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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det bevilges kr. 40.000.000,- til bygging av Avløpsrenseanlegg på Hanøytangen.
Detaljene i finansieringen kommer Rådmannen tilbake til i egen sak om overføring av ubrukte
lånemidler i 2015.

SAMMENDRAG

Administrasjonen søker om midler til å bygge nytt Avløpsrenseanlegg på Hanøytangen.
Dagens renseanlegg fungerer dårlig, og har for liten kapasitet. Dette gir en begrensing for
utviklingen av området, i tillegg til at det er negativt for resipienten. ( Hauglandsosen)

Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: UTM, F, K

Videre saksgang:

Saksopplysninger:

Nytt avløpsrenseanlegg på Hanøytangen, er vurdert etter en politisk oppfordring i forbindelse
med videre utbygging av industriområdet, samt plan om å tilføre avløp fra tilstøtende
industriområder.
Eksisterende avløpsrenseanlegg på Hanøytangen tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til
avløpsdirektivet. Renseanlegget har for liten kapasitet og er av den grunn en begrensing i
forhold til eksisterende og fremtidig aktivitet. Anlegget er heller ikke mulig å oppgradere.
Hanøytangen, og omegn, er ikke definert som tettbebygd område, og det er derfor ikke krav til å
overføre avløpet til nytt hovedavløpsrenseanlegg for Søre Askøy (SAHARA).
Det er derfor behov for å etablere et nytt avløpsrenseanlegg på Hanøytangen så fort som mulig.
Et nytt anlegg som tilfredsstiller rensekravene, vil redusere utslippene til Hauglandsosen, og vil
ha kapasitet til å betjene fremtidig utbygging i området. Det er en målsetning å få nytt
renseanlegg i drift i første halvdel av 2017.
Etter en omfattende prosess med grunneierne, er det nå enighet om plassering av nytt
renseanlegg nordvest på Hanøytangen. Askøy Kommune skal erverve en tomt på ca. 1 mål for
dette formålet. Renseanlegget er planlagt i to etasjer, og har en grunnflate på 135 m2.
I tillegg til selve renseanlegget, må tilhørende ledningsnett legges om, og det må etableres ny
utslippsledning til Hauglandsosen. Anleggene er planlagt i samarbeid med grunneiere, for i
minst mulig grad komme i konflikt med fremtidig utbygging av Hanøytangen.
Nytt renseanlegg dimensjoneres for å håndtere avløp fra omkringliggende boligområder.
Det planlegges overføringsledninger for å fange opp flere abonnenter, og dermed redusere
ytterligere utslipp.
Dette blir tatt inn i arbeidet med ny Hovedplan for Avløp.
Vurdering:
Folkehelseperspektiv:
Et nytt avløpsrenseanlegg vil tilfredsstille krav til utslipp. Kravene skal oppfylles på en slik måte
at utslipp fra Askøy kommune ikke skal gi negative utslag for natur og miljø. Eventuelle
forurensinger skal ikke føre til helseskade, eller skade naturens evne til produksjon og
selvfornying.
Økonomi:
Kalkyle for søknad om investeringsmidler:
Entreprisekostnad for entreprise anlegg. (EA)
Entreprisekostnad for entreprise bygg. (EB)
Entreprisekostnad for entreprise prosess. (EP)
Uforutsette kostnader ( 15%)
Sum entreprisekostnader

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

10.970.000,7.650.000,10.000.000,4.293.000,32.913.000,-

Prosjektering/byggeledelse (10%)
Administrative kostnader/prosjektledelse (10%)
Grunnerverv (antatt sum)
Totale prosjektkostnader
Totale prosjektkostnader avrundet

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.291.000,3.291.300,500.000,39.995.600,40.000.000,-

Finansieringen vil Rådmannen komme tilbake til i egen sak om overføring av ubrukte
lånemidler fra 2015. (Tidligere samlepost VA)
Dette for å forhindre større låneopptak enn nødvendig.

Kleppestø, 15.02.16

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
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