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047/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
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049/13 

 VANN- OG AVLØPSPROSJEKT LYSEREN OG HOLLI TIL SENTRUM. 

AVKLARINGER OM ØKONOMI OG VILKÅR FOR TILKNYTNING 

TIL OVERFØRINGSLEDNING SAMT GENERELLE BESTEMMELSER 

FOR TILKNYTTING TIL KOMMUNENS AVLØPSNETT 

ANSETTELSE RÅDMANN 

ANSETTELSE AV RÅDMANN 

 

 

 

 

  



047/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

F-047/13 Formannskapet 17.09.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

048/13:  VANN- OG AVLØPSPROSJEKT LYSEREN OG HOLLI TIL SENTRUM . 

AVKLARINGER OM ØKONOMI OG VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL 

OVERFØRINGSLEDNING SAMT GENERELLE BESTEMMELSER FOR 

TILKNYTTING TIL KOMMUNENS AVLØPSNETT  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Øvre kostnadsgrense for når kommunen kan kreve en bygning som ligger på eiendom 

tilknyttet offentlig avløpsnett settes til kr 175.000,- ekskl. mva for anleggskostnader. 

Beløpet reguleres hvert 5 år i henhold til konsumprisindeksen. I tillegg kommer 

innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett.  

 

2. Det opptas et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i sin helhet 

er innbetalt, senest 30.6.2016. 

 

3. Anleggsbidrag fra nye påmeldte øker bruttoramma i prosjektet tilsvarende innbetalingen 

fra disse. 

 

4. For å unngå likviditetsutfordringer i vann- og avløpsprosjektet i Lyseren rensedistrikt, vil 

kommunen kreve innbetalt kr. 100.000,-for avløp og kr. 5.000,- for vann fra de påmeldte 

innen 1.3.2014. For å sikre likviditeten i prosjektet for overføringsledningen og 

stikkledninger mellom Holli til sentrum, kreves innbetalt kr. 50.000,- fra de påmeldte 

innen 1.2.2014. 

 

5. Til dekning av kostnader knyttet til tilrettelegging for gang- og sykkelvei mellom Hovs 

plass og Holli bevilges inntil kr. 2,5 mill. fra sideveismidlene.  

 

6. Kommunen etablerer ca. 300 m kommunal stikkledning for vann og avløp i Ligotveien fra 

overføringsledningene ved fylkesveien. Kostnader på inntil kr 240.000 dekkes over VA. 

De påmeldte dekker alle kostnader for framføring av privat avløpsledning fram til 

kommunens ledningsnett, inkludert installering av minipumpestasjon.  

 

7. Kommunen etablerer ca. 500 m kommunal stikkledninger for vann og avløp mot 

Fransvoll, under forutsetning av at 5 fritidsboliger er villige til å koble seg til, i tillegg til 4 

boliger som kan pålegges tilkobling. Kostnaden på inntil kr. 400.000 dekkes over VA.  

 

 

 

 

 



F-048/13 Formannskapet 17.09.2013 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

INNSTILLIG TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Øvre kostnadsgrense for når kommunen kan kreve en bygning som ligger på eiendom 

tilknyttet offentlig avløpsnett settes til kr 175.000,- ekskl. mva for anleggskostnader. 

Beløpet reguleres hvert 5 år i henhold til konsumprisindeksen. I tillegg kommer 

innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett.  

 

2. Det opptas et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i sin helhet 

er innbetalt, senest 30.6.2016. 

 

3. Anleggsbidrag fra nye påmeldte øker bruttoramma i prosjektet tilsvarende innbetalingen 

fra disse. 

 

4. For å unngå likviditetsutfordringer i vann- og avløpsprosjektet i Lyseren rensedistrikt, vil 

kommunen kreve innbetalt kr. 100.000,-for avløp og kr. 5.000,- for vann fra de påmeldte 

innen 1.3.2014. For å sikre likviditeten i prosjektet for overføringsledningen og 

stikkledninger mellom Holli til sentrum, kreves innbetalt kr. 50.000,- fra de påmeldte 

innen 1.2.2014. 

 

5. Til dekning av kostnader knyttet til tilrettelegging for gang- og sykkelvei mellom Hovs 

plass og Holli bevilges inntil kr. 2,5 mill. fra sideveismidlene.  

 

6. Kommunen etablerer ca. 300 m kommunal stikkledning for vann og avløp i Ligotveien fra 

overføringsledningene ved fylkesveien. Kostnader på inntil kr 240.000 dekkes over VA. 

De påmeldte dekker alle kostnader for framføring av privat avløpsledning fram til 

kommunens ledningsnett, inkludert installering av minipumpestasjon.  

 

7. Kommunen etablerer ca. 500 m kommunal stikkledninger for vann og avløp mot 

Fransvoll, under forutsetning av at 5 fritidsboliger er villige til å koble seg til, i tillegg til 4 

boliger som kan pålegges tilkobling. Kostnaden på inntil kr. 400.000 dekkes over VA.  

 

 

 

 

 

 

************ TILLEGGSSAKER ************ 

 

049/13:  ANSETTELSE AV RÅDMANN  

 

Rekrutteringsutvalgets innstilling: 

 

1. Heidi Vildskog innstilles til stillingen som rådmann i Spydeberg kommune. Dersom hun 

skulle takke nei til stillingen, trår ansettelsesutvalget sammen for å gjøre en ny 

anbefaling/forslag til innstilling. 

 

2. Formannskapet gis fullmakt til å inngå arbeids- og lederavtale. 

 



 

F-049/13 Formannskapet 17.09.2013 

 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av rekrutteringsutvalget. 

 

INNSTILLIG TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Heidi Vildskog innstilles til stillingen som rådmann i Spydeberg kommune. Dersom hun 

skulle takke nei til stillingen, trår ansettelsesutvalget sammen for å gjøre en ny 

anbefaling/forslag til innstilling. 

 

2. Formannskapet gis fullmakt til å inngå arbeids- og lederavtale. 

 

 

 

 



 

 

 

 


