
  

Nye vann- og avløpsledninger i Gunstadvegen 

Informasjon til berørte  

Ringebu kommune skal legge vann- og avløpsledninger oppover Gunstadvegen, som et ledd i arbeidet med opprydning av spredt avløp i randsoner. 
Det vil bli anledning til å knytte seg til kommunalt vann og avløp, med de krav og avgifter som følger. Åge Haverstad AS står for utførelsen av 
arbeidene, med Areal+ AS som prosjekterende. 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 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 
Ringebu kommune skal legge vann- og 
avløpsledninger oppover 
Gunstadvegen, som et ledd i arbeidet 
med opprydning av spredt avløp i 
randsoner.  

 
Fremdrift på arbeidene 
Oppstartsdato er planlagt våren 2021. 
Arbeidene er planlagt ferdig i løpet av 
sommeren 2021.  
 
Nye vannledninger og 
spillvannsledninger  
Det skal legges nye ledninger opp fra 
vann- og avløpsnett i 
Gunstadskogen, langs 
Gunstadvegen. Endekum for 
kommunale ledninger blir like ved 
innkjøring til Gunstadvegen 18 og 20 
– Øvre Gunstad. Plasseringen er 
valgt av hensyn til at flest mulig av 
de aktuelle husstander kan få selvfall 
på avløpsledninger.   

 

Private stikkledninger 
En stikkledning er den private vann- 
og avløpsledningen som går fra 
husvegg til felles vann- og 
avløpsledning. Stikkledning er 
huseiers ansvar.   
 
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. 
 
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 
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 i vegen. 
Dersom noen grunneiere berøres av 
arbeider på hovedledningsanlegget blir 
disse kontaktet.   
 
Priser for kommunalt vann- og avløp 
Gebyrer for vann- og avløp varierer noe 
etter om det er privat bolig eller 
næring/landbruk.  
Ved tilknytning til kommunalt vann- og 
avløp er det et engangsgebyr som kalles 
tilknytningsavgift. I tillegg er det et 
årsgebyr – abonnentsgebyr, som 
kommer i tillegg til forbruksgebyret. 
Forbruksgebyret beregnes etter faktisk 
forbruk, målt med vannmåler. 
Vannmålerleie er en avgift som skal 
dekke vannmåler. Dagens vannmålere 
skal være mulige å fjernavlese, slik at en 
ikke trenger å lese av vannmåler og 
rapportere inn til kommunen.  
 
Alle kommunale gebyrer er å finne på 
kommunens hjemmeside. Nederst på 
hjemmesiden er det en hurtiglenke som 
heter «Priser, avgifter og gebyrer». 
Utdrag fra Avgiftssatsene for 2021 – 
vann og avløp - ligger også vedlagt i 
denne informasjonen.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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 


