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VANN- OG AVLØPSLØSNINGER LØYNING/TOREKOVEN

GENERELL INFORMASJON OG PRØVETAKING AV PRIVATE
BRØNNER PÅ LØYNING
Det vises til tidligere informasjon vedrørende vann- og avløpsløsninger på Løyning/Torekoven.
Odda kommune har vedtatt å bygge hovedledninger for vann og avløp i Løyningsvegen, samt
alle samleledninger for vann og avløp inn i hyttefeltet (jfr kommunedelplaner 2011-2022 for
vann og avløp, vedtatt i kommunestyret 22.06.2011, sak 063/11).
Byggestart er foreløpig skissert til sommeren 2012. Utbyggingen vil skje over 2 år.
Pålegg
Alle hytter som har, og fortsatt ønsker å ha, innlagt vann vil bli pålagt tilknytning til ny kommunal
avløpsledning.
Det blir valgfritt å koble seg til kommunal vannforsyning. Private borebrønner kan fortsatt
benyttes.
Ledningsplan: kommunale og private installasjoner
Odda kommune skal etablere ledningsanlegget langs Løyningsvegen, samt samleledninger
innover i hyttefeltet. Det henvises til kartvedlegg HB001 og HB002.
Øvrig ledningsanlegg (private stikkledninger) og installasjoner må etableres, bekostes og driftes
av den enkelte hytteeier. De fleste hytter vil ha behov for en liten pumpestasjon for avløp.
Tilknytningsgebyr og påmelding
For 2012 er tilknytningsgebyr for Løyning, jfr kommunens gebyrregulativ følgende:



Tilknytningsgebyr 2012 for vann:
Tilknytningsgebyr 2012 for avløp:

kr 92.000 + mva = kr 115 000 inkl. merverdiavgift
kr 120.000 + mva. = kr 150 000 inkl. merverdiavgift

Alle som melder seg på prosjektet innen 31.12.2012 vil få tilknytningsgebyr for 2012.
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Kostnader for etablering av private installasjoner (stikkledninger =ledninger fra den enkelte hytte
og frem til kommunal ledning), pumper, omgjøring av ledningsopplegg inne i den enkelte hytte)
kommer i tillegg til kommunal tilknytningsavgift.
Nærmere detaljer om prosjektet og frist for påmelding vil bli gitt i løpet av våren.
Odda Energi: Påkrevd utbedring av strømforsyningen. Interesse for fiberkabel?
Odda Energi har varslet at kapasiteten på strømnettet allerede er for liten i flere deler av
hyttefeltet. Høyere sanitær standard på hyttene vil medføre høyere strømforbruk. En
oppgradering av strømforsyningen er påkrevd og vil bli gjennomført i samarbeid med
kommunens ledningsanlegg. Odda Energi vil komme med nærmere informasjon om dette.
Odda Energi vil også undersøke om de er interesse blant hytteeierne for å få ført frem
fiberkabel til hyttene. Nærmere informasjon om dette vil komme.
Prøvetaking av eksisterende brønner
Kommunen har registrert en del brønner i området, og disse er merket av på vedlagte tegninger
(blå prikker). Registreringen er ikke komplett. Alle hytteeiere som ser at deres brønn ikke er
registrert, må snarest gi en tilbakemelding til Asplan Viak om dette.Vi ønsker opplysninger om
type vannkilde (borebrønn, oppkomme, bekk etc). Merk av brønn/vanninntak på en kopi av
vedlagte tegning (mer detaljerte eiendomskart kan hentes ut på kommunens kartløsning på
internett: www.fonnakart.no ).
Alle vannkilder som kan bli berørt av utbyggingen skal prøvetas før anleggsarbeidet startes opp.
Prøvetakingen bekostes av Odda kommune.
Odda kommune vil gjennomføre prøvetaking på følgende dager i påsken 2012:



Alternativ 1: Mandag 2. april 2012
Alternativ 2: Mandag 9. april 2012 (2.påskedag)

Gi tilbakemelding om følgende: hvilke brønn du tilhører (nummerering på vedlagt kart),
hvilke dag og tidspunkt du er tilgjengelig (formiddag (08.30-12) eller ettermiddag (12-16)),
telefonnummer og hvilke hytte du tilhører (gnr/bnr).
Vi ber om at hytteeiere som er tilknyttet fellesbrønner koordinerer tilbakemelding – det er kun
behov for en prøve per brønn. For de av hytteeiere som ikke er tilgjengelige på nevnte tidspunkt
vil det bli gjennomført ekstra prøvetaking forsommeren 2012.
Informasjon om brønner og aktuelt tidspunkt for prøvetaking sendes til Asplan Viak v/Ine
Hovi så snart som mulig og innen 29. mars 2012. ). Vi oppfordrer hytteeiere til å melde
tilbake per e-mail: ine.hovi@asplanviak.no
Spørsmål / kontaktpersoner for nærmere informasjon:
Asplan Viak AS, Raveien 2, 1430 ÅS
Kontaktperson: Ine Hovi (tlf 40 45 55 53)

E-post: ine.hovi@asplanviak.no

Prosjektinformasjon vil også bli lagt ut på kommunens internettsider: www.odda.kommune.no
(under: Tjenester Bolig og Eiendom
Tekniske tjenester
Avløp /Vassforsyning )
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