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Arkivsak: 17/792   

Sakstittel:  OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER V/A  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap vedtar å omdisponere i årets investeringsmidler slik at det bevilges 1.0 

mill fra V/A Kjøllefjord til V/A investering på Lebesby 

 

Vedtaket er fattet etter paragraf 13 i kommuneloven ( utvidet myndighet i hastesaker) , da 

kommunestyret ikke samles før i oktober.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen har en utfordring med dårlig vann og avløpsnett på en strekning på ca 300 meter 

fra området ved kirken på Lebesby og 300 meter opp langs riksvegen. Her har det vært 

gjentatte lekkasjer på vannledningen samt at avløpsledningen er i dårlig forfatning(gamle 

betongrør).  Vannverket på Lebesby har en begrenset produksjonskapasitet, noe som gjør at 

lekkasjer som oppstår kan sette hele vannforsyningen ut av drift. Det har nå vært en lekkasje 

som er reparert på denne ledningen, men nye kan fort oppstå på grunn av ledningens 

beskaffenhet.  

 

Avløpsledningen isolert sett er ikke en hastesak som vannledningen, men begge ledningene  

går i samme trase, og det er derfor samfunnsøkonomisk riktig å bytte begge samtidig.  

 

Prosjektet er ny vann og avløpsledning ca 300 meter samt 4 kumgrupper på strekningen. 

 

V/A Kjøllefjord (Ringveiene) som kommunestyret har bevilget 4 mill til, blir ikke 

gjennomført i 2017. Denne saken vil komme opp på nytt i forbindelse med budsjett for 2018. 

Rådmannen ønsker at det omdisponeres 1.0 mill fra disse midlene til det nevnte prosjektet på 

Lebesby. 

 

Vurdering: 

Vannverket på Lebesby har begrenset produksjonskapasitet (ca18000 l/time). Lekkasjer i 

vannledningene «spiser» fort av denne kapasiteten. Det som da skjer er at vannet ikke blir 

renset og det må utstedes kokevarsel på vann fra vannverket. Dette har skjedd flere ganger.  

Vi har en strekning på ca 300 meter som omtalt i faktaopplysningene hvor det stadig har vært 

lekkasjer, senest nå i juli. Rådmannen anbefaler at denne ledningstraseen oppgraderes med 

nytt vann og avløpsanlegg så snart som praktisk mulig for å forebygge nye lekkasjer.  

 



Alternativet til å utføre dette nå i 2017 er å kjøre videre som nå, med den risikoen det er for 

nye lekkasjer og påfølgende kostander og kokevarsler for abonnentene ved vannverket. 

Uansett på utskiftingen skje på relativt kort horisont. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


