
  

Overføringsledning Kjønnås  

Informasjon til berørte 
Det skal anlegges ny vannledning og noen avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen 
høydebasseng (Grådalshaugen 18) og Gunstadskogen høydebasseng (Smiubakken 6). Formålet er hovedsakelig å etablere ekstra 
vannforsyning mot Ringebu sentrum. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning i 
spredt avløp i randsoner. Det ble utlyst konkurranse om arbeidene, og totalentreprenøren som vant jobben er Åge Haverstad AS. 
Kartutsnitt viser et tidligere utkast for trasé. Totalentreprenøren skal detaljprosjektere jobben, og noen endringer i trasé kan 
forekomme. Oppdatert informasjon om prosjektet vil legges ut på kommunens hjemmeside 
(https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/pagaende-prosjekter/). Har du spørsmål kan du ringe sentralbord tlf. 
61 28 30 00, eller kontakte prosjektleder Janne Trøstaker på tlf. 48497773  / jat@ringebu.kommune.no  

https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/pagaende-prosjekter/
mailto:jat@ringebu.kommune.no


Bakgrunn for arbeidene 
Det skal anlegges ny vannledning og 
noen avløpsledninger langs Midtvegen, 
som en forbindelse mellom 
Grådalshaugen høydebasseng og 
Gunstadskogen høydebasseng. 
Formålet er hovedsakelig å etablere 
ekstra vannforsyning mot Ringebu 
sentrum. I tillegg vil det legges til rette 
for tilknytninger av nye abonnenter, 
som en del av opprydning i spredt 
avløp i randsoner.  

 
Fremdrift på arbeidene 
Oppstartsdato er planlagt rundt høst 
2021. Frist for ferdigstilling av alle 
arbeider er 31.10.2022. Det legges opp 
til anleggsdrift gjennom vinteren. Dette 
gir blant annet mindre ulemper for 
landbruk, mindre støvproblemer, og 
sikrer entreprenøren arbeid gjennom 
vinteren. 
 
Nye vannledninger og 
spillvannsledninger  
I dag er det kommunale 
spillvann/avløpsledninger i nærheten 
av hver ende av Midtvegen. 
Avløpslendninger vil forlenges og 
knyttes med eksisterende. Se 
illustrasjoner i dette infobrevet for 
omtrentlig utstrekning. Ny 
vannledning vil legges med hele 
vegen fra Grådalshaugen 
høydebasseng og nesten helt bort til 
Gunstadskogen. 

 

Private stikkledninger 
En stikkledning er den private vann- 
og avløpsledningen som går fra 
husvegg til felles vann- og 
avløpsledning. Stikkledning er 
huseiers ansvar.  
Det vil bli lagt med avløpsledninger 
på deler av strekningen, og lagt til 
rette for tilknytning til kommunalt 
vann og avløp der det er mulig. Det 
kan komme krav om tilknytning, da 
dette er en del av opprydning av 
spredt avløp i randsoner til 
kommunalt vann og avløp. Graving 
og legging av stikkledninger er privat 
ansvar og må kostes av den enkelte, 
men totalentreprenør kan kontakte 
huseiere og gi tilbud om utførelse. I 
tillegg kommer tilknytningsavgift for 
kobling mot kommunalt nett. 
Der det ikke er mulighet for 
tilknytning til avløp, men 
vannledning går forbi, kan 
tilknytning kun til vannforsyning 
være mulig. For de som ikke har 
offentlig vann og avløp i dag, men som 
får mulighet til å knytte seg til dette i 
dag, legger vi ved informasjon om 
kostnader og avgifter til kommunen. 
 
Anleggsgjennomføring 
Midtvegen er både Kongeveg og 
Pilegrimsveg, og er av historisk 
interesse. Dette betyr at man må være 
spesielt oppmerksom på mulige funn 
av kulturhistorisk interesse i hele 
anleggsområdet. Alle funn og mistanke 
om funn meldes til byggherre og 
kulturminnemyndigheter. 
 
Sikkerhet i anleggsperioden 
Entreprenøren vil sikre arbeidet 
på forskriftsmessig måte. Berørte 
oppfordres likevel til å være ekstra 
oppmerksomme og orientere barn om 
faremomenter ved anleggsområdet, 
ikke minst med tanke på at det 
vil være anleggstrafikk knyttet til 
arbeidene. 
 

 
 
 
 
Ulemper for huseierne 
Det kan oppstå behov for midlertidig 
vannforsyning. I forbindelse med 
opplegg for midlertidig vannforsyning, 
omkoblinger og lignende, kan det 
forekomme kortere avbrudd i 
vannforsyningen og variasjoner i 
vanntrykket 
 
Anleggsarbeidet kan medføre 
midlertidig stenging/innsnevring 
av veier og adkomster. Omkjøring 
vil i så fall bli skiltet. I perioder vil 
det ikke være mulig å parkere biler 
ved eiendommene. Utfordringene 
rundt dette vil vi ta opp med berørte 
etter hvert som de oppstår. Støy fra 
anleggsmaskiner må påregnes. 
Arbeidet vil hovedsakelig pågå 
mandag til fredag klokken [07.00 – 
17.00]. Noe lengre arbeidstid kan 
påregnes i perioder. 
 
Eventuelle skader på terreng, 
gjerder, beplantning og annet vil bli 
utbedret når arbeidene er avsluttet, 
eller så snart været tillater det. 
 
Rettigheter til grunnen 
Hovedledningsanlegget går fortrinnsvis i 
vegen. Dersom noen grunneiere berøres 
av arbeider på hovedledningsanlegget 
blir disse kontaktet.   
 



Eksisterende vann- og avløpsnett i området, og mulig løsning av trasé ved Gunstadskogen 

Figur 1. Kartutsnitt over eksisterende VA i prosjektområdet. Ny overføringsledning for 
vann skal gå etter Midtvegen, fra Grådalshaugen høydebasseng i vest, til tilknytning 
mot ledning fra Gunstadskogen høydebasseng i øst, med tilknytning rett ved 
Kjønnåsvegen Fv2578. 

 

 

Figur 2. Kartutsnitt ved Gunstadskogen, fra Midtvegen og opp til Kjønnåsvegen. Mulig 
trasé vist i oransje og sluttpunkt/tilkobling i østre del av entreprisen markert med 
rødt. 

 

 



Planlagte avløpsledninger 

 

Figur 3. Vestre ende av Midtvegen. Ny avløpsledning med selvfall legges fra 
innkjøring til Midtvegen 220 og vestover til eksisterende kum ved Midtvegen 258.  

 
 

 

Figur 4. Østre ende av Midtvegen. Ny avløpsledning legges fra innkjøring til Nistugun 
Gunstad og østover til eksisterende kum ved Midtvegen 21. 

 
  



Priser for tilknytning kommunalt vann og avløp.  
 
Vedlagt er en forenklet fremstilling av avgiftene for tilknytning av kommunalt vann og 
avløp.  

For næring vil det kun være avgift på spillvann fra bolighus.  

Standard dimensjon på stikkledning vann til bolig/fritidsbolig er 32 mm. 
 

Komplett gebyroversikt finner raskest ved å gå nederst på hjemmesiden til 
www.ringebu.kommune.no. Under «Snarveier» trykker du på «Priser, avgifter og 
gebyrer».  

    

 
Relevante avgifter vann og avløp 

 

Grunnlag 
(dimensjon 
ledning) 

Sats 2021 inkl. 
mva. (kr) 

Engangsgebyr vann 
Næring  33-63 mm 48 597,00 
Bolig 0-32 mm 32 340,00 
Fritidsbolig 0-32 mm 30 800,00 

   
Engangsgebyr spillvann 
Næring  0-32 mm 26 992,00 
Næring  33-63 mm  40 525,00 
Bolig  26 992,00 
Fritidsbolig  24 233,00 

   
Årsgebyr 
Abonnementsgebyr vann  
Næring  33-63 mm  7 125,00 
Bolig   2 576,00 
Fritidsbolig  4 835,00 

   
Abonnentsgebyr spillvann 
Næring 33-63 mm 6 708,00 
Bolig  2 661,00 
Fritidsbolig  4 678,00 

   
Forbruksgebyr vann og spillvann 
Pr. m3 vann, målt eller stipulert 
forbruk  23,38 
Pr m3 spillvann, målt eller 
stipulert forbruk   34,00 

   
Vannmålerleier, pr. måler og år 

 
12" (15 
mm) 660,00 

http://www.ringebu.kommune.no/

