INFORMASJON FOR
KOMMUNALE
LEDNINGSANLEGG
For nye vann & avløpsledninger i Voldskogen

Brosjyren er utarbeidet februar 2022
Oppdatert versjon finner du på vår hjemmeside

Generelt:

Moss kommune arbeider systematisk med å oppgradere sine vann- og avløpsledninger for å sikre våre
innbyggere trykt drikkevann og redusere innlekking av overvann i avløpet. Rensing av avløpsvann er en
stor kostnad for kommunen, så det er viktig å skille spillvann (kloakk) og overvann, slik at kun spillvannet
sendes til avløpsrenseanlegget. Dette kalles separering.
Vann- og avløpsledninger som er i god stand og er separert vil føre til mindre forurensning av vassdrag
og mindre driftsforstyrrelser på ledningsnettet som vannlekkasjer og tilstoppinger i avløpet.

Informasjon om planlagt arbeid:

Moss kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene i Voldskogen for å sikre en trygg vannforsyning
og god avløpshåndtering for våre beboere i området. Overvannsledning skal også byttes ut. Tilsammen
utgjør dette arbeidet ca. 160 meter.
(se kart på baksiden)

Fremdrift:

Oppstart av gravearbeidene er tenkt mars 2022. Merk at dette er veiledende og endringer kan
forekomme. Mer utfyllende informasjon om oppstart og fremdrift vil bli lagt ut på kommunens
hjemmeside før arbeidet starter.

Hva betyr dette for deg?

Når kommunen oppgraderer og separerer de kommunale vann- og avløpsledningene (rørene), har dette
ingen hensikt dersom det ikke gjennomføres tilsvarende separering av dine private avløpsledninger
(stikkledninger). Med hjemmel i forurensningslovens § 22 kreves det at huseiere utfører separering av
private stikkledninger for avløp.
Huseiere som allerede har foretatt separering av sine avløpsledninger vil ikke få pålegg om dette. Er de
private vann- og avløpsstikkledningene av dårlig kvalitet vil det gis pålegg om å skifte de ut. Et eventuelt
pålegg må utføres innen ett år. Takvann skal primært slippes på bakken.
For noen boliger med eldre elektrisk anlegg fungerer vannledningen som jording. Denne jordingen
forsvinner når nye vannledninger legges i plast. Kontroll og eventuell ny installasjon av jording må
bekostes av eier. Hvis du er i tvil om dette angår deg kan du ta kontakt med en elektriker.
Nærmere informasjon om det kommunale arbeidet og stikkledninger kommer i brev før oppstart.

Skille mellom private og kommunale vann- og avløpsledninger:

Viktige beskjeder blir gitt på SMS.
På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse

Kostnader:
Kommunen legger private stikkledninger ut av offentlig vei og ca. en meter inn på nærmeste eiendom og
tilkobler stikkledningene til kommunens ledningsnett uten kostnad for huseier.
Øvrig arbeid som for eksempel utskifting av gamle stikkledninger og separering av private
avløpsledninger må bestilles og bekostes av huseier. Om ønskelig kan entreprenøren for
hovedledningsarbeidene gi et tilbud på disse arbeidene. I så fall blir det en privat avtale mellom huseier
og entreprenør uten medvirkning fra kommunen. Utskifting til eventuelt nye stikkledninger skal uansett
utføres av en godkjent rørlegger/entreprenør og meldes til kommunen.
Eierens ansvar for stikkledninger etter utskifting går helt fram til påkoplingspunktet for den kommunale
ledningen som vist på skisse på forrige side. Eier må selv stå for re-etablering av gjerder, murer, plen,
hekker, busker, oppkjørsler, etc.

Sikkerhet i anleggsperioden:

Entreprenøren vil sikre anleggsområdet på forskriftsmessig måte og varsle nødetater om anleggsarbeid i
området. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme. Foreldre oppfordres til å snakke
med barna om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Praktisk informasjon i anleggsperioden:

Parkering:
For å sørge for god trafikkavvikling i trange gater mens gravearbeidene pågår kan det i perioder bli
vanskelig eller umulig å parkere ved enkelte eiendommer. Entreprenør vil sette opp skilt og informere
berørte beboere.
Omkjøring:
I anleggsperioden vil det være behov for å stenge veier for trafikk, eventuell omkjøring blir skiltet.
Støy:
Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet
ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt.
Vannforsyning:
Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med
opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Dette vil varsles som beskrevet under.

Varsling ved planlagt vannavstengning:

Planlagt vannavstenging vil i hovedsak bli varslet via SMS. På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt
telefonnummer er registrert på riktig adresse. I særskilte tilfeller vil entreprenøren gi muntlig beskjed.
Etter en vannavstenging er det viktig å spyle ut med kaldt vann frem til vannet er rent igjen. Ikke benytt
vaskemaskin/oppvaskmaskin i perioden vannet stenges av.

Kontaktinformasjon:

Kontakt oss hvis det er noe du lurer på.

Erik Nilsen, prosjektleder, Moss kommune Lars Espen Benjaminsen, anleggsleder, Moss kommune
Tlf: 97969001
Tlf: 41626845
erik.nilsen@moss.kommune.no
lars.espen.benjaminsen@moss.kommune.no

Viktige beskjeder blir gitt på SMS.
På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse

Oversiktskart:

Rød strek angir strekningen gravearbeider:

Les mer om våre prosjekter på vår hjemmeside. Scan QR koden med kamera på mobiltelefonen. Eller
last ned en QR leser i app butikken.
https://www.moss.kommune.no/politikk-og-samfunn/pa-temaside-skapende-kan-du-leseom/kommuneliv/prosjekter-og-utvikling-i-kommunen/vann-og-avlopsprosjekter/

Viktige beskjeder blir gitt på SMS.
På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse

