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Generelt 
Bærum Kommune planlegger, som orientert om i informasjonsbrev 1, å gjennomføre 
rehabilitering av kommunens ledningsanlegg for vann og avløp (VA) som vil berøre 
deres eiendom. 
 
I informasjonsbrev 1 er det orientert om bakgrunnen for prosjektet. Kort oppsummert 
er dette tiltaket en del av kommunes arbeid med å separere spillvann og overvann, 
samt rehabilitere eldre kommunale vannledninger.  
 
Detaljprosjekteringen har startet og det vil i den forbindelse bli foretatt registreringer i 
marken. Vi vil registrere høyde på kjellergulv i noen bygninger og vil dokumentere 
kvaliteten på alle private stikkledninger for avløp ved rørinspeksjon. Inspeksjon vil i 
prioritert rekkefølge skje fra hovedledning, fra privat stakekum og/eller fra kjeller, 
avhengig av tilganger og rekkevidde for videoutstyret. 
 
Det er ønskelig at beboere som har rystelsesømfintlig utstyr/installasjoner på 
eiendommen opplyser om dette nå tidlig i prosjekteringsfasen slik at kommunen kan 
vurdere nødvendig tiltak hvis det skulle være aktuelt.  
 
Definisjoner: 
Spillvann = Avløp fra innomhus bygninger 
Overvann = Regn- og smeltevann fra takflater og terreng, drensvann 
Fellessystem = Blanding av spillvann og overvann i felles ledning 
 
Fremdrift 
Det antas at detaljprosjekteringen vil pågå frem til utgangen av 2022 og at 
anleggsarbeidene vil starte opp i 2023. Inndelingen av etappene og når hver enkelt 
etappe skal gjennomføres er ikke bestemt enda. Det vil bli sendt ut nærmere 
informasjon før anleggsarbeidene starter. 
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Gjennomføring av arbeider på private stikkledninger 
Som omtalt i tidligere informasjonsbrev vil eiendommer med stikkledninger som ikke 
har tilfredsstillende tilstand motta pålegg om fornying. Arbeider med etablering av nye 
stikkledninger med tilhørende tekniske installasjoner, alternativt rehabilitering av 
eksisterende stikkledning fra grensesnitt mot kommunens anlegg, må bestilles og 
bekostes av stikkledningenes eiere. Eier må påse at godkjent foretak og personell 
utfører og anmelder arbeid på stikkledninger ihht. «Standard abonnementsvilkår for 
vann og avløp». Søknad skal sendes inn for hvert gårds- og bruksnummer. Veiledning 
finnes på kommunens hjemmeside under: 
 
www.baerum.kommune.no->Vann og avløp->Bygge og fornye->GPS-innmålinger og 
rørleggeranmeldelser. 
 
Eier av stikkledning kan be om tilbud på utførelse av pålagte arbeider fra 
entreprenøren som kommunen vil velge til sine arbeider. Det opplyses i 
informasjonsbrev like før anleggsstart hvilken entreprenør som er valgt. Eier er 
ansvarlig for at slike arbeider tilpasses fremdriften i kommunens arbeider.  
 
 
Forespørsler og merknader 
Evt. forespørsler og merknader bes rettet til  
 
Bærum Kommune  
Prosjektenheten 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
 
ved: Ingvild Tørum 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingvild Tørum 
prosjektleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.baerum.kommune.no/

	Generelt
	Definisjoner:
	Fremdrift
	Gjennomføring av arbeider på private stikkledninger


