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Innkalling til informasjonsmøte og innhenting av samtykke, 
rehabilitering av infrastrukturanlegg i Smellhauggata og 
Skjellsbekkgata 
 
Øvre Eiker kommune planlegger å sanere vann- og avløpsledninger som ikke tilfredsstiller dagens 
krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet. Som et ledd i dette arbeidet skal eksisterende vann- 
og avløpsnett i Smellhauggata/Skjellsbekkgata saneres. Planlagt utførelse er 2019/2020.  
Kommunen ønsker med dette brev, å informere alle berørte grunneiere om status for planlegging og 
gjennomføring, og hvordan prosjektet vil berøre private grunneiere (særlig eiere av private 
stikkledninger). Det innkalles til informasjonsmøte den 17. september 2019 kl 18.00 på 
Folketshus i Vestfossen.  
 
HVA ARBEIDENE OMFATTER OG LOKALISERINGEN  
Det er hovedsakelig veiene Smellhauggata og Skjellsbekkgata som skal graves opp. Forestående 
arbeider omfatter legging av nye vann, spillvann og overvannsledninger, etablering av nye 
kummer/sluk, og tilkobling av stikkledninger for vann- og avløp samt reetablering av veiene.  
 
 
TIDSPLAN  
Planlagt oppstart er høsten 2019. Gjennomføringstid og ferdigstillelsesdatoer vil bli fastsatt senere. 
 
OMFATTENDE GRAVEARBEIDER  
Prosjektet vil innebære omfattende gravearbeider og tilhørende anleggstrafikk. Fremkommeligheten 
inne i boligområdet vil til tider være redusert. Øvre Eiker kommune har et høyt fokus på 
ulykkesforebygging gjennom anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på 
trygg skolevei og øvrig sikkerhet. Vi vil i samarbeid med valgt entreprenør finne løsninger som 
minimerer ulempene i anleggstiden samtidig som arbeidet skal kunne gjennomføres så rasjonelt som 
mulig.  
Planer for gjennomføringen, adkomstforhold og stengt vei vil bli planlagt og informert om på 
informasjonsmøte.  
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HÅNDTERING AV PRIVATE STIKKLEDNINGER - SAMTYKKE TIL UTBEDRING  
Øvre Eiker kommune er ansvarlig for hovedledningen (vann/avløp). Bygningseier er ansvarlig for 
egen stikkledning for vann og avløp fra påkoblingspunktet på hovedledningen og frem til egen 
bolig/bygning.  
I følge forurensningsloven § 22 og Plan- og Bygningsloven §§ 31-3 og 31-4, kan kommunen ved 
utbedring av kommunens vann- og avløpsledninger kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar en 
tilsvarende utbedring. Eier av private ledninger som ikke er av tilfredsstillende kvalitet (av eldre 
dato/materiale) må derfor påregne at deres ledning må utbedres.  

 
For å få til en smidig gjennomføring av kommunens prosjekt, tilbyr Øvre Eiker kommune å dekke 
kostnaden med å etablere nødvendig grøft og stikkledning ut av offentlig veigrunn. Dette fordi 
veiholder krever grave forbud i tre år etter veien er rehabilitert. Dette fordrer at eieren selv besørger 
istandsetting av privat grunn. Herunder eventuelle private murer, gjerder, beplantning osv. 
Eier av den enkelte stikkledning vil bli kontaktet og bli bedt om å dokumentere eventuelle nylige 
utbedringer på stikkledningene. For de stikkledningene som ikke er av tilfredsstillende kvalitet, vil 
kommunen be om skriftlig samtykke til å rehabilitere disse ut av offentlig vei.  
 
VIKTIG: Pass på at du har jording også etter omleggingen. For mange boliger har eksisterende 
stikkledning for vann – ofte kobberrør/galvanisert ledning – fungert som jording. Når vannledningen 
legges om til plastledning vil jordingen derfor forsvinne. Det er viktig at dere etter omlegging fra 
kobberrør/galvanisert ledning til plastledning, tar kontakt med en elektriker som kan sjekke 
jordingen i deres bygg. Kontroll og eventuell ny installasjon av jording, må bekostes av huseier. 
I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, Metalliske rørsystemer skal ikke være 
benyttet som jordelektrode. 
 
Det vil ikke være lov å tilkoble privat overvann på det offentlige overvanns- eller spillvannsnettet. 
Med privat overvann menes for eksempel vann fra taknedløp og sluk i gårdsplasser. Dette skal 
håndteres på egen grunn. Drenering rundt grunnmur kan tillates tilkoblet på kommunal 
overvannsledning etter tillatelse fra kommunen. 
 
Privat ledningseier vil kunne få tilbud om utskifting av resterende stikkledning frem til egen 
bolig/bygning. Dette forutsetter at den enkelte inngår avtale direkte med kommunens valgte 
entreprenør på hovedarbeidene. Kommunen vil da kunne inkludere stikkledningene i sin 
byggesøknad/byggetillatelse. Alternativt kan det benyttes en annen entreprenør for å utføre 
rehabiliteringen. Dette godkjennes av kommunen under forutsetning av at entreprenøren er 



 

autorisert for utførelse (har relevant sentral/lokal godkjenning), og egen søknad til kommunens 
byggesaksavdeling om byggetillatelse. 
 
MANGLENDE SAMTYKKE, - PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT STIKKLEDNING  
Dersom du som eier ikke samtykker til rehabilitering av den private stikkledningen vil kommunen 
kunne utforme et pålegg om utbedring. Pålegget har lovhjemmel i Forurensningsloven § 22 og Plan- 
og bygningsloven § 31-3 jf. § 31-4.  
Vi håper denne informasjon er av tilstrekkelig karakter for den enkelte grunneier på dette 
tidspunkt. Dersom du har behov for ytterligere opplysninger ber vi deg kontakte oss. 
 
 
KONTAKTINFO  
Øvre Eiker kommune v/Prosjektleder Thore Aarkvisla post@ovre-eiker.kommune.no,  
Tlf 994 67 096. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Stine Kjørstad Hagen 
avdelingsingeniør 
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