Svar på interpellasjon fra Arne Fossmo, Ny E6 og beboere på Flata
Det er i investeringsbudsjettet for 2014 satt av kr. 1,8 mill. til utskifting av avløpsledning og
framføring av vatn i nedre del av Laugvegen. Prosjektet startet opprinnelig med at
avløpsnettet i dette området var så dårlig at det måtte skiftes ut. Våren 2012 henvendte flere
huseiere fra området seg til Ringebu kommune fordi brønnene deres var tørre. De ønsket å
knytte seg på det kommunale vannforsyningsnettet. Derfor blir det nå lagt med vannledning
samtidig som avløpsledningen skiftes ut.
Fossmo stiller følgende spørsmål:
1. Vil kommunen kreve tilkobling til offentlig vannledning?
2. Vil kommunen bekoste stikkledninger og la abonnentene få vederlagsfri tilknytning til

vannledningsnettet?
3. Som en selvfølge av dette må statens vegvesen dekke alle disse kostnader ved E6

utbygginga.
1: Forurensningsforskriften gir kommuner mulighet til å pålegge husstander å koble seg på de
offentlige avløpsledningene. Plan- og bygningsloven av 27.juli 2008 har videre gitt føringer
for tvungen påkobling til kommunens vannledningsnett. Bygninger som ligger på en eiendom
hvor offentlig vann- og avløpsledning går
• over eiendommen,
• i veg som støter til eiendommen eller
• over nærliggende areal,
skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de
offentlige vann- og avløpsledningene.
Ringebu kommune har av forurensningshensyn praktisert tvungen påkobling til offentlig
avløpsnett siden Mjøsaksjonen på 1970-tallet. Hvorvidt kommunen vil praktisere tvungen
påkobling til vannledningsnett er enda ikke bestemt.
2: Skjer tilknytningen til offentlig ledning, utløses krav om tilknytnings- og årsavgift etter lov
om vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974. Vann- og avløpstjenesten i kommunen er basert
på et selvkostprinsipp. Det betyr at utgifter og inntekter skal gå i null, slik at kommunen ikke
sitter igjen med en fortjeneste. Tjenesten er altså bygget opp slik at det er tilknyttede
innbyggere som betaler for tjenesten med å føre vannet frem til de private stikkledningene.
Dermed ville fritak for betaling av tilknytningsgebyrer eller bekostede utgifter for legging av
stikkledninger for enkelte husstander medføre at kostnadene legges på de eksisterende
abonnentene. Det vil stride i mot lovverket om vass- og kloakkavgifter. En slik praksis vil
også være en forskjellsbehandling av abonnenter og være høyst urettferdig ovenfor
eksisterende abonnenter.
3.Ringebu kommune har rettet en henvendelse til Statens vegvesen om hva de vil gjøre med
disse vannkilden. Generelt sier forurensingsloven at forurenser skal erstatte det som blir

forurenset. Derfor er det vegvesenet sitt ansvar om noen av disse vannkilden blir forurenset.
Vegvesenet sin tilbakemelding er: « Grunnvannsbrønn – Vegvesenet vil gjøre før-, under og
etterundersøkelser av private drikkevannsbrønner som kan bli berørt av E6 utbyggingen.
Dersom det viser seg at private grunnvannsbrønn(er) blir påvirket vil dette erstattes ihht
vanlige erstatningsregler.»
I reguleringsplanprosessen er støy et av flere tema som skal konsekvensutredes før
behandling. Kommunen vil derfor følge dette opp og påse at alle tema blir vurdert etter
kravene i lovverket.
Vegvesenet har gitt følgende tilbakemelding på spørsmål om støy ved Laugvegen: «Ang støy Vegvesenet følger Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T-1442. Støyskjerming blir
ivaretatt ved støytiltak langs vegen og evt lokale støyskjermingstiltak»
Vegvesenet har laget ved 2 stk. 3D bilder som viser hvordan den nye vegen vil framstå fra
Laugvegen.
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