
 
 

 

Til hjemmelshavere av eiendommer i  

Rundvegen, indre sløyfe. 

 

 

 
  

 

ARBEID MED VANN-, OVERVANN- OG SPILLVANNS LEDNINGER I  

RUNDVEGEN,  INDRE SLØYFE 
 
 

INFORMASJON OM GJENNOMFØRING AV ARBEIDET. 

 

Informasjon om anleggsarbeider. 

Det er dårlig tilstand på vann-, overvann- og spillvannsrørene i ovenfor nevnte veg. Stange 

kommune ved Kommunalteknikk skal derfor skifte ut disse rørene høsten 2015. ( Se vedlagte 

kart med påtegnet anleggsområde). 

 

- Anleggsstart: oppstart tilrigging / gravearbeider vil skje i uke 32.  

- Anleggstid: gravearbeidene vil pågå utover høsten. 

- Anleggsavslutning: veg og finpuss tas til våren 2016. 

- Utførende entreprenør: Maskinkraft AS 

- Fotografering og innmålinger av eksisterende forhold er utført/ vil bli utført. 

 

Stange kommune legger og bekoster hovedledningene. I tillegg utlegges stikkledninger til  

ca. 1m inn på den enkelte tomt. Eventuelt videre graving på stikkledning bekostes av huseier. 

 

Stange kommune bekoster undersøkelse av stikkledningen. (spillvann og overvann vil bli 

undersøkt innvendig vha. rørinspeksjonsutstyr). Det blir utarbeidet rapport for hver ledning.  

 

Krav til stikkledninger. 

Hjemmelshavere av boliger som har et stikkledningssystem, som viser seg å ikke 

tilfredsstille de krav kommunen stiller, vil bli informert om at det er grunnlag for å gi 

pålegg om å legge om stikkledningen.  

Dette gjelder ved:  

- dårlig tilstand på stikkledningen 

- der det ikke er dobbeltsystem for kloakk og overvann 

- der det ikke er drenskum på overvann  

- der septiktanken ikke er koblet i fra  

 

Adresse: E-post: Bankgiro: 

Postboks 214, 2336 Stange post@stange.kommune.no 1822.22.16466 
Telefon:  

Telefaks: http://www.stange.kommune.no Org.nr. 9701 69 717 

M.V.A. 



 

De hjemmelshavere som ønsker å benytte samme entreprenør som kommunen bruker etter sin 

anbudsinnhenting bes å ta kontakt direkte med entreprenøren. (se vedlagt tilbud fra 

Maskinkraft AS) 

 

Hjemmelshavere som ikke ønsker å benytte kommunens entreprenør til omlegging, må søke 

om omlegging til Stange kommune ihht. Plan- og bygningsloven. 

    

Anlegg utenfor kommunal veg, så som gjerder, murer, beplanting og plen med mer, må 

nedtas og istandsettes av den enkelte huseier. 

 

Stoppekraner ved trykkprøving. 

Hvis stoppekraner ute er gamle slik at de ikke holder tett ved trykkprøving av den nylagte 

kommunale ledningen må de byttes ut. Dette utføres og bekostes i så fall av kommunen.  

 

Trafikkavvikling under anleggsarbeidet. 
Under gravearbeidet vil vegen måtte stenges og masser må omkjøres. Det skal tilstrebes at 

vegene holdes mest mulig åpne for trafikk og at innkjørsler m.m. holdes åpne det aller meste 

av tiden. Der det ikke er mulig å kjøre masse rundt vil vegen måtte stenges en periode. Vi 

håper da at man kan avtale med naboer om parkering. 

 

Når det gjelder utrykningskjøretøyer vil stengte veger / omkjøring bli varslet til brannvesen, 

ambulanse og politi. Post og renovasjon vil også bli varslet. 

 

Dersom det er spørsmål i forbindelse med anlegget, eller De har opplysninger som kan være 

viktige for oss å ta hensyn til, ber vi om at undertegnede kontaktes. 

Dette kan skje på telefon 62 56 21 02 eller 41 46 23 91 eller skriftlig til Stange kommune, 

Kommunalteknikk, postboks 214, 2336 Stange. 

 

Vi vet at anlegg som dette er en belastning for de som bor i området, men håper på en positiv 

innstilling fra beboerne, og forståelse for nødvendigheten av arbeidet. 

 

Vi ser fram til et godt samarbeid. 

 

Med hilsen 

 

 

………………………………………….. 

Vidar Årnes 

Byggeleder 

 

 

 

Vedlegg: Kart som viser anleggsområdet og tilbud på graving av stikkledning fra Maskinkraft 

AS.  

 


