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/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det utarbeides et forprosjekt/rehabiliteringsplan for Skodsberg renseanlegg 

2. Utgiftene kr 250 000,- føres i investeringsregnskapet på kto. 02307.4441.350 

3. Forprosjektet/rehabilitetsplanen finansieres ved bruk av lån kto. 09100.4441.870 

4. Rehabiliteringen av Skodsberg renseanlegg innarbeides i Aremark kommunes 

økonomiplan for 2017-2020 

 

Saksopplysninger: 

Skodsberg renseanlegg skal kobles til 650 nye abonnenter i løpet av de neste 3-4 årene. I dag 

har anlegget 550 pe, men er dimensjonert for 1300 pe. 

 

Skodsberg renseanlegg er fra 1982 og har behov for en oppgradering/rehabilitering. I perioden 

fra 1982 har det blitt gjort en del rehabiliteringer og utskiftinger, men ifm med 

implementering av prosjekt 14/257 – tilknytning av flere abonnenter til det kommunale 

renseanlegget, må det utføres en oppgradering i løpet av 2016.  

 

Det foreslås en total gjennomgang av anleggets prosessdeler. Forprosjektet/rehabilitetsplanen 

skal inneholde beskrivelse av prosessfunksjoner og forslag til forbedringer og endringer i 

prosessopplegget. 

 

2016 

1. Utjevningstank – denne er en del av prosjekt 14/257 og skal plasseres ved Skodsberg. 

Utjevningstanken er viktig for å få en jevn belastning 24/7 på renseanlegget. Dette pga 

fordelingen mellom hytter og fastboende. 

2. Dagens fellingskjemikalie AVR (pulver) må erstattes pga tilgang og funksjonalitet til 

flytende kjemikalie. Dette betyr fjerning av gammel tank og plassering av ny tank. 

3. Nytt tak og utbygging av eksisterende bygg pga lagringsareal for flytende kjemikalie. 

Areal for utlasting. 

 

2017 – 2022. 

4. Inngangsparti – med mulighet å ta mot slam fra «tette» tanker i Aremark 

5. Arbeidsmiljø – inneklima med bedre ventilasjon 
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Vurdering: 

 

Gjennom å gjøre en helhetlig og langsiktig rehabiliteringsplan så kan man unngå dyre og  ikke 

          

planlagte kostnader ifm med havarier, flytting av utstyr eller oppgradering av maskiner som 

ikke skal brukes i fremtiden.  

 

    

 


