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Herøy vannverk, byggetrinn 11 - sjøledning fra Skagavågen til Hestøya
(Sjøledning Skagavågen)
Rådmannens innstilling:
1. Det settes av en totalbevilgning til bygging av sjøledning fra Skagavågen til Hestøya –
Herøy vannverk 11. byggetrinn på kr. 13 156 000.-. Budsjettering iht prosjektbeskrivelsen i
økonomiplan for 2019 - 2022 slik vedtatt av kommunestyret 18.12.18.
2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 10 556 000 kr til dette investeringsprosjektet, og
godkjenne lånebetingelsene. Dette lånet inngår i den totale lånerammen på 34 226 800 kr,
som kommunestyret har gitt rådmannen mandat til å ta opp i 2019 i budsjettvedtaket av
18.12.18.
3. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise ihht. NS 8407.
4. Det nedsettes en byggekomité som skal bestå av følgende representanter:
a. Gjøran Tangen
b. Jan Sigurd Pettersen
2. Jamfør pkt 9.6 i kommunens reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret den
10.03.09, skal formannskapet være styringsgruppe for prosjektet.

Saksutredning:
I økonomiplan 2019 – 2022 inngår et prosjekt for bygging av sjøledning fra Skagavågen til Hestøya
– Herøy vannverk 11. byggetrinn. Det er satt av kr 13 156 000.- for 2019, og prosjektet er planlagt
gjennomført inneværende år. Hovedhensikten med investeringen er å øke kapasiteten på
vannforsyningen ut til industriområdet Herøy marine næringspark på Hestøya.
I følge økonomireglement for Herøy kommune, kapittel 9.3, skal prosjekter med en kostnadsramme
over kr 500 000, og prosjekter som går over flere år, fremmes som enkeltsak til politisk behandling.
Vurdering:
Dette prosjektet har vært kunngjort på doffin tidligere (2017), men det ble da ikke inngått noen
kontrakt og prosjektet ble derved ikke gjennomført. Saken fremmes nå til politisk behandling i tråd
med økonomireglementet med intensjon om ny kunngjøring på doffin og at oppstart av
byggearbeider blir før sommerferien.

Sjøledningen planlegges tilkoblet eksisterende rørledning på Teistad og føres frem til Marine
Harvest anlegg gjennom eksisterende inntakstrasé. Ledningen er ikke prosjektert, og det er en del
av anbudet at totalentreprenøren skal prosjektere og fastlegge den mest gunstige leggetrasè.
Ledningen vil få en lengde på 3-4 km. Totalentreprenøren må dokumentere leggingen av rørledningen
og sørge for nødvendig godkjenning og registrering hos Kystverket.
Når det gjelder prosjektledelse har Herøy kommune ikke egen kapasitet til dette, så denne tjenesten
må anskaffes eksternt for å kunne gjennomføre prosjektet inneværende år. Det vil bli gjennomført
en egen anskaffelse for dette (tilbudsforespørsel for tjenestekjøp; under terskelverdi).
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