
From: Vegard Urnes
To: Petter von Glasenapp
Subject: Fwd: VS: VØVA - Alternativ tilknytning mot Grimstad
Date: 10. februar 2010 13:23:31

Fikk du denne?
V

---------- Videresendt melding ----------
Fra: Geir Olai Jordanger <geir.olai@trysilhus.no>
Dato: 8. februar 2010 10.26
Emne: VS: VØVA - Alternativ tilknytning mot Grimstad
Til: Tobias Srensen <tobias@seasupplies.net>, Vegard Urnes
<vegard.urnes@gmail.com>, pea_thomas@hotmail.com
Kopi: Vegard Urnes <vegard.urnes@gmail.com>

Hei Tobias og Thomas.

Viser til nedenforstående.

Med dette som bakgrunn mener jeg det er kurant for dere å se det løsningsrom
dere har, og at det er vilkårlig om VØVA går til Grimstad eller Arendal.

 

Jeg kommer over med et konkret utspill for konkret avtale med økonomiske
konsekvenser på de to alternativer om litt.

 

Mvh goj

 

Fra: Geir Knudsen [mailto:Geir.Knudsen@grimstad.kommune.no] 
Sendt: 5. februar 2010 16:35
Til: Geir Olai Jordanger
Emne: SV: VØVA - Alternativ tilknytning mot Grimstad

 

Tobias og Tomas Sørensens felt ligger så nærme offentlig kloakk at private
løsninger som f.eks minirenseanlegg og lignende ikke vil bli akseptert. Hvis andre
alternativer ikke foreligger vil de bli pålagt å knytte seg til Grimstads kloakknett.

 

Vi er imidlertid mest opptatt av i dette tilfellet at hytteeierene og de fastboende
på Vessøyneset får til et konstruktivt samarbeid slik at kloakkeringen av området
blir så kostnadseffektiv som mulig slik at flest mulig ser det hensiktsmessig å
være med.

 

Vi har derfor ikke noe imot at eventuelle fremtidige boliger knytter seg til det
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private kloakknettet som er under etablering i området, selv om dette skulle
være tilknyttet Arendal kommunes kloakknett.

 

Med hilsen

 

Geir Knudsen

Fagansvarlig VAR

Kommunaltekniske tjenester

 

Telefon direkte 37250431

Mobil 94502610

 

 

 

Fra: Geir Olai Jordanger [mailto:geir.olai@trysilhus.no] 
Sendt: 5. februar 2010 10:48
Til: Geir Knudsen
Kopi: Tobias Srensen; pea_thomas@hotmail.com
Emne: VØVA - Alternativ tilknytning mot Grimstad

 

Viser til telefonsamtale i dag og oversender en mail iht avtale.

 

VØVA har iht avtale med Tobias og Tomas Sørensen gjort undersøkelser mht å
kunne legge privat stikkledning for planlagt tiltak med tilknytning til Grimstad
kommune. Vedlagt følger skisse som viser alternativet, basert på innmålinger etc.
Jeg har i tidligere mail til Løsnesløkken redegjort for alternativet.

I diskusjoner med Sørensen problematiserer de sin situasjon basert på
argumentasjon om sitt fremtidige reguleringsområde vil bli pålagt tilknytning mot
Grimstad. Sørensen ønsker ikke å ta stilling til løsning med VØVA som innebærer
at deres fremtidige felt blir avkloakkert via VØVA sitt anlegg tilknyttet Arendal,
men kun dersom VØVA tilknytter ser Grimstad.

 

Tilknytning mot Grimstad innebærer økt kostnad for VØVA, som enten må delvis
kompenseres gjennom redusert tilknytningsavgift og/eller at Sørensen er med på
å dekke hele/deler av merkostnad.
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VØVA oppfatter at fremtidig felt ikke vil pålagt tilknytning til Grimstad, men tvert i
mot at dersom Sørensen har alternativ til avkloakkering via VØVA sitt da
etablerte nett vil slik løsning være akseptabel for Grimstad kommune.

 

VØVA ber om en bekreftelse fra Grimstad kommune at Sørensen har frihet til å
velge løsning om tilknytning for fremtidig felt basert på løsninger;

 

·         Tilknytning via VØVA sin private stikkledning tilknyttet Arendal kommune,
basert på privatrettslig avtale mellom VØVA og Sørensen

·         Tilknytning til Grimstad kommune med stikkledning eller offentlig ledning,
opparbeidet av Sørensen, basert på fremtidige diskusjoner med Grimstad
kommune som følge av reguleringsprosess.

 

En bekreftelse på dette vil innebære at Sørensen vil oppfatte det vi forsøker å
formidle, at han kun skaper seg handlingsrom dersom han samarbeider med oss
og lager en privatrettslig avtale om fremtidig mulighet for tilknytning til VØVA –
uavhengig om VØVA velger å gå til Grimstad eller Arendal med sin private
stikkledning.

 

Håper som sagt i telefon at du kan besvare dette i dag, eventuelt også presisere
noe rundt praktisering av denne type problemstillinger i områder nært inntil
kommunegrense mot Arendal. Ved et presist svar vil Sørensen se det vi/jeg har
forsøkt å formidle over noe tid.

 

Mvh Geir Olai Jordanger, for VØVA


