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Hytteeiere.

Informasjon VA anlegg Hunnedalen nr 1
Bertelsen og Garpestad er i gang med prosjektering av VA anlegget i Hunnedalen.
Vi har nå fått inn anbud på renseanlegg og holder på med evaluering av dette.
Det er Norconsult som har stått for prosjekteringen og anbudsbehandling.
Jærconsult er i gang med prosjektering av rørtraseer og ledningsnett, samt søknader til
Gjesdal kommune om igangsetting av anleggsarbeider
Gjesdal kommune har sagt seg villig til å overta driften av selve renseanlegget, mens selve
ledningsnettet må hytteeiere/velforening drifte i felleskap. Det er opplyst fra rørleverandør
og pumpeleverandør at driftskostnadene med ledningsanlegget er forholdsvis små.
Fremdriften . Vi planlegger fortsatt en oppstart i løpet av mai på selve anlegget og
i forbindelse med dette ,så vil det i nærmeste fremtid bli sendt ut brev til alle hytteeiere med
forespørsel om påkobling. Oppstart forutsetter en viss mengde hytter som ønsker å koble
seg på, og at Gjesdal kommune godkjenner søknaden innenfor tidsperioden.
Kostnader: Vi holder på med å kostnadsberegne dette , men prisen er avhengig av hvor mange
som melder seg på. Dersom vi tar utgangspunkt i at 100-150 hytter ønsker påkobling vil dette
ha en pris fra 220 000 til 275 000 kr pr enhet ink mva . Dette overslaget er grovt, men
innenfor +/-20%. Prisen omfatter alle arbeider med renseanlegg samt ledningsnett og pumpe
til den enkelte hytte.
Installasjon fra pumpe og inn i hytte er ikke medtatt her.
Prosjektleder for prosjektet fra Bertelsen og Garpestad vil bli bestemt før påske.
Dette vil bli lagt ut på infosiden.
Dersom det er spørsmål, ta kontakt med undertegnede (helst på mail)
-------------------------------------Øyvind Langemyr
Daglig leder
Telefon: 916 88 556
E-post: oyvind@bg.no

