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Saksframlegg
Godkjenning av intensjonsavtale.
Reservevannverk, Heimernesan, Toftelandslier.
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104/14

Utvalg
Formannskapet
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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen, datert 10.09.14, med Åsulv Tofteland,
Toftelandsveien 74, 4640 Søgne.
Avtalen gir kommunen rett til prøveboring, testing og eventuelt etablering av reservevannverk
for Søgne kommune på Heimernesan, Toftelandslier, GB 74/11.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 51/14, 19.06.2014:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen
under forutsetning at det oppnås avtale med grunneier.
Når det aktuelle området ved Heimernesan i Toftelands lier er utredet m.h.t.
grunnvannskapasitet og vannkvalitet forelegges saken på nytt kommunestyret før en
eventuell prosjektering og bygging av reservevannverket iverksettes.
Saksutredning:
Ingeniørvesenet gjennomførte som kjent et forprosjekt i 2013 med formål å finne et egnet sted
for etablering av et reservevannverk for Søgne kommune, basert på grunnvannsbrønner. Det
ble foretatt geofysiske og hydrologiske undersøkelser i et større område sentralt i Søgne, utført
av hydrogeologer fra Asplan Viak AS i Trondheim.
Forundersøkelsene viser at et område i Toftelandslier, kalt Heimernesan, tilsynelatende har de
grunnvannsforekomstene og vannkvalitetene som er nødvendig for etablering av et
reservannverk. Videre uttesting vil gi oss svar på hvilket potensial området har.
Administrasjonen har i den forbindelse utformet en intensjonsavtale med grunneier, Åsulv
Tofteland som gir kommunen rett til å etablere 2 stk produksjonsbrønner og et antall
peilebrønner for å gjennomføre et testprogram. Programmet innebærer at brønnene

prøvepumpes med full belastning i 8 – 12 måneder samtidig som vannkvaliteten overvåkes.
Intensjonsavtalen gir i tillegg kommunen rett til å etablere et reservannverk på stedet dersom
det viser seg at de naturgitte forutsetningene er til stede.
I den videre fremdriftsplanen, legger en opp til å etablere brønnene i løpet av november -14 og
starte prøvepumping og grunnvannsanalysene i desember -14. Det vil bli utarbeid en
statusrapport etter 1måneds pumping og en sluttrapport høsten -15 når prøveprogrammet
avsluttes.
En kan også opplyse at vegvesenet er invitert og sagt ja til å delta i prøveprosjektet, blant annet
for å se om saltingen av E-39 har innvirkning på grunnvannet.
Enhetsleders merknader:
Enhetsleder har ingen ytterligere kommentarer
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer
Vedlegg
1 Intensjonsavtale.Reservevannverk, Heimernesan, Toftelandslier.

