SWREMøTEPROTOKOTL
Den 29-09-2021 kl. L3:30 avholdt det avholdt ekstraordinært styremøte i Kleivi Næringspark
På

styremøtet deltok
Petter Rukke (PR), styreleder
Solveig Vestenfor (SV), nestleder
Vemund Gudbrandsgard (VG), styremedlem
Rune Resset (RR), koordinator
Magnus Skrindo (MS), prosjektansvarlig VA-plan i Kleivi

lngen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven 5 6-24.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjenning og signering av referat fra styremøte L3/9-2021
Sak nr.

DRIKKEVANN

ss/2r

Oppgradering av kapasitet på drikkevannsanlegget
Bakgrunnen for innkalling til ekstraordinært styremøte, var at arbeidene med vannledning i Kleivi
Næringspark omgående var stanset som følge av en rekke innspill fra Âl kommune til arbeidet
som var fremsatt av Ål kommune.
Det kom etter hvert fram at enkelte krav fra Ål kommune var misforstått og saken løste seg etter
at styreleder PR hadde hatt en dialog med Âl kommune og rådmannen, hvor man kom fram til en
felles forståelse det delegerte svarbrevet fra Ål kommune som var sendt til bedrifter i Kleivi
Næringspark. Man ble også enig om at all korrespondanse mellom administrasjonen i Äl
kommune og Kleivi Næringspark som gjelder aktiviteter i parken, heretter skal gå via styret i
Kleivi Næringspark.
Dialogen med Ål kommune har førttil at arbeidet med oppgradering av ledningsnett og
høydebasseng på nordsiden er blitt et langt mer omfattende prosjekt. Dette gjør at styret igjen
ønsker å se nærmere på en løsning med høydebasseng på sørsiden.
Magnus Sktindo (Asplan Viak) var invitert til styremøtet for å presentere den pågående VAprosjekteringen i Kleivi Næringspark og de to alternative løsningene; a) utvidelse og
oppgradering av eksisterende høydebasseng, b) nytt høydebasseng på sørsiden av
næringsparken. Kostnadene for begge alternativene er tilnærmet like.

Vedtak:
Styret ønsker at alternativet med nytt høydebasseng på sørsiden utredes nærmere og at det
snarest blir gjennomført lekkasjesøk av ledningsnettet og tappetest i kum for måling av
kapasitet. Det må avklares med grunneier om grunnavståelse i tillegg til aksept for lednings- og
vegtrase opp til nytt høydebasseng. Videre må det innhentes aksept fra Ål kommune om at
gjennomføring av planene vil medføre at Ål kommune overtar Kleivi vannverk nå tiltakene er
gjen.nomført. Når styret har valgt alternativ VA-lØsning, gjennomføres et fellesmØte med
bedTiftene i rruP.
Sak nr.

Eventuelt

s6l2L

lngen saker under <Eventuelt>

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Petter Rukke,
styreleder

Solveig

styrem

nfor,

Vemund Gudbrandsgard,
styremedlem

