
Granholmen vann- og 
avløpslag SA

Status pr. november 2009

Orientering på ekstraordinært 
årsmøte 17. november 2009

Avtaler og erklæringer

� Grunneieravtaler
� Avtale med huseier på Vraktangen
� Erklæringer fra hytteeiere som 
blir berørt av ledningsnettet på
Granholmen

Salg av ”eksterne” tilkoblinger

� Det er inngått avtale med tre 
hytteeiere på Puttholmen om å
koble seg til hovedavløpsledningen.

� Det er inngått avtale med 
hytteeieren på Flyndreskjær om å
koble seg til både hovedledning for 
vann og avløp.

Avtale med entreprenør

� Kontrakt med Kystmiljø AS ble 
inngått 20. august 2009.

� Kontraktssum ca. kr 6.020.000,-
ex. mva, kr 7.525.000,- inkl. mva.

� Kontrakten er inngått uten 
prisregulering.

� Det er ikke avtalt regningsarbeider.
� Ferdigstillelsesdato er 30.04.2010.

Fremdrift i prosjektet

� Ultimo september 2009
- Entreprenør har merket av 

hovedtraséer og stikkledningstraséer 
på nordre del av Granholmen.

� Fra begynnelsen av oktober 
- Graving og legging av isolerte 

ledninger begynner nord på holmen. 
- Entreprenør kontakter den enkelte 

hytteeier om valg av minipumpe-
stasjon og plassering.

Fremdrift i prosjektet

� Pr. 13. november 2009
Lagt ut 1600 meter hovedledning.
Lagt ut 1000 meter stikkledning.
14 hytter er ferdig koblet til hovedledningene.

� Fra 16. november 2009
Starter opp med senking av sjøledningene. 
2.300 meter avløpsledning (90 mm) og 
1.200 meter vannledning (75 mm).
Plasserer og forankrer hovedpumpestasjon.



Traséoversikt

Hva blir utført/levert av Kystmiljø?

� Isolerte hovedledninger skal graves ned 
eller tildekkes med stedlige masser/bark.

� Isolerte stikkledninger fra hovedledninger 
skal graves ned eller tildekkes og 
fremføres til avtalt sted hos den enkelte 
hytteeier.

� Kystmiljø AS er ikke betalt for å drive 
rådgiving eller utføre arbeider innvendig i 
hyttene.



Hva må andelseierne utføre selv?

� Det er hytteeiers ansvar å koble til 
stikkledning for avløp, montere/grave 
ned, beskytte og frostisolere 
pumpestasjonen, samt legge selvfallsrør 
fra hytte/elektriske kabler.

� Alle materialer og rørleggerarbeid under/ 
inne i bygninger, samt søknad om 
sanitærabonnement til kommunen. 
(Arbeidet må utføres av godkjent 
rørlegger).

� Fremføring av strøm til pumpestasjon og 
isolerte stikkledninger, samt tilkobling av 
disse.

Hva må andelseierne utføre selv?

� Eventuell hulltaking i grunnmur eller 
bygging av rom til minipumpestasjon, 
inkludert fremføring og tilkobling av 
strøm. 

� Tømming/fjerning av eventuelle tette 
tanker/kummer.

� Eventuell fjerning og reetablering av 
gjerder, rekkverk, plattinger, terasser, 
murer blomsterbed, busker, levegger etc.

Hva må andelseierne utføre selv?

� Reetablering av grøntarealer så som 
finraking, såing mv. over egen tomt.

� Dersom ikke alle hindringer nevnt over er 
fjernet kan Kystmiljø AS avslutte legging av 
ledningene ved hindringen.

Andre praktiske forhold

� Eksempel på rom til 
minipumpestasjon:

Det må være rimelig 
med plass rundt 
stasjonen for å komme 
til for vedlikehold.

Konferer med 
rørlegger vedrørende 
installasjonen! 
Rørlegger må bistå
ved søknad om 
sanitærabonnement.

Andre praktiske forhold

Uisolert minipumpestasjon som inngår i 
leveransen

Andre praktiske forhold

� Etter planen skal hytteeierne ha vann- og 
avløpsledning til hyttevegg i begynnelsen 
av mai 2010, med stoppekran ved 
hovedledning.

� Det er den enkelte hytteeier som må velge 
hvordan han løser rør- og 
elektrikerarbeider.

� Muligens vil tillatt hyttestørrelse bli endret 
fra 2010.



Tekniske forhold

� Trykkforhold og tilgang på vannleveranse 
fra Fredrikstad kommunes nett skal være 
OK.

� Kapasiteten på avløpssiden i kommunens 
nett skal også være OK i og med at 
tilkobling skjer på Vraktangen.

Videre arbeid

� Styret legger opp til følgende arbeidsplan 
fremover:
- Følge opp Kystmiljøs arbeid på

Granholmen og ved landtakene.
- Be om tilbud på driftsavtale på VA-

anlegget.
- Informere på hjemmesiden om 

fremdrift og gi praktiske råd 
vedrørende installasjon og drift av 
anlegget.
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Bilder fra anleggsarbeidet Økonomi

� Pr. oktober 2009 er det 33 andelseiere i 
GVA SA. 

� Total andelskapital 6.6 mill. kroner.
� Salg av tilknytninger 180.000,-.
� Anslag på den samlede investeringen er 
ca. 6,6 mill. kroner. 

� GVA har en reserve på ca. kr 200.000,-. 
(Under forutsetning av at alle betaler og 
at GVA får fullt mva.fradrag på
investeringene).

Økonomi

� Budsjett
Andelskapital 34 x kr 200.000              kr  6.600.000
Salg av tilknytninger ex. mva               kr     180.000
Totale innbetalinger                       kr  6.780.000

Investering/kostnader:
Kontrakt med Kystmiljø AS ex. mva kr  6.016.000
Gebyr Fredrikstad kommune             kr       84.000
Utbetaling grunneiere                           kr     210.000
Diverse utgifter, bl.a. Fr.stad El.verk kr     140.000
Styrehonorar/kjøp av tjenester kr     140.000
Total kr  6.590.000

”Reserve” ca. kr     200.000

Økonomi

� Avklaring av momsforhold:
GVA er godkjent registrert i moms-
registeret. Beregningene foran legger til 
grunn at vi har momsfritak for 
investeringene.

� Fremtidige driftskostnader for laget vil bli 
momsbelagt.


