
 

  

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Skodsberg renseanlegg 
Dato: 01.11.2018 
Tidspunkt: 18:00 

 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600. 
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
Geir Ragnar Aarbu Mary Anne Gløboden 
leder utvalgssekretær 
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Rehabilitering av Skodsberg renseanlegg - budsjettjustering 

 

Saksopplysninger 
Det er ikke tidligere gjort vedtak om fullfinanisering av rehabilitering av Skodsberg 
renseanlegg. Det er ønskelig å få på plass finansieringsvedtak slik at finansiering er ivaretatt for 
alle arbeider som er utført og for de som gjenstår.  

Vurdering 
I forbindelse med budsjettbehandling er det vedtatt finansiering av investeringen som omfatter 
rehabilitering av Skodsberg renseanlegg. Det vises til pågående prosess med Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS sin  kartlegging av byggeprosjekter i Aremark som kommunestyret har 
bestilt, samt rådmannens orienteringer i formannskapet høsten 2017 og i løpet av 2018. 
Prosessene rundt budsjett og avtaler/kontrakter for utbyggingen av Skodsberg renseanlegg har 
ikke vært optimal. Rådmannen går ikke nærmere inn på dette i denne saken da disse forholdene 
belyses i forbindelse med revisjonens oppdrag.  
 
Rehabiliteringen omfatter tilbygg mot øst (Aremarkveien) for ombygging av 
kjemikaliebehandling, ombygging av renseprosessen inklusive tilrettelegging/ombygging i 
eksisterende bygg, tilbygg med ren og uren sone, møte-/spiserom samt kontrollrom, 
prosessvanninntak fra Aremarksjøen samt etablering av uttak av slokkevann også fra 
Aremarksjøen. Sistnevnte er kommet som et krav under detaljprosjektering av byggeprosjektet.  
 
Kommunens anskaffelse når det gjelder automasjon er klaget inn for KOFA. I den forbindelse 
påløp det kostnader til juridisk bistand samt konsulenthonorarer.  
 
Prosjektet er regnskapsmessig delt i to anleggsnummer grunnet ulik avskrivningstid. 
 
Prosjektet er i sluttføringsfasen og forventes ferdigstilt i løpet av 2018. Det er allikevel mulig at 
ferdigstillelse av utearbeider må avventes til våren 2019. Det avhenger av værforholdene resten 
av 2018.  
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Fra oppstart i 2016 med utarbeidelse av rehabiliteringsplan til 24.10.18 er det regnskapsført 
kroner 12.814.558,90 på anleggsnr 417 og kroner 9.320.057,24 på anleggsnummer 418 –totale 
regnskapsførte kostnader for prosjektet per 24.10.18 på kroner 22.134.616,10 eks mva.  
 
Per 25.10.18 er det regnskapsført utgifter på anlegget i 2018 på til sammen kroner 11.264.411 
eks mva. Et overslag over resterende kostnader bestående av utførte arbeider som ikke er 
fakturert samt anslag over utgifter til gjenstående arbeider på kroner 1.436.000,-. Dette 
inkluderer kroner 150.000,- til utomhusarbeider. Totale forventede kostnader i 2018 (avrundet) 
er da kroner 12.700.000,-. Alle beløp er eks mva. Estimerte resterende utgifter inkluderer ikke 
utgifter til eventuell erstatning ref KOFA sak.  
 
I budsjett for 2018 er det vedtatt kroner 8.200.000,-. Udekkede kostnader er dermed kroner 
4.500.000,- (12.700-8.200). Av budsjettert kostnader på investering til vann og trykkavløp 
forventes det å gjenstå ubrukte midler på kroner 1.000.000,- når 2018 er omme. Disse foreslås 
omdisponert slik at dette bidrar til å dekke budsjettmessige udekkede kostnader på 
renseanlegget.   
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret bevilger kroner 4.500.000 eks mva slik at 
rehabilitering/utbygging av Skodsberg renseanlegg er finansiert i sin helhet. Det anbefales at det 
omdisponeres hhv kroner 600.000,- fra bevilgede midler innenfor vann og kroner 400.000,- fra 
trykkavløp til å dekke finansiering av rehabilitering/utbygging av renseanlegget. Resterende på 
kroner 3.500.000,- dekkes ved opptak av lån.  

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret bevilger kroner 4.500.000 eks mva slik at rehabilitering/utbygging av 

Skodsberg renseanlegg kto. 02306.4441.350 er finansiert i sin helhet.  
2. Det omdisponeres hhv kroner 600.000,- fra bevilgede midler innenfor vann kto 

09100.4440.345 og kroner 400.000,- fra trykkavløp kto. 09100.4441.353 til å dekke 
finansiering av rehabilitering/utbygging av renseanlegget kto. 09100.4441.350 

3. Resterende på kroner 3.500.000,- dekkes ved bruk av lån kto 09100.4441.350.  
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