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Prosjekt/forvaltningsrapport VA 31.desember 2019
Prosjektrapportering VA 31.12.2019.
VA har delt alle prosjekter inn i åtte hovedkategorier, jf kolonne 1 og 2. Det er utfra disse
hovedkategoriene det er vedtatt investeringsbudsjett.
NB! Alle kronebeløp er oppgitt i 1000.
Vannsaken i sommer har resultert i omprioriteringer i investerings-prosjekter. Prosjektlederne har i stor
grad hatt fokus på akutte driftstiltak, som er belastet driften.
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I 2019 ble følgende nye prosjekter startet på VA med investeringsmidler:
4706-28 Ombygging av ledningsnett ved Kleppe vannverk – Startet 16.10.2019 – Detaljprosjektering
pågår. Ombyggingen skal øke sikkerheten i vannforsyningen etter at fjellbassengene på Øvre Kleppe er
koblet ut.
4706-29 Overføringsledning fra Bergen Kommune – Startet 16.10.2019 – Utarbeiding av forprosjekt
pågår, og dette skal opp til politisk behandling tentativt sommeren 2020.
Følgende prosjekt ble avsluttet i 2019:
4701-17 Riving av hytter i nedbørsfeltet – avsluttet innenfor budsjett.

Rapportering forvaltningssaker VA:
Hvor mange abonnenter som blir tilført på henholdsvis vann eller avløp, vil variere med hvilket område vi
faktisk går inn og kartlegger.

Budsjett pr. 31. desember
100 nye abonnenter VANN

Regnskap pr. 31. desember
88 nye abonnenter VANN

Resultat
88 % VANN

100 nye abonnenter AVLØP

95 nye abonnenter AVLØP

95 % AVLØP
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Det er pr. 31. desember 2019 behandlet 127 ordinære saker med tillatelse til tilknytting, samt sanering av
slamavskillere. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 23 dager. Dette inkluderer tiden det tar å
etterspørre og innhente manglende opplysninger.
I tillegg er det behandlet 95 sluttkontroller.
Antall innsynskrav via postmottak i 2019 er 289.
I tillegg kom det i en periode i sommer mange innsynskrav direkte på e-post til enkeltpersoner,
utenom postmottak. Disse har vi ikke tallfestet.
Omfanget av arbeidet med innsynskravene har vært svært varierende.

Side 3 av 3

