
Svar på spørsmål om VA prosjekt på og ved Sagatangen fra Willy Westhagen (GBL) 

 

For å kunne besvare disse spørsmålene fra Willy Westhagen har ordfører måttet be 

rådmannen om bistand. Svarene er derfor basert på informasjon fra fagansvarlig som   

rådmannen har godkjent. 

1. Forventer man overskridelser av budsjettert ramme for prosjektet? 

Svar: Ja 

2. I så tilfelle hvor store er: 

a. Overskridelsene på nåværende tidspunkt?  

Svar: Pr. 1.4.21 var det regnskapsført 20.020.589,- kr. Budsjettet er på 21 mill. 

b. Og prognostisert ved det tidspunktet prosjektet ferdigstilles? 

Svar: Kontraktens sluttfrist er 15.6.21. Det har vært forsinkelser for enkelte 

prosesser undervegs, men det forventes at sluttfristen overholdes. 

Prosjektet forventes å bli ca. 2,5 mill. kr. dyrere enn budsjett. Årsaken knyttes 

i første rekke til partier med hardere masser i grunnen enn 

grunnundersøkelsene tydet på, noe som har ført til behov for 

omprosjektering og bruk av andre tekniske løsninger. F.eks. ble det benyttet 

hammerboring i fjell istedenfor styrt boring i løsmasser. 

 

Hvis det nå viser seg at VA prosjektet på og ved Sagatangen blir dyrere enn antatt: 

1. Vil da prosjekt 690 H&O bli belastet forholdsmessig i forhold til overskridelsene? 

Svar: Prosjekt 690 vil ikke bli belastet med ytterligere på grunn av 

overskridelsene. Andelen for prosjekt 690 var beregnet ut fra hvilke kostnader 

man måtte påregne for å legge om eksiterende VA rundt det nye bygget og 

etablere lokal pumpestasjon for sykehjemmet. Løsningen som ble valgt med en 

større omlegging var etter ønske fra vann- og avløpsenheten, fordi man da fikk 

rehabilitert et større området og redusert antallet pumpestasjoner fra tre til en. 

I tillegg åpner det opp for ny boligbebyggelse sør for Jarenstranda, i henhold til 

kommunedelplan for Gran sentrum. 

 

2. Hvor mye vil de kommunale avgiftene øke for Gran sine innbyggere: 

a. Hvis VA prosjektet lander på budsjett? 

Svar: For en normalhusholdning med kommunalt vann og avløp, vil gebyrene 

øke med ca. 240* kr. pr. år dersom det ender med budsjettert utgift for 

omleggingen i Vassendvika. 

 



b. VA prosjektet forventede totalkostnader? 

Svar: For en normalhusholdning med kommunalt vann og avløp, vil gebyrene 

øke med ca. 275* kr. pr. år dersom det ender med forventet utgift for 

omleggingen i Vassendvika, dvs. en økning på 35 kr/år. 

 

*Tallene er eks. mva og beregnet uten bidrag fra prosjekt 690 

 

Gran kommune står også ovenfor andre store VA investeringer som: 

 Oppgradering av vannverket på Askimlandet 

 Vannforsyning krisevannforsyning 

Hvor stor økning i kommunale avgifter vil dette medføre basert på kjente budsjettall pr. 

dd.? 

Svar: Det er foreløpig ikke utført spesifikke beregninger av vanngebyret kun knyttet til 

krisevannforsyning og nytt vannbehandlingsanlegg Brandbu vannverk.  

Forventet gebyrutviklingen for vann og avløp i Gran kommune framgår av hovedplan 

VA, vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Tabellen nedenfor viser utvikling av 

gebyrene: 

 

Økningen i vanngebyret fra 2023 til 2025 skyldes i vesentlig grad etablering av nytt 

vannbehandlingsanlegg og krisevannforsyning. 

 

Ordfører vil minne om at utbedringer av vann- og avløpsnettet er et område som for 

tiden har mye fokus nasjonalt. Myndighetene har vedtatt betydelige innskjerpinger i 

Avløpsdirektivet med krav til ferdigstillelse innen 2027.  Dette innebærer både et 

betydelig tidspress på kommunene og en potensiell stor merkostnad for landets 

innbyggere. At Gran kommune har startet dette arbeidet og har viktige prosjekter inne i 



vedtatte planer er i så måte betryggende. Senest 9. april arrangerte KS et frokostmøte 

med dette som tema. Vedlegger presentasjonen fra dette møtet til orientering. 

 

Gran, 16. april 2021 

 

Randi Eek Thorsen 

Ordfører  


