Skien, 26 oktober 2021
Til medlemmene i Naurak vannlag,
Vi er nå svært nær å kunne presentere utkast til avtale om kommunal vannforsyning til
medlemmene i vannlaget. Forslaget til avtale legges fram for kommunestyret 12 desember
og vil etter all sannsynlighet bli vedtatt der.
Bakgrunnen er, som vi har orientert om tidligere, at vi har hatt kontinuerlig kontakt med
Nissedal kommune om iverksettingen av avtalen vi inngikk for tre år siden (1919). Flere
faktorer har bidratt til at prosessen har blitt svært forsinket. Nissedal kommune har brukt
mye langer tid enn forventet på å knytte andre hyttefelt til et felles system, og vestsiden av
Nisser har ikke vært øverst på lista. Covid19 har utsatt prosessen ytterligere. Dernest har
Nissedal kommune forhandlet lenge med eieren av vårt nabofelt, som var uenig i
betingelsene som ble forelagt ham. Løsningen som kommunen og vi har søkt å realisere var
avhengig av at denne eieren aksepterte at hovedvannledningen til vårt felt går gjennom
hans. For et par ukers tid siden ble det imidlertid oppnådd enighet.
Naurak Vannlags styre har siden våren 2021 vært aktivt involvert i arbeidet med å få
prosjektet på skinner og gjøre kostnadene så lave som mulig. I tiden som har gått har
kostandene forbundet med denne type prosjekter økt betydelig, og vi har forsøkt å hindre at
vi skal bli skadelidende. I mai tok vi initiativ til å be Knut Haugsjå A/S om et anbud på
prosjektet. I samarbeid med grunneier fulgte vi dette opp og kvalitetssikret tilbudet, og vi er
nå svært sikre på at det er betydelig rimeligere enn andre mulige alternativer. Deretter gikk
vi i dialog med Nissedal kommune for å diskutere hvordan prosjektet eventuelt kunne
iverksettes. Kommunen har de siste ukene jobbet med å utforme en avtale som omfatter
Naurak Vannlag, Haugsjå A/S og kommunen selv (som byggherre).
Den viktigste brikken i avtalen er etter vårt syn kostnaden for vannlagets medlemmer. Etter
omfattende forhandlinger har vi klart å få gjennomslag for prinsippet om lav kommunal sats,
i tråd med det vi ble enige om i forhandlingene i mai 1919. Dette betyr imidlertid at prisen i
praksis er noe høyere enn den vi ble forespeilet for tre år siden. Nissedal kommune, som
andre kommuner, velger øke denne satsen noe fra 2021. For oss betyr dette – dersom
avtalen, slik vi kjenner den, vedtas i kommunestyret – at vi alle må betale en tilkoblingsavgift
på 25.000 kr. (pluss moms). Vi gjør oppmerksom på at Nissedal kommune har lavere sats
enn nabokommunene. Denne avgiften bidrar til å finansiere prosjektet sammen med
summen vi allerede har avtalt at vi bidrar med ved salg av renseanlegg og pumpehus
(650.000) pluss anleggsbidrag fra eiere av ubebygde tomter (8.000 kr. per tomt).
Styret i vannlaget er positive til forlaget som legges fram for kommunestyret i desember, og
svært fornøyd med samarbeidet som har gjort det mulig å få til det vi anser som et godt
tilbud frå Knut Haugsjå A/S.
Vi ber alle medlemmer om å melde tilbake til styret dersom dere har spørsmål eller
innvendinger til informasjonen vi formidler her.
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NB! Vannlagets kasse er snart tom, og vi trenger noen driftsmidler for å opprettholde
virksomheten framover. Vi ber derfor om en aller siste årsavgift på kr. 1000,Vennligst overfør pengene til konto 9615 12 70279 innen 20. november (med betalers
navn og hyttenummer). På forhånd takk!
Med hilsen,
Styret i Naurak vannlag
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