Trondheim kommune

Saksframlegg
RESERVEVANN SPILLVANN MELHUS TRONDHEIM - GODKJENNING AV AVTALER MED
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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner avtalen ”RSMT – Avtale om gjennomføring og kostnadsfordeling”.
Formannskapet godkjenner avtalen ”RSMT - Avtale om eierskap, forsyning, drift, vedlikehold og
investeringer”.
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Trondheim kommune
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Trondheim kommune har vedtatt å hente reserve- og forsyningsvann fra Benna beliggende i
Melhus kommune, og Melhus kommune har vedtatt å hente reservevann fra Jonsvatnet. Vedtakene har
sine grunnlag i at vannverkseier er pålagt å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann, også under
kriser og katastrofer i fredstid og ved krig, jf. forskrift av 04.12.2001 nr 1372 om vannforsyning og
drikkevann § 11. For å opprette denne reservevannforsyningen, må det etableres et nytt
vannforsyningssystem fra Benna til Kolstad pumpestasjon.
Trondheim kommune har behov for ca. 750 l/s (liter/sekund) drikkevann i gjennomsnitt per år. 150 l/s vil
hentes fra Benna og resten fra Jonsvatnet. Melhus kommune har behov for ca. 50 l/s. Dersom det ikke kan
hentes vann fra den ene vannkilden, må alt vann (til sammen 800 l/s) hentes fra den andre.
Kommunene Melhus og Trondheim har også vedtatt at alt spillvann fra Melhus kommune kan føres fram til
Høvringen kloakkrenseanlegg og behandles her før utslipp til Trondheimsfjorden. Trondheim kommune
vedtok samtidig at spillvann fra Trondheim sør (Leinstrand rensedistrikt) skal ledes fram til Høvringen.
For å gjennomføre vedtakene er det opprettet et prosjekt, RSMT-prosjektet
(Reservevann Spillvann Melhus Trondheim).
Kommunene er nå i gang med et forprosjekt for valg av ledningstrasé (vann/spillvann), vanninntak,
behandlingsanlegg og pumpestasjoner. Forprosjektet vil være ferdig i høst, og kommunene vil deretter gå i
gang med detaljprosjekteringen. Byggingen starter rundt årsskiftet 2010-2011 på Heimdal. Etter planen
skal RSMT-prosjektet være ferdig innen 01.01.2013.
Rådmannen legger nå fram følgende avtaler mellom kommunene Melhus og Trondheim for godkjenning hos
formannskapet:
• RSMT – Avtale om gjennomføring og kostnadsfordeling
Avtalen regulerer kommunenes ansvar, plikter og rettigheter i RSMT-prosjektet.
• RSMT - Avtale om eierskap, forsyning, drift, vedlikehold og investeringer
Avtalen regulerer kommunenes ansvar, plikter og rettigheter etter at RSMT-prosjektet er
ferdigstilt. Avtalen omfatter bl.a. eierforhold og plikter/rettigheter samt framtidig kostnadsgjennomføringsansvar for drift, vedlikehold og investeringer på anlegg.

og

Fakta
RSMT – Avtale om gjennomføring og kostnadsfordeling
Avtalen legger opp til at begge kommunene er prosjekteiere. Det er oppnevnt en styringsgruppe og en
arbeidsgruppe. Begge kommunene er representerte i gruppene. Trondheim kommune vil være tiltakshaver
og stå som kontraktspart i forhold til tredjemann. Trondheim kommune er regnskapsfører for prosjektet.
Det føres et eget prosjektregnskap for dette prosjektet.
Kostnadene i prosjektet fordeles mellom kommunene slik:
•

Vann
Melhus betaler 10 % av kostnadene og Trondheim betaler 90 % av kostnadene. Både Trondheim
og Melhus får reservevannforsyning gjennom prosjektet. Avtalen legger derfor opp til at
kommunene belastes ut i fra kommunenes befolkningsandel.

•

Spillvann
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Melhus kommune belastes med alle kostnadene innenfor egen kommunegrense og fram til Klett. På
denne strekningen vil Melhus benytte transportsystemet alene.
RSMT - Avtale om eierskap, forsyning, drift, vedlikehold og investeringer
Avtalen legger opp til at vannforsyningssystemet fra Benna til Kolstad overføres til Trondheim kommune,
slik at dette delsystemet inngår i hele Trondheim kommune sitt forsyningsnett. Overdragelsen er
vederlagsfri. Trondheim kommune vil da sitte med drifts-, vedlikeholds- og investeringsansvaret for
vannforsyningssystemet fra Benna til Kolstad. Trondheim vil dessuten være ansvarlig for sikring av
drikkevannkildene Benna og Grøtvatnet med tilhørende nedslagsfelt. Alle plikter i forhold til andre
offentlige etater, for eksempel overfor Mattilsynet og NVE, overføres også til Trondheim kommune.
Trondheim kommune plikter å forsyne Melhus kommune med drikkevann fra Trondheim kommune sitt
forsyningsnett (uavhengig fra hvilken drikkevannkilde) i en mengde tilsvarende 50 l/s i gjennomsnitt per år,
men ikke større enn 100 l/s i gjennomsnitt per år. 50 l/s tilsvarer Melhus kommune sitt faktiske uttak fra
Benna i dag, og 100 l/s tilsvarer den mengde Melhus kommune maksimalt har rett til å ta ut fra Benna i
dag.
Når det gjelder spillvannsnettet, så blir hver kommune eier og ansvarlig innenfor egne kommunegrenser.
Dette med unntak for strekningen fra kommunegrensen og fram til første pumpestasjon i
Trondheim kommune, hvor Melhus blir eier. Melhus kommune gis rett til å knytte seg til spillvannsnettet i
Trondheim kommune.
Melhus kommune betaler følgende:
•

Vannforsyning
Melhus kommune betaler et anleggsbidrag for tilknytning og bruksrett til reservevannsnettet fra
Kolstad pumpestasjon til Jonsvatnet pålydende kr 500.000,-. Anleggsbidraget er omtrentlig
nåverdi av et årlig uttak av reservevann på 50 l/s i ett døgn.
I framtiden betaler Melhus kommune årlig (årsgebyr) 25 % av alle drifts- og vedlikeholdskostnader
på alle offentlige anlegg som inngår i vannforsyningssystemet fra Benna til Kolstad. Melhus sin andel
er beregnet ut i fra ordinær forsyning fra Benna til kommunene, hvor Melhus tar ut 50 l/s og
Trondheim tar ut 150 l/s.
Melhus kommune betaler også årlig 10 % (årsgebyr) av alle framtidige investeringskostnader på
samme strekning. Nye investeringer på denne strekningen må gjøres med utgangspunkt i at
anleggene skal ha kapasitet til å levere til sammen 800 l/s. Det vil da være naturlig å fordele
investeringskostnadene Melhus/Trondheim med nøkkelen 50/750. Avrundet belastes da Melhus
med 10 % av kostnadene.

•

Spillvann
Melhus kommune betaler et anleggsbidrag (tilknytningsgebyr) for å knytte seg til
Trondheim kommunes spillvannsnett pålydende totalt 52 mill. kroner. Tilskuddsbeløpet omfatter
investeringer knyttet til spillvannsnettet fra Klett pumpestasjon til Heimdal og allerede foretatte
investeringer knyttet til Høvringen avløpsrenseanlegg. Ved fremtidig tilknytning av spillvann fra
Øysand/Leirfallet skal det ikke betales nytt anleggsbidrag for eksisterende anlegg i Trondheim
kommune. Det skal kun beregnes anleggsbidrag for eventuelle nye ledningsstrekk og
avløpspumpestasjoner som skal føre spillvann fra begge kommuner.
Melhus kommune betaler et årsgebyr som indeksreguleres hvert år. For første driftsår (2013)
betales 1,84 mill. kroner. Ved fremtidig tilknytning av spillvann fra Øysand/Leirfallet må
beregningsgrunnlaget justeres.

Avtalen kan ikke reforhandles når det gjelder eierskap. For øvrig gjelder retten til å kreve reforhandling
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kun under gitte forutsetninger.

Kommuneloven § 50 nr. 1 - Byggelån
Kommuneloven § 50 nr 1 sier at kommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg
og varige driftsmidler til eget bruk. I kravet om at lånet skal være «til eget bruk» ligger at det formelle
eierforholdet ikke uten videre kan legges til grunn, det avgjørende er hvem som er å betrakte som
eiendelens reelle eier. Ved denne vurderingen skal det legges stor vekt på hvem som har disposisjonsrett
over eiendelen og hvem som har ansvaret for forpliktelser som er knyttet til denne.
For at Melhus kommune skal kunne ta opp byggelån til RSMT-prosjektet, er Melhus kommune derfor
sikret bruksrett til anlegg knyttet til vannforsyningen. Denne bruksretten kan kun sies opp av Melhus
kommune. I tillegg kan det nevnes at Melhus kommune sin rett til å ta ut 8.675 m³ drikkevann per døgn fra
Benna, iht. tillatelse fra Industridepartementet av 15.10.1968, ikke berøres av at reguleringsrettighetene
overføres fra TrønderEnergi Kraft AS til Trondheim kommune.
Når det gjelder spillvann blir kommunene eiere av anlegg på hver sin side av kommunegrensene.
Kommunene betaler en andel av framtidig drifts-, vedlikeholds- og investeringsansvar.
Med dette mener vi at kravet i kommuneloven § 50 nr. 1 ”til eget bruk” er oppfylt for begge kommunene.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at formannskapet i Trondheim godkjenner avtalene.
Avtalenes ikrafttreden er også betinget av at avtalene godkjennes av kommunestyret i Melhus kommune.

Rådmannen i Trondheim, 28.06.2010

Thorbjørn Bratt
konst. kommunaldirektør

Bjørn Ekle
stabssjef

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:

RSMT – Avtale om gjennomføring og kostnadsfordeling
RSMT – Avtale om eierskap, forsyning, drift, vedlikehold og investeringer
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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