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1000755 Kirkedalsveien VA-anlegg  
Informasjonsbrev 3 
 
Det vises til tidligere utsendt Informasjonsbrev 2 av 29.04.2021 (dok.id 21/6688).   
 
Bærum kommune har informert om igangsetting av detaljplanlegging i tidligere brev. Det 
foreligger nå en oppdatert plan som viser ledningstraseene. Som vist, vil det bli etablert nye 
kommunale vann- og avløpsledninger i Kirkedalsveien og Lønnveien, samt deler av Krumveien 
og Østenåsveien. 
 
Fremdrift: 

• I tiden fremover vil direkte berørte grunneiere bli kontaktet av vår grunneierkontakt. 
Grunneierkontakten har som hensikt å informere og få til en midlertidig avtale om 
tiltredelse på eiendommer som bli berørt av inngrepet, samt erklæringer knyttet til 
restriksjonssone.  

• Mot slutten av 2022, vil det bli gjennomført bygningsbesiktigelse på de eiendommene 
som ligger i nærheten av anlegget. De som omfattes av disse bygningsbesiktigelsene, 
vil få nærmere informasjon når eksakt tidspunkt for dette foreligger.  

• Det vil bli foretatt rørinspeksjoner av private avløpsledninger, og dersom ledningen 
viser seg å være i dårlig forfatning, vil det bli gitt pålegg om oppgradering, evt. 
separering av kloakkvann og overvann. Dersom det ikke lar seg gjøre å kjøre kamera 
fra utvendig stake kum, vil grunneier bli kontaktet. 

• Når grunneieravtalene er på plass, vil kommunen byggesøke tiltaket og starte arbeidet 
med å kontrahere entreprenør som skal stå for utførelsen.  

• Anleggsstart planlegges 1. halvår av 2023, og det er estimert en anleggstid på ca. 1,5 
år. Det vil i forkant av anleggsstart sendes ut et nytt informasjonsbrev. 

 
Vedlagt følger oversiktsplan for detaljprosjektet. Denne informasjonen vil også bli lagt ut på 
kommunens web side, under Vann og avløp/prosjekter i nærmeste fremtid. Link til siden 
legges ved her. https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/prosjekter-vann-
og-avlop/kirkedalsveien-va-anlegg/ 
  

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/prosjekter-vann-og-avlop/kirkedalsveien-va-anlegg/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/prosjekter-vann-og-avlop/kirkedalsveien-va-anlegg/
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Kontaktpersoner: 

- Prosjektleder: Prosjektenheten v/ Hildegunn Østerbø Sørumshagen, tlf. 409 17 810 
E-post: hildegunn.sorumshagen@baerum.kommune.no 

- Prosjektansvarlig: Vann og avløp v/Hans Petter Johnsen, tlf. 901 17 350 
E-post: hans.petter.johnsen@baerum.kommune.no  

- Grunneierkontakt: Prosjektenheten v/Christina Andvin Tsolakis, tlf. 902 403 45 
E-post: christina.tsolakis@baerum.kommune.no 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hildegunn Østerbø Sørumshagen 
prosjektleder 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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