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Alleknjarg vannverk - tilleggsbevilgning 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet som pågår for å sikre vannkvaliteten for 

abonnentene i Alleknjarg og Polmak. 

2. Det tilleggsbevilges kr 300 000 til prosjektet Alleknjarg vannverk-sammenkobling med 

Lismajavri vannverk slik at det også kan gjennomføres styrt boring for vannledning under 

Polmak elva. 

3. Bevilgningen dekkes av låneopptak. 

4. Videre arbeid med sammenkobling av vannledningsnettene i Alleknjarg og Polmak 

innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunen har inngått kontrakt med firma Sandum AS om styrt boring for vannledning under 

Tanaelva mellom Horbma og Alleknjarg. Arbeidet med sveising avrør vil starte 1. oktober, og 

selve boringen og trekking av rør i uke 41.  

Under forutsetning at vi lykkes med boringen under elva vil arbeidet med kryssing av Tanaelva 

være ferdig medio oktober. Deretter må kommunen sørge for tilførselsledningen på vestsiden. 

 

Rådmannen har sett på videre muligheter for å knytte ledningsnettet i Alleknjarg sammen med 

ledningsnettet i Polmak. På den måten vil antall vannverk i kommunen reduseres.  

En ny ledningstrase vil måtte krysse Polmak elva. Tradisjonell graving vil være vanskelig og 

kostbar, og det er usikkert om vi vil få tillatelse til å foreta graving i elvebunnen. 

I kontraktsforhandlingene med Sandum AS har vi fått en tilleggspris fra dem for å foreta styrt 

boring og trekking av vannledning under Polmakelva. Denne tilleggskostnaden er kr 300 000 

eks mva. Leverandøren må ha tidlig bestilling for å kunne få rørene levert samtidig som 

hovedleveransen. 



Bevilget beløp til dekker akkurat de forventede kostnadene i opprinnelig prosjekt. 

 

Vurdering 

Planeen om å koble ledningsnettet til Polmak vannverk sammen med ledningsnettet til 

Alleknjarg/Lismajavri vil gi abonnentene i Polmak en sikrere vannkvalitet enn det de har i dag. 

Driftskostnadene vil også gå ned ved at borebrønnen kuttes ut (energi, vedlikehold, 

prøvetakning etc.). 

Prisen for styrt boring under Polmak elva er meget gunstig. Kostnaden i hovedkontrakten utgjør 

kr 2 635,- pr løpemeter. Tilleggsarbeidet med boring under Polmak elva kan utføres for kr 

1 500,- pr løpemeter. 

Vi vil aldri oppnå en så ekstraordinær lav pris dersom arbeidet skal utføres senere. 

Når boringen er gjennomført vil røret bli plugget. Videre arbeid med sammenkobling må 

innarbeides i senere budsjett. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tilleggsbevilger kr 300 000 til arbeidet med styrt boring 

og trekking av vannledning under Polmak elva.  

Videre arbeid med vannledning mot Polmak innarbeides i økonomiplanen. 


