ikke fastbestemt ennå.
•Vedr. formidling av informasjon så vil en hjemmeside bli vurdert (sparer mye
adm.).
•Det er opprettet en konto i Nordea, for Høysand VA.
•Vedr. mulighet for refundering av moms, så jobbes det videre med denne saken
sammen med andre lokale VA-lag.

Estimert prosjektplan, Stiftelsesmøte, 9/1-2008

Spørsmål:

Stiftelsesmøte, 9/1-2008

•

Hva med sommervann ledningene?
–
Dette er en sak som må taes opp med hvert enkelt Vel eller Vannlag.
–
Hva kommunen tenker med parallell vannforsyning må også
avklares?

•

Hva hvis jeg ikke blir med nå, men seinere (etter 1. mars)? Kan jeg det?
Hvor mye dyrere blir det evt. da?
–
Det vil være mulighet til å koble seg til i fremtiden også, men traseen
kan bli annerledes enn presentert i forprosjektet. Kostnaden vil også
bli vesentlig større. Hvor mye er ikke avklart.

•

Fremtidig vedlikehold, og kostnader?
–
Vedlikeholds kostnader og strømutgifter til Høysand hoved VA nett i
fremtiden vil være avhengig av antall medlemmer, men ved 100
medlemmer så blir dette ca. 150-300,-kr/år, som inkluderer service,
vannprøver, strøm til felles pumper, slitedeler. Hver enkelt hytteeier
har vedlikeholds ansvaret for sin egen stikkledning/ kvernpumpe, og
dekker evt. strømutgifter til egen stikkledning. Kommunale utgifter
kommer i tillegg.

Stiftelsesmøte, 9/1-2008
•

Hva med prosjektering av stikkledninger, og utførelse av disse?
–
Prosjektering av stikkledninger vil bli inkludert i ’detaljprosjektet’.
Hoved VA nett og stikkledninger (for medlemmene) vil bli inkludert i
en felles søknad til kommunen. De som kommer til seinere må
utarbeide egne planer og søke kommunen på egen hånd.
–
Utførelse av stikkledninger kan formidles, og utføres av samme
entrepenør, men vil være en egen avtale mellom hytteeier(e) og
entrepenør.
–
Ellers så vil vi prøve å samkjøre innkjøp for å få ned kostnader.

Stiftelsesmøte, 9/1-2008
1.
2.
3.

4.

Vedtekter.
Valg av styre
Tildeling av fullmakter:
–
til å oppta medlemsfortegnelser
–
fastsette oppstartbeløp, og videre betalingsordning
–
til å inngå avtale med ingeniørselskap for detaljprosjektering og
assistanse i forbindelse med anbudsforespørsel
–
vurdering av innkomne tilbud, inngå avtale, og oppfølging av
entreprenør i byggeperioden, samt ferdigbefaring, som er angitt i
dokumentet ”forprosjektet”
–
momsregistrering av laget
–
undersøke om muligheter for å søke om momsrefusjon iht gjeldende
lover og forskrifter
–
til å gjøre det styret ellers anser nødvendig for å få realisert vann- og
avløpslaget, herunder innlede forhandlinger og gjøre nødvendige
avtaler med grunneier
Tegning av medlemskap i laget

Stiftelsesmøte, 9/1-2008
Veien videre:

•
•
•
•
•

Får vi nok medlemmer, så setter vi i gang med detaljprosjektet, og
videre planlegging (sjøledningen må legges samtidig med kommunen for
å spare penger).
Få undertegnet avtaler med grunneierne.
Kontakte entreprenører.
Opprette hjemmeside, med informasjon om fremdrift.
Vi har behov for assistanse med regnskap, driver noen med dette?

Stiftelsesmøte, 9/1-2008
Hensikten med møtet er:
å gå gjennom resultatet av forprosjektet som Envinor AS
har gjennomført for oss
å gi informasjon om trasèvalg, og bakgrunnen for
hvorfor disse ble valgt.
å presentere budsjett kostnader basert på de
forutsetninger som er gitt i forprosjektet
å gi informasjon om planen videre for Høysand VAprosjekt
formelt å stifte ’Høysand Vann- og Avløpslag’

