Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015.
Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Oppmøte: Det ble registrert 36 stemmeberettigede hytteeiere som representerte 36 stemmer, hvorav 1 fullmakt.
Saksliste
Sak 1. Vann og avløp
- status og veien videre
Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp
- status reguleringssituasjonen på Storholmen
- hva er gjort så langt?
- kostnader
Veien videre - saken legges frem for diskusjon og beslutning.
Sak 3. Kostnadsdekning av reguleringsendringen
Forutsatt at det blir enighet om å gjennomføre en reguleringsendring, må vi ta stilling til hvordan dette skal
finansieres. Arbeidsutvalget har diskutert saken og foreslår at reguleringskostnadene dekkes av felleskassen i
sin helhet. Saken legges frem for diskusjon og beslutning.

Bakgrunn og mandat
1. Det er ulike behov og ønsker blant hytteeierne:
• Noen ønsker kun vannpost
• Noen ønsker at det åpnes for å kunne legge inn vann og avløp
2. Vannpost-prosessen var i gang, flere interesser hektet seg på
3. Dette er en sak som kun angår hytteeiere på Storholmen og håndteres av Arbeidsutvalget da det
er Arbeidsutvalgets økonomi som berøres. Dette i forståelse med hytteeierforeningen.
4. Arbeidsgruppen har arbeidet etter følgende mandat gitt i møte den 25. februar:
a. Kartlegge kostnader for fremføring av vann til etablering av vannposter på hyttevegg.
b. Kartlegge merkostnader for å legge avløp samtidig som vannledning legges.
c.

Kartlegge kostnadene for å få gjennomført en reguleringsendring slik at det gis åpning for å
legge inn vann og avløp.

Arbeidsgruppen består av: Knut Arne Selli, Tor Johnson, Rolf Haugan, Trond Aunan, Stig F. Krokstad

STATUS PÅ STORHOLMEN
- Hytter på ”landsiden” sør for parkering er regulert for vann og
avløp.

Gråvann til
Nord-Innsvollen

- Vann og avløp er lagt fra Hundholmen over Håven til septiktank.
4 hytter ved Håven har ført frem vann til vannpost og lagt
avløpsrør samtidig. Hyttene er ikke omfattet av gjeldende
reguleringsplan som tillater
- Vannledning er ført i land ved den indre parkeringen. Denne er
oppdimensjonert for å gi kapasitet til utbygging på Storholmen.
Dette er det betalt for.
Vannledning

- Septiktank er gravd ned ved nedkjørsel til Storholmen
- Infiltrasjonsanlegg for gråvann bygges ut på Nord-Innsvollen i
år(?)

- Avløpsledning over vannet har kapasitet til hele Storholmen
- Anlegget har godkjent utslippstillatelse for 20 hytter

Septiktank
Vann og avløp

Sak 1. Vann og avløp
Befaring med fagfolk for å kartlegge trasevalg så snart snøen er borte.
Pris på rør er innhentet i fra Br. Dahl men entreprenører får bedre priser når de
leverer total-prosjekt.
Anbudsgrunnlag utarbeides og sendes ut til aktuelle entreprenører.
I tillegg blir det også forespurt på pris for å legge avløpsrør i samme trase som
vannrør.
Et alternativ som også vurderes er å legge rør i vannet rundt Storholmen, med
stikkrenner opp på holmen. Naturlig fall kan redusere mye graving.
Når vi har fått eksakt pris vil det bli innkalt til ett nytt møte med hytteeierne hvor
de vil få info om kostnad. Her vil det da bli mulig å skrive seg på for å ha vann på
vegg og dette vil da være bindende. Vasslag må dannes.
22 hytteeiere er til nå interessert og prisen vil gå ned hvis flere blir med.
For å koble seg på anlegget seinere vil det bli en inngangspris pluss kostnader for
graving og rør med arbeid, d.v.s. det blir dyrere å koble seg på i ettertid!
Årlige driftskostnader for å være tilknyttet dagens vannanlegg:
Ca kr. 200,- pr hytte pr år. Etter 15 – 20 år kommer en pumpe til å ryke. Denne
koster kr. 21.000,- i dagens priser

Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp
Gjeldende reguleringsbestemmelser:
3.1.7 Infrastruktur
Vann, avløp
• For tomter på landsida, beliggende sør for parkeringsplass P1 tillates innlagt vann og avløp.
• For hyttene ute på holmen tillates det ikke å legge inn vann i hyttene.
• Utslipp av avløp skal under ingen omstendigheter føre til utslipp i Innsvatnet.
• Som privet i hyttene på holmen skal benyttes biologisk komposteringsklosett.

Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp, forts.
Hva er gjort:
- Forhåndskonferanse med Verdal kommune er gjennomført
- En endring i reguleringsbestemmelsene kan ikke håndteres som en mindre vesentlig reguleringsendring.
- Det må gjennomføres en fullstendig planprosess med høringsrunde og politisk behandling
- Gebyr for planbehandlingen settes lik mindre reguleringsendring (laveste sats for regulering)
- Kommunalt pålegg om koble seg til vann/avløpsanlegg vil ikke kunne skje så lenge dette er et privat anlegg.

- Priser på gjennomføring av reguleringsendring er hentet inn.
Kostnader for å få gjennomført en reguleringsendring
- Gebyr Verdal kommune: kr. 16.000,- Utarbeidelse av søknad og høringsprosess: kr. 8.000,- (Sweco AS)
- Forprosjekt for å beskrive løsning: kr. 3.000,- (QPS AS)
- Annonsering og utsending av høringsforslag: kr. 1.000,Totalt kr. 28.000,- = kr. 30.000,- eks. mva. / kr 37.500,- inkl. mva

Saker til avstemming og beslutning
Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp
Hvorfor regulere til vann og avløp?
-

Området blir klargjort for fremtiden og for nye generasjoners behov. Rammen for fremtidig utbygging legges.

-

Alle muligheter er fortsatt åpne for hvilken løsning man ønsker

-

Det gir en verdiøkning på hyttene

-

Gode priser på gjennomføring av reguleringsprosessen

Det foreslås derfor at prosessen med å gjennomføre en reguleringsendring, med den hensikt å åpne for muligheten til å
etablere et vann og avløpsanlegg på Storholmen, iverksettes.
Vedtak:
Det ble besluttet å iverksette prosessen med å gjennomføre en reguleringsendring med den hensikt å åpne for
muligheten til å etablere et vann og avløpsanlegg på Storholmen.
Saken ble vedtatt ved avstemning hvor 30 stemte for og 6 stemte i mot. Ingen blanke stemmer. Totalt 36 stemmer.

Saker til avstemming og beslutning
Sak 3. Kostnadsdekning av reguleringsprosessen
Forutsatt at det blir enighet om å gjennomføre en reguleringsendring, må vi ta stilling til hvordan dette skal finansieres.
Arbeidsgruppen la frem følgende forslag om finansiering for Arbeidsutvalget på Storholmen:
1. Bidrag fra felleskassa på Storholmen: kr. 15.000,- og spleis på resten(eks. kr 15.000,-/53 hytter = kr. 425,- pr. hytte)
2. Felleskassen dekker hele reguleringskostnaden
Arbeidsutvalget behandlet saken den 6. april og meldte tilbake:
Arbeidsutvalget mener dette er en sak som omfatter alle hytter på Storholmen og foreslår derfor at
reguleringskostnadene dekkes av felleskassen i sin helhet med en øvre grense på kr. 37.500,-.
Arbeidsutvalget innstiller på forslag nr 2 fra arbeidsgruppen:
Felleskassa dekker hele reguleringskostnaden totalt kr 37.500,- inkl.mva.
Arbeidsutvalget mener at dette gagner alle på Storholmen og er med på å øke verdien på hyttene, uavhengig om en
velger å koble seg på nå eller senere.
Vedtak:
Det ble vedtatt å benytte midler fra Arbeidsutvalgets felleskasse til å dekke hele reguleringskostnaden, totalt kr.
37.500,- inkl. mva.
Saken ble vedtatt ved avstemning hvor 32 stemte for og 2 stemte i mot. 2 blanke stemmer. Totalt 36 stemmer.

Prisestimat komplett vann og avløpsanlegg (QPS AS v/Engløkk):
Vi må ha egen septiktank, ca. kr. 40.000,- og en pumpestasjon, ca. kr. 38.000,- + 200 m
sjøledning ca. kr. 10.000,-. I tillegg kommer ledninger ut i feltet til hver enkelt hytte samt
ytterligere mindre pumpestasjoner.
Estimat vann og kloakk ferdig til hver hytte: Kr. 60´- 100´pr. hytte.

Tallene er basert på erfaringer fra utbygging av 12 andre hyttefelt.

