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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen gis fullmakt til å starte de nødvendige prosesser som trengs for å få etablert
Askevann til drikkevann, med tilhørende nedbørssoner. Dette gjelder blant annet å søke om
tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse til de rette instanser, samt begjære skjønn og
om nødvendig overskjønn. Videre å inngå de avtaler med grunneiere og andre parter som er
nødvendig i den samme prosessen

SAMMENDRAG
Askøy kommune har fått konsesjon fra NVE, etter søknad fra Kommunestyret, om å etablere
Askevann som hovedvannkilde på Askøy. Det er også vedtatt politisk
klausuleringsbestemmelser for nedbørsfeltet. Man er nå i prosess med grunneiere som omfattes
av klausuleringsbestemmelsene. Dette innbefatter frivillig inngåelse av avtaler, men det vil også
bli behov for å ekspropriere hvor man ikke kommer til enighet. Deretter vil det være behov for å
begjære rettslig skjønn for fastsettelse av erstatning for inngrepene, dersom minnelig avtale
ikke oppnås for alle parter. Det er Fylkesmannen som er myndighet for ekspropriasjonsvedtak.
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Saksopplysninger:
Man er nå i prosess med å inngå avtaler med de grunneiere som berøres av
Askevannsutbyggingen, både ift begrensningene eiendommene pålegges som følge av
klausuleringsbestemmelsene og ved de konkrete anleggsutbyggingene.
En del avtaler inngås frivillig, både når det gjelder samtykke til gjennomføring og oppgjør for
eventuell erstatning. Noen inngår anleggsavtale, men ønsker oppgjøret avgjort ved
avtaleskjønn, av skjønnsretten, atter noen ønsker ikke å inngå frivillig avtale. Her må det
eksproprieres for så å stevne skjønn for å avgjøre den økonomiske kompensasjonen for den
enkelte eiendom, på grunnlag av klausuleringsbestemmelsene.
Vurdering:
For å kunne ha en mest mulig effektiv saksbehandling og prosess overfor de berørte
grunneierne, så ses det som hensiktsmessig at Rådmannen (eller den han videredelegerer til )
får fullmakt fra Kommunestyret til å starte de nødvendige prosesser for å komme i mål med
etableringen av Askevann som drikkevann, med tilhørende nedbørsone.
Dette gjelder blant annet å søke ekspropriasjon, forhåndstiltredelse, begjære skjønn og inngå
de nødvendige avtaler i forkant av dette.
Folkehelseperspektiv:
Rent vann og store nok vannkilder er vesentlig for folkehelsen. Det innbefatter også å sikre
vannkilden mot forurensing.

Kleppestø, 24.10.2014

Odd Magne Utkilen
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Fagsjef

