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Våler Kommune
Kjosveien 1
1592 Våler i Viken

MERKNADER TIL « UTBYGNINGSAVTALE MELLOM VÅLER KOMMUNE OG
FOLKESTADBAKKEN UTVIKLING AS» LAGT UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN .

Det vises til dokumenter til offentlig ettersyn i forbindelse med utbyggingsavtale for
Folkestadbakken, mottatt her 19 . 11 .2021 . Våler Vannverk SA har følgende
merknader/kommentarer til dokumentene:

Dokument « UTBYGGINGSAVTALE »
M erknad er fra Våler Vannverk SA:

• Våler vannverk SA og Våler kommune har fått utført beregning er av
forsyningskapasiteten for vann i sentrum av Kirkebygden . Rapporten fra arbeidet
oppsummerer hvilke oppgraderinger som er nødvendige for at Kirkebygden skole skal
kunne få 50 l/s til slokkevann ved brann . Det er ikke foretatt tilleggsberegni nger for
planområdet i Folkestadbakken , og det er derfor på nåværende tidspunkt usikkert om
planområde t kan få tilstrekkelig mengde slokkevann . De investeringer som skal gjøres for
å sikre tilstrekkelig mengder slokkevann for både ungdoms - og barneskolen , er ikke
ensbetydende med at planområdet Folkestadbakken vil få nok slokke vann til brann fra
de eksisterende hovedvann ledninge ne i dette området . Dette kan derfor medføre at
kommunen blir ansvarlig for å opparbeide mere infrastruktur enn det som opprinnelig er
tiltenkt etablert for Kirkebygden skole , og som danner utgangspunktet for videre
kostnadsberegninger for blant annet utbyggingsavtalen for Folkestadbakken .

• Pkt 5.3 Infrastruktur utenfor planområdet:
Det er oppgitt at kommunen har ansvar for fremføring av vanninfrastruktur frem til vei inn til
planområdet i henhold til krav om brannvann tilpasset reguleringsplanen. Vedlagt plankart
viser to separate adkomstveier fra Folkestadveien og inn i det nye plan området. Hvilket
grensesnit t som menes for forsyningspunktet må avklares nærmere.

Våler kommune har det overordnede ansvaret for at det er tilstrekkelig slokkevannskapasitet
i nye planområdet. Det fremkommer ikke spesifikt av vedlagte dokumenter hvilke
s lokkevannsmengder som vil være påkrevd for planområdet, men plankartet viser
blokkbebyggelse, som indikerer at det er en slokkevannsmengde på 50 l/s som skal dekkes
opp fra eksisterende hovedledninger (DN160 PVC). Eksisterende ledninger kan ikke møte
dette kravet. Utbygger må svare ut hvordan avvik fra kravet skal løses. Avvik og løsninger må
godkjennes av Bygningsmyndigheten og lokalt brannvesen.

• Grensesnitt mellom kommunalt og private ledningsanlegg må avklares. Våler vannverk
ønsker fortrinnsvis at alle nye tilkoblinger skal skje med stengeventil i vannverkets kum.
Dette er ikke mulig å få til dersom grensesnittet mellom privat og kommunalt eie skal
være i Folkestadveien.
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• Utbyggingsavtalen legger opp til at det skal opprettes en juridisk part for drift av blant
annet infrastruktur på det nye planområdet. Våler vannverk kan ikke se at dette er
hensiktsmessig og det fraviker fra tidligere praksis ved feltutbygginger i Våler k ommune.
Ledningsnett som tilfredsstiller kommunale krav mht. dimensjoner og tilkomst har
tidligere vært overtatt av Våler vannverk og Våler kommune for videre drift og
vedlikehold.

O ppsplitting av et sammenhengende system i mindre enheter, med ulike eier e, skape r
merarbeid, risiko for misforståelser og driftsmessige utfordringer. Dette kan igjen
medføre økt sannsynlighet for redusert vannkvalitet i det kommunale
distribusjonsnettet. VA - anlegg er driftsmessig mer komplekst enn drift av veier . Følgende
mome nter må avklares:

o H vordan skal administrasjonen avgjøre hvilke hovedvannledninger som bør være
privateid og hvilke som skal være kommunale? Større ledninger har i de fleste
tilfeller en flerbruks funksjon , som omfatter både forbruksvann, slokkevann og
a ndre driftsaspekter (skaper sirkulasjon og ringforbindelse).

o Kommunen har det overordnede ansvaret for dekning av slokkevann til alle
enheter. Dette medfører at det må etableres hovedledninger av kommunale
dimensjoner (>100mm) innover i planområdet, slik det er gjort på tidligere
utbyggingsområder i Våler. Ledninger som skal sikre slokkevann, er gjerne
tilknyttet eksisterende hovedledninger i begge ender, for å sikre bedre kapasitet.
Det medfølger betydelige merkostnader (til tilbakeslagssikring og drift av dette
mm) dersom disse ledningene skal være privat eid og driftet på en delstrekning.
Dette skaper igjen mindre sirkulasjon i det overordnede forsyningssystemet.
Ledninger med kommunale hovedledningsdimensjoner, som etableres i felle s
veigrunn og kan be nyttes til både forsyningsvann og drikkevann , bør driftes og
vedlikeholdes i kommunal regi.

o Det stilles i dag samme overordnede krav til utførelse både på private og
kommunale VA - anlegg. Dersom Våler kommune skal overta anleggene, vil
kommunen kunne stille konkrete krav og følge byggeprosessen tettere enn ved
utbygging av et privat anlegg. Det er viktig at det går tydelig frem for nye eiere i
Folkestadbakken , hvilke forpliktelser som medfø lger dersom de kjøper seg en
eiendom hvor alle kjøperne er ansvarlige for drift og vedlikehold av felles
tekniske anlegg .

o Av plan og bygningsloven «§ 18 - 1. Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning
for vann og avløpsvann» er kommunen underlagt visse krav hva angår veg, vann
og avløp. Ved Folkestadbakken er vannverket av den forståelse at de
hovedvannledninger som skal opp arbeides er av en slik størrelsesorden, som gjør
at om ikke kommunen skal eie ledningene, så skal eierne ha opprettet et eget
driftsselskap for å kunne drifte eget anlegg. Å privatis ere store deler av VA -
anlegget tilhørende planområdet i Folkestadbakken, s trider som tidligere nevnt
imot kommunens tidligere prinsipper. Det fremstår spesielt i og med at Våler
kommune nettopp har vedtatt å overta det private andelslaget Våler vannverk SA
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med virkning fra 01.01.22, blant annet for å ha bedre / helhetlig kontroll på
offentlig infrastruktur (vann, spillvann og overvann). Hvis private driftsselskaper
skal opprettes , så vil Mattilsynet bli den overordnet tilsynsmyndighet som skal
følge opp at drikkevannsforskriften blir overholdt for disse . Det te bør derfor
avklares i tidlig fase hvilke for håndsregler som M attilsynet krever ved opprettelse
av driftsselskaper .

o Både på aktuelt planområde , og v ed flere a v de kommende utbyggingsområde ne
i kommunen, vil kummer og ledninger være i samme eller større dimensjon som
eksisterende hovedvannledning er . Vedlikehold på større privat e ledningsanlegg
kan , f.eks . ved spyling , påvirke eksisterende ledningsnett med partikler, brunt
vann, luft og undertrykk. Dette gjør at ledningseier (kommune/vannverk) kan få
utfor dr inger med drikkevannsforskriften og merarbeid på øvrig
hovedledningsnett .

o Kommunen vil ha minimal/ingen kontroll med hvordan et privat eid ledningsnett
blir driftet/vedlikeholdt og at det kun er folk med riktig kompetanse/sertifikater
som påser at anlegg et er i forsvarlig stand. Dette skaper igjen en større
sannsynlighet for feil, og man kan forvente at disse har en mindre/ manglende
innsikt i hva som er deres ansvar.

o Innenfor et planområde kan det også oppstå at det er nødvending å
sammenkoble eksisteren de husstander til et nytt boligfelt og eierskapet vil da
kunne bli sammensatt av flere vellag og flere privathus. Dette vil medføre at det
blir større endringer i hva som er privat/kommunalt eierskap for eksisterende
husstander , og det kan bli nødvendig at det opprettes et eget driftsselskap for å
kunne drifte dette forsvarlig. Eierskapsendringen vil bli så b etydelig for enkelte,
at dette kan ende opp med en juridisk sak, hvor kommunen må forplikte seg til å
eie hovedforsyningen.

o Kommunen kan ikk e benytte privatisere eller benytte overførings -
/hovedledninger som går gjennom et privateid felt for å levere vann/slokkevann
til andre deler av kommunens distribusjonsnett . Fri flyt av vann gjennom alle
hovedledninger øker den totale forsyningskapasiteten ved brann . Å velge at det
ikke skal legge s til rette for dette, synes lite rasjonelt.

o Dagens l edningsanlegg etableres med en forventet levetid på ca 100 år. Med de
krav som settes til kommunale anlegg i dag, skal det normalt være et minimalt
behov for å grave i ferdig vei . Dersom det skulle oppstå situasjoner hvor dette er
nødvendig, vil det være en fordel at ko mmunen eier anlegget og har en tinglyst
rett til vedlikehold.

o All erfaring tilsier at det er vannverket/kommunen man ringer til dersom man
mangler vann , da man her har vaktberedskap for å håndtere nettopp slike
hendelser. Vi kan ikke se at det er gode argumenter imot å overta
vannforsyningsledninger med hovedledningsdimensjoner som tilfredsstiller gitte
krav.
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• Det fremkommer ikke av utbyggingsavtalen om anleggsbidrag er oppgitt inkl. eller eks.
mva. Det bør fastsettes at beløpet indeksreguleres årlig, for å ta høyde for utbygging
lengre frem i tid.

• Utbetaling av anleggsbidrag: Det bør spesifiseres at faktura for anleggsbidrag skal være
betalt før det gis vedtak om brukstillatelse.


