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Informasjon om prosjektet

Bærum kommune gjennomfører løpende utbedring av kommunale vann- og avløpsledninger 
med dårlig kvalitet. 

I dette prosjektet skal de kommunale vann- og avløps ledningene rehabiliteres i deres område 
(Se vedlagt kart). 

Metoden som skal brukes for å rehabilitere vannledningene heter utblokking.

Metoden som skal brukes for å rehabilitere spillvann- og overvannsledningene heter 
strømpeforing.

Prosjektet er i startfasen og kommunen planlegger å arrangere rådgiver som skal prosjektere 
hele prosjektet i høsten 2022. Det vil komme flere informasjonsbrev underveis slik at dere får 
tilstrekkelig informasjon om prosjektet og når eventuell utførelsen starter.

Private stikkledninger

I forbindelsen med dette, ønsker kommunen å inspisere deres private spillvannsstikkledninger. 
Kommunen har forsøkt å inspisere deres stikkledninger fra hovedledning, men det gikk ikke på 
grunn av begrensning på hovedledningens dimensjon. Derfor er det nødvendig å foreta 
rørinspeksjon av deres private stikkledninger/felles private stikkledninger fra utvendig 
kum/stakeluke på eiendommen eller innvendig sluk i hus. Rørinspeksjonen vil foretas 
hovedsakelig fra privat utvendig kum. Om utvendig kummen ikke finnes, må stikkledninger 
inspiseres fra sluk inne i hus.

Kommune har arrangert firmaet Norva 24 Ringerike Septikservice AS for å foreta rørinspeksjon 
hos dere. Dersom dere vet at det er en utvendig kum/stakeluke på eiendom, er det ønskelig at 
dere er behjelpelige med å vise plassering og gjøre den lett tilgengelig for dem. Kostnaden for 
rørinspeksjonen er det kommunen som dekker.
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Rørinspeksjonen skal starte i uke 28 og det er den samme uka som fellesferien har startet. Om 
dere ikke er hjemme og er i ferie i disse dagene, skal dere selvfølgelig bare nyte ferien deres. 
Da kan rørinspeksjonen foretas etter ferien.

Pålegg om utbedring

Dersom det viser seg at deres private stikkledninger er i dårlig forfatning, vil kommunen kreve 
utbedring i henhold til Forurensningsloven §22. Eventuelle utbedringer av den private 
stikkledningen er huseiers ansvar. Det vil sendes et skriftlig pålegg til de det måtte gjelder.

Forespørsler og merknader

Evt. forespørsler og merknader bes rettet til:

Bærum Kommune 
Prosjektenheten v/prosjektleder Mengning Xu ( er i ferie uke 28, uke 29 og uke 30)

1304 SANDVIKA
Telefon: 942 77 101
Epost: mengning.xu@baerum.kommune.no
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Mengning Xu
Prosjektleder
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