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NOTAT SVAR PÅ SPØRSMÅL ELSA LILL STRANDE  
 
Spørsmål fra Elsa Lill P. Strande (H) datert 24.02.2014 
 
Jeg har lyst til å stille spørsmål om kloakk på Hen og Hallingby.  Det går rykter om at det er foretatt 
grunnbefaring langs nedlagt jernbanelinjen for å føre kloakk fra Hallingby via Hen til Monserud.  
 
Vi har før fått vite at Monserud ikke har stor restkapasitet.  Det er svært mange byggeprosjekter på 
gang og på tegnestadiet. Hvor står utvidelsen  i dette?  
 
Hvis kobling av Hen og Hallingby medfører riktighet. Hvor ligger dette i tid?, kostnad? er dette noe 
som kommunen skal gjøre for egen kostnad?  Renseanlggget på Hallingby, er det sprengt, eller uten 
godkjenning?  
 
Er det, hvis denne trasèn er tenkt lagt, også tenkt vann?  
 
 
 
Rådmannens svar 
 
1. Det går rykter om at det er foretatt grunnbefaring langs nedlagt jernbanelinjen for å føre kloakk 
fra Hallingby via Hen til Monserud. 
 
   Ryktene er sanne. Det er foretatt befaring i terrenget på mulig ledningstrase for å føre avløp fra 
Hallingby til Monserud RA. 
 
 
2. Vi har før fått vite at Monserud ikke har stor restkapasitet.  Det er svært mange byggeprosjekter på 
gang og på tegnestadiet. Hvor står utvidelsen i dette? 
 
   Det er under utførelse et forprosjekt som skal være ferdig til midten av april, som skal si noe om 
hydraulisk belastning på eksisterende anlegg, mulige måter å bygge ut anlegget på enten i trinn eller 
som et nytt anlegg.  Når denne rapporten er ferdig skal den videre til politisk behandling med 
anbefaling om videre fremdrift, tiltak og kostnadskalkyler. Politikerne vil få denne saken til politisk 
behandling i mai/juni. Sannsynligvis vil rådmannen foreslå å fremskynde utvidelsen av Monserud ra. 



 

 
 
3. Hvis kobling av Hen og Hallingby medfører riktighet. Hvor ligger dette i tid?, kostnad? er dette 
noe som kommunen skal gjøre for egen kostnad?  Renseanlegget på Hallingby, er det sprengt, eller 
uten godkjenning? 
 
  Det jobbes nå med grunnlag for å gå ut med detaljprosjektering for første strekningen Nymoen - 
Hen. Prosjektering utføres i 2014. Oppstart anlegg er tenkt i 2015. Det er satt av kr 12 mill i 2015 og 
kr 10 mill i 2016 for første etappen. Totalt kr 22 mill. i handlingsplanen. Dette anlegget vil bli som 
andre anlegg lyst ut på Doffin og følger regelverket om offentlige anskaffelser.  Renseanlegget på 
Hallingby har nådd sin kapasitet og har en ledig kapasitet på 8 - 10 pe og har i tillegg dårlig 
renseevne.  Jamfør tidligere gammelt kommunestyrevedtak skal renseanlegget på Hallingby, når det 
har behov for større oppgradering eller nybygging av renseanlegget skal avløp søkes overført til 
Monserud ra. 
 
 
4. Er det, hvis denne traseen er tenkt lagt, også tenkt vann? 
 
Det er også tenkt å ta med vannforsyning fra Kile til Hallingby i samme grøft som avløp. 
 
 


