Svar på spørsmål til ordfører og kommunestyre angående
stikkledninger.
Ringebu kommune har hatt lekkasjer på nærmere 50 % av det produserte vannet, dette utgjør en del
kostnader ved behandling og pumping av vann som lekker ut på vei til forbrukeren.
Det siste året er det lagt ned en innsats for å begrense disse lekkasjene for å redusere mengden
produsert vann.
Undersøkelsene viser at de fleste lekkasjene som blir funnet er i forbindelse med private
tilknytningspunkt. Grunnen til dette er at tilkoblingspunktet, det vil si anboringsklammeret er det
svakeste punktet på ledningsnettet. På bakgrunn av dette tilstrebes det i dag å legge flest mulig
tilknytninger i kum, dette gjør at det er enklere å oppdage lekkasjer og at en eventuell lekkasje i
tilknytningspunktet kan utbedres uten graving. Der dette ikke er mulig anbefaler Ringebu kommune
at det å benyttes gjengefrie anboringsklammer selv om disse er vesentlig dyrere enn tradisjonelle
anboringsklamere.
Når Ringebu kommune tilrettelegger for tomter i nye boligfelt forberedes det for stikkledninger inn
mot den enkelte eiendom slik at tomterkjøper ikke trenger å ta kostnaden med å grave ut i vegareal
ved tilknytning. I dag blir det tilstrebet lagt til kum via trekkerør som kommunen legger ned slik at
den enkelte eier må legge ledning ut i kum og utføre tilknytningen der.
Når en tomt selges følger ansvaret for stikkledningen med eiendommen.
Ringebu kommune følger etter kommunestyrevedtak 047/14 «Standard abonnementsvilkår for vann
og avløp» administrative- og tekniske bestemmelser utgitt av KS, disse er en videreføring av
«Normalreglement for sanitæranlegg». Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ringebu kommune
(FOR-2007-12-20-1793) viser også til samme bestemmelser.
I disse er det definert hvor grensesnittet mellom offentlig og privat ledningsnett befinner seg.

Utsnitt fra Standard abonnementsvilkår for vann og avløp administrative bestemmelser

Dette utsnittet viser at det private anlegget er til og med anboringsklammer.
De fleste kommuner i Norge følger disse bestemmelsene som er utgitt av KS og noen har i tillegg
laget unntak eller tilføyinger til disse bestemmelsene. Noen kommuner har valgt å dele
ansvarsområdet i tomtegrense ved at det der settes ned en bakkekran som da er skillet mellom
privat og offentlig nett. Ved å gjøre dette må de kommunen som benytter dette prinsippet dekke inn
igjen denne ekstrakostnaden via vann- og avløpsavgiften. Det vil si at det blir høyere årlig avgift for
alle abonnenter i kommunen for å ha denne ordningen.
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