
Informasjonsmøte
Solbergskogen 
Vann og avløp (VA) 



Velkommen!

Wenche Dørum, avdelingsleder vann og avløp

Mari Berntsen, arealplanlegger

Niclas Wigforss, prosjektleder vann og avløp

➢ ansvarlig for Solbergskogen VA-prosjekt
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Agenda
• Om VA-prosjektet i Solbergskogen

• Tilknytning, gebyrer

• Praktisk info, framdriftsplan

• Spørsmål og svar
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Bakgrunn
• Ny vedtatt områdeplan for Solbergskogen

• Opprydding spredt avløp

• Etablering av kommunalt VA er i henhold med 
områdeplanen

• Lokale utslipp fra avløp vil bli null

• Sikre mulighet til drikkevann av god kvalitet

4



VA-prosjektet i Solbergskogen
• NK skal legge VA hovedledninger i vellets veier 

• 2,2 km VA-trase

• Vann kommer fra Bleksli tjern (Fjellstrand) 
tilkobling i krysset ved brygga

• Avløp > Fjordvangen brygga PS > Tangen 
renseanlegg via sjøledning
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VA legges i kjørebanen



Trykkavløp
• Avløp blir et trykkavløp system

• Avløp føres videre i en pumpeledning

• Alle må installere pumpe på egen eiendom

• Alle pumper sammen trykker avløpet videre
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Vanlig avløpsrør 
til pumpekum

Pumpe – fleksibel plassering

Pumpeledning til 
kommunens nett



Hvorfor trykkavløp?
• Solbergskogen har utfordrende terreng

• Trykkavløp kan tilpasses terrenget  

• Mindre inngrep – sprenging av fjell kan begrenses

• Enklere installasjon av stikkledninger
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Stikkledninger kan

legges i grunne 

grøfter 

Kan bruke varmekabler 
for frostsikring



11Pre-isolert 

rør med 

varmekabel

Pumpekum



Kommunens VA-anlegg
• Vann- og avløpsrør frostsikkert i vei (uten varmekabler)

• Avløpsrør = pumpeledning - for tilknytning av trykkavløp

• Sprenging i veien bare når fjell grunnere enn 1.2 m dybde

• Istandsetting veier til like bra (eller bedre) standard
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Kommunens VA-anlegg
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• Etablering av 
pumpestasjon med 
mindre overbygg i 
Storebakken, ca. 10 m²

• Hensikt: øke på 
vanntrykket oppover

Eksempel bilde
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Konvensjonell 

VA- grøft 

fra 2 - 4 meter 

dybde

Eksempel bilde
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Grunne grøfter

Varierende 

dybde 

1,2 - 1,8 m

Avløp 

pumpeledning

Vann

Eksempel bilde



Krav på tilknytning
• Alle med innlagt vann må knytte til kommunalt avløp

• Pålegg om tilknytning vil bli sendt ut etter ferdigstilling

• Tilknytning kommunalt vann er frivillig (men anbefales)

• Er lov å tilknytte vann og beholde brønn for f.eks. hagevann

OBS! Rør fra brønn må være frakoblet kommunalt vann!!!
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Felles pumper, felles ledninger
• Felles avløpspumpe (dele pumpe med nabo) er tillat, men er 

ofte ikke aktuelt 

• Noen må samarbeide om felles ledninger dersom 

eiendommen ikke ligger langs med trasen

• Tinglysing av servitutt for rør på annens eiendom (krav i 

søknad)
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VA-Innstikk
• Hva er et VA-innstikk ? 

• VA-innstikk = avgrening på hovedledning + 
stikkledning ca. 1 meter inn privat eiendom.

• Kommunen vil tilby etablering av innstikk uten 
ekstra kostnad langs trasen

• VA-innstikk tilrettelegger for tilknytningen 
(stikkledninger)
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Eksempel på VA-innstikk
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Eksempel punktliste

Frostfri 

dybde

Vei Privat tomt

Vei

Privat tomt

Innstikk & stoppekraner



Tilbud om VA-innstikk
• Forutsetter skriftlig gravetillatelse fra grunneier

og erklæring om tilknytning til vann og/eller avløp

• Skjema vil bli sendt ut om før jul

• Hvis ikke skjema kommer i tid, blir det ikke laget innstikk

• Innstikk etableres på frostfri dybde 
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Forslag til plassering av innstikk  
- kan justeres 
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Eksempel bilde
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Eeierskap og drift VA 

Skillegrense

eierskap VA

• Kommune eier og drifter 
hovedledninger.

• Stikkledninger (og 
pumpekum) er private. 

eiendomsgrense
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Drift pumpekum
• Service avtale anbefales

• Kverne pumpe enkel å skifte ut

• Automatikk som styr

• Overvåkning / larm ved 
driftsproblem

• Reserve volum ved strømbudd (X
liter)
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Eksisterende opplegg
• Slamavskillere

• Tett tank

• Kan pumpekum bytte plass med 
eksisterende kum?

• Alt avløp må tilknyttes, tett tank, 
gråvann, anneks etc.

• Overvann (takvann, drensvann etc) 
får ikke gå til avløp!

• Eksisterende rør må være tette 



Søknad om tilknytning

• Tilknytning til kommunalt VA er søknadspliktig (pbl § 20-1)

• Tilknytning krever rørleggere med fagkompetanse/ansvarsrett

• Rørlegger/entreprenør står ofte som «ansvarlig søker»

• Krav på pumpetype – kjøp ikke før søknad godkjent

• Grav ikke stikkledninger før godkjent søknad
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Bruk av kommunens entreprenør
• Mulig å bruke kommunens entreprenør for stikkledninger + 

pumpekum OBS! Dette er ikke et krav 

• Avtale med entreprenøren (uavhengig av kommunens avtale)

• Kommunens entreprenør vil kunne gi tilbud for komplett 
installasjon fram til vannmåler

• Mulighet å huke av «jeg ønsker få tilbud» på det skjemaet 
som skal sendes ut før jul.
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Bruk av kommunens entreprenør
Sannsynlige fordeler:

• Entreprenør med stor fagkompetanse

• Gode priser på material pga. mengderabatt

• Effektivt - mindre etableringskostnader

• Samme pumpeleverandør (gunstigere serviceavtaler?)

• Enklere planlegging/koordinering

• Kan lage stikk samtidig som hovedanlegg

• Kjappest mulig driftsoppstart av anlegget
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Vannmålere
• Alle som knytter til MÅ ha vannmålere

• Hvis kun avløpstilknytning, må brønn måles 

• Plassering innendørs – ikke i kum.

• Vannmålere må være frostsikret. 

• Vannmålere er fjernavlest
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Engangsgebyr ved tilknytning
• BASIS GEBYR + AREALTILLEGG

• Vann: basisgebyr (kr 9 375,-) + arealtillegg (kr 30 x netto 
tomteareal m²)

• Avløp: basisgebyr (kr 13 125,-) + arealtillegg (kr 45 x netto 
tomteareal m²)

• Netto tomteareal i Solbergskogen = hele eiendommens area, 
begrenses oppad til 2000m² tekst lagt til i etterkant den 11.10.2019
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Engangsgebyr ved tilknytning

Eksempel basert på 2000 m² tomt

Kun avløp 103 125,-

vann og avløp 172 500,- (vann = 69 375,-)

Etablering av stikkledning (og pumpe) ikke inkludert!
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Forbruksgebyrer (2019 priser, inklusive mva)

Leie av vannmåler 313 kr årlig

Abonnement vann 1430 kr årlig

Abonnement avløp 1721 kr årlig

Forbruk vann 30 kr/m³

Forbruk avløp 26 kr/m³
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Framdriftsplan
Nå – detaljprosjektering

Anskaffelse av entreprenør

Kommunens byggesøknad (nabovarsling)

Oppstart bygging – våren 2020

Byggetid – 1 år ? 

Forbehold om uforutsett / forsinkelser
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Ulemper i anleggsperioden
• Normal arbeidstid hver dag mandag-fredag 07-16

• Det må påregnes ulemper i anleggsperioden!

• Støy og støv! 

• Slitasje i veibanen pga. tunge kjøretøy

• Vedlikehold til «kjørbar» nivå i anleggsfase. Tilpass farten!

• Anleggsmaskiner, masser, materialer etc.  Mye aktivitet/transporter

• Venting… ha tålmodighet

• Prøver å opprettholde søppelhenting, post, krav til nødetater etc. 

• Veier stenges i delstrekker. Omkjøring, info etter hvert
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Hele veiens

bredde vil bli 

berørt



Sikkerhet i anleggsperioden
• Sikkerhet er aller viktigst !!!

• Sprenging. Krav til rystelse måling

• Dype grøfter gjerdes inn

• Få øyekontakt og deretter klartegn fra maskinfører før du passerer 
maskin

• Spør entreprenøren – krav på å være imøtekommende

• Barn, skoleveier ??? Si ifra !!!
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Informasjon fremover

• Vellet legger ut info på facebook

• Mulighet å oppgi e-post for å få oppdateringer og viktige 

meldinger om prosjektet

• Oppgi e-post adresse på skjemaet  som sendes ut før jul

• Vil bruke vellet som kontaktinstans med kommune
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Spørsmål ???
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Takk for oppmerksomheten!

Niclas Wigforss 

Prosjektleder for Solbergskogen VA

niclas.wigforss@nesodden.kommune.no

Mob. 902 46 913
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Lover
• Alle med innlagt vann må knytte til avløp

➢ plan – og bygningsloven § 27-2

➢ forurensningsloven (krav på rensing avløpsvann)

• Tilknytning vann er frivillig (i NK)

➢ Kommunestyrevedtak

• Tekniske krav, ansvarsforhold, plikter etc. 

➢ Standard abonnementsvilkår
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