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Hei Toril!
Her kommer redegjørelsen fra meg på saken kontrollutvalget etterspurte.
Anmodning om redegjørelse for anskaffelser.
Utskifting av ledningsnettet i Øverhagaen og tilstøtende område er et betydelig prosjekt, både som
fysisk arbeid og økonomisk. Kontrollutvalget ber om svar på følgende spørsmål:
1. Hvilke deler av ledningsnettet på Hagaen er inkludert i prosjektet?
2. Hva er beregnet kostnad for hele prosjektet og hvordan er dette planlagt finansiert?
3. Hvordan foregår utvelgelsen av leverandører?

Utskifting av ledningsnett i Øverhagaen omfattes av 2 prosjekter, hvor det ene er Røros kommunes
utbygging av Øverhagaen Bo -helse og velferdssenter, og det andre er utbygging ved Norbit AS. Røros
kommunes prosjekt omhandler området fra krysset til Unicare og ned til Ysterhagaveien.
Totalentreprisen omfatter tilsvarende uteområde som dette strekket med etablering av fortau,
kummer og stikkledninger og belysning.
1. Utskifting av hovedledning er ikke inkludert i totalentreprisen. Ved at ledningsnett og vei må
flyttes og fornyes pga Norbit prosjektet, så man også at en måtte skifte ledningsnettet helt ned
til Ysterhagaveien. Dette av årsaker som kapasitet på slokkevann, elde, omlegging og etablering
av nye kummer, og generelt forbedring av nettet. Ny ledning måtte legges i en helt ny trase da
fjernvarmeledning ligger oppå eksisterende vann og avløpsledninger. I forhold til ferdigstillelse
av uteområdet (fortauet langsmed Øverhagaveien) og stikkledninger med kummer for å ta over
Byggetrinn1 den 03.08.20, var det ikke tid og rom for å gjennomføre en anskaffelse kun for
bytte av hovedledningen. Det er også svært upraktisk at 2 entreprenører roter i samme grøfta
med kanskje litt uklart grensesnitt med fordeling av oppgaver. Derfor ble forskriftens
unntaksregel § 5-2 bokstav c) og d) benyttet.
2. Beregnet kostnad.
Beregnet kostnad for prosjektet er 3,5 millioner. Av disse kostnadene er fortau med asfaltering,
gatebelysning og nye kummer 1,5 millioner som inngår i totalentreprisen på Øverhagaen BHVS
og dekkes inn av vedtatt økonomiplan for prosjektet. Det er derfor beregnet en fordeling som
tilsier en kostnad på 2 millioner for utskifting av hovedledningsnett. Denne kostnaden dekkes
inn i vedtatt økonomiplan på posten selvkostinvesteringer utskifting vann og avløp.

3. Utvelgelse av leverandør.
Totalentreprenørens leverandør ble valgt med følgende begrunnelse:
Forskriftens del II
gjelder ikke
kontrakter som:
c)

oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omstendigheter
ikke kan utsette inngåelsen av i den tidsperioden det vil
ta å få gjennomført en åpen eller begrenset
tilbudskonkurranse

d) gjelder tilleggsytelser som på grunn av uforutsette omstendigheter er strengt nødvendige for å få
fullført en kontrakt, forutsatt at oppdragsgiveren inngår kontrakten om tilleggsytelsene med samme
leverandør
Det er svært uhensiktsmessig å benytte en entreprenør til å skifte hovedledning, og en annen til å
skifte/ sette ned nye kummer og stikkledninger. Og det var ikke tid og rom for gjennomføring
konkurranse og beskrivelse med gode nok grensesnitt. Unntaksregelen kom derfor til anvendelse av
2 årsaker.
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