INFO NR. 6
VA-PROSJEKTET I HUNNEDALEN HOLDER PLANLAGT FRAMDRIFT
Vi har i dag nærmere 140 påmeldte i henhold til mottatte skjemaer. Dette fordeler seg
med 54 på trinn 1 og over 80 på de to øvrige trinnene. Trinn 2 mot fylkesgrensa i øst er
det største av disse to og kommer til utbygging i 2017. Trinn 3 (hyttegrenda ved Røde
Kors vest i dalen) kommer til utbygging i 2018. I trinn 1 har vi full oversikt over
beliggenheten til påmeldte hytter, mens det i trinn 2 og 3 gjenstår litt kartarbeid før
kartene er komplette.
Prisgarantien opprettholdes
Prisgarantien på kr. 250 000 var knyttet til 150 påmeldte hytter. Det er avklart med
Bertelsen & Garpestad (B&G) at denne garantien opprettholdes selv om vi ennå ikke har
nådd 150 påmeldinger.
Pristillegg ved påmelding etter fristen
Før fristen for påmelding løp ut 15.januar 2016, kommuniserte vi at påmelding etter
fristen ville føre til ekstra kostnader. Vi har i samråd med entreprenøren (B&G) fastlagt
hvordan tillegg i prisen (tillegget vil komme som en del av sluttoppgjøret etter ferdigstillelse av
trinnet) slår inn ved påmelding i tiden som kommer:
•

•

•

De i trinn 1 som melder seg på etter opprinnelig frist (15. januar 2016) og innbetaler
forskudd på kr. 75 000 før 1. mai 2016, betaler kr. 1 000 i tilleggsavgift.
De i Trinn 2 og Trinn 3 som melder seg på etter opprinnelig frist, men innen 1. mai 2016,
betaler også kr. 1 000 i tilleggsavgift. Påmelding etter 1. mai 2016 for disse trinnene vil gi
en tilleggsavgift på kr. 10 000.
De som melder seg på når grave-arbeidet er i gang i sitt trinn, må betale reelle ekstrakostnader for tilkobling.

Tilleggsavgift på kr. 1 000 dekker mindre justeringer av innspurten på prosjekteringen av ledningsnett
og øvrige anlegg relatert til trinn 1. Tilleggsavgift på kr. 10 000 - som rammer trinn 2 og 3 etter 1. mai,
dekker kostnader for eventuell om-prosjektering av ledningsnett, vannanlegg og dimensjoneringen
av renseanlegget.
Oppstart i 2. kvartal
Bertelsen og Garpestad vil sikre oppstart så raskt som mulig når snø og tele ikke
forhindrer graving. Vi vil forsøke å varsle slik at hytteeiere på de ulike strekk kan komme
på befaring for plassering av pumpekummen. Dersom entreprenøren ikke får kontakt
med hytteeier, vil det bli satt ut merke der pumpekummen plasseres og hytteeier vil da
få en frist for å se om dette passer. Dette kommer vi nærmere tilbake til.
Har dere ytterligere spørsmål; ikke nøl med å kontakte oss, helst ved e-mail til;
• kjellaug@byggps.no (eller Kjellaug sin mobil; 928 58 979)
Med vennlig hilsen,
for styret i Hunnedalen VA-utbygging SA
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