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BAKGRUNN 

 

På møte i desember omhandlet sak 41/18 VA-Furusjøen.  

 

I sitt svar til Marius Berg v/ HB Holding Stange AS skrev KU-leder følgende :  

 
«I tilknytning til tilsendt korrespondanse mellom Marius Berg og Nord-Fron Kommune , vil jeg peke på at 

Kontrollutvalget ikke er klageinstans når det gjelder eventuelle konflikter mellom hytteeiere/ grunneiere og 

Nord-Fron kommune eller entreprenør. Jeg vil presisere at KUs oppgave er å føre tilsyn med hvordan 

kommunen utøver sin rolle som byggherre i forhold til vedtatte vedtak i kommunestyre , bla når det gjelder 

budsjett, og i forhold til lover og regler og god forvaltningsskikk. 

Jeg vil på denne bakgrunn ta opp spørsmålet om KUs videre arbeid med saken på neste møte i KU.» 

 

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt vedtak på møte 5. desember:  
 

«Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra administrasjonen om status på VA-prosjektet ved Furusjøen på 

neste møte. Kontrollutvalget ønsker særskilt å bli orientert om status i forhold til vedtatte budsjett, og om 

eventuelle konfliktområder knyttet til gjennomføringen av prosjektet. « 

 

VURDERING 

Administrasjonen er bedt om å gi en orientering som vist til ovenfor. Grunnet fravær til dette 

møte må orienteringen utsettes.   

 

Det følger imidlertid av  statusrapport – politiske vedtak pr. 31.12.18 i sak om Prosjektering av VA-

løsninger Furusjøen hytteområde: 
 

« KS vedtok å søke FM i Oppland om  ekspropriasjon for å erverve rettigheit til å legge vatn og 

avløpsleidning, samt forhåndstiltredelse for å ta areala i bruk.  

KS-møte 23.06.17 – sak 59/17: KS vedtok å bygge ut prosjekt VA Furusjøen. Det blir lagt inn midlar 

til fullfinansiering i økonomiplanen for 2018-21 « 

  

Følgende var status pr 30.04.18:  

Arbeid pågår med ledningsnettet og nytt anbud på 

høgdebasseng og pumpestasjonar blir lagt ut før sommaren. 

Vassverket blir eige anbud seinare på året.  

 

Status pr 31.08.18: Arbeid pågår og anbud på 

høydebasseng er innlevert.  

Status pr 31.12.18:  



 

Arbeidet går sin gang og arbeid med høydebasseng er 

påbegynt. Ledningsnettet er litt over 60% ferdig pr. 

desember.  

 

Dette til orientering. Sekretariatet anbefaler at saken utsettes til neste møte.   

 

Sekretariatet foreslår slikt  

VEDTAK: 

Saken utsettes 

 

 

 

 

Svolvær, 12.02.19 

 

Edel Åsjord 


