
Referat fra møte med Ringsaker kommune mandag 17 juni 2019 

Sak: Orientering om midlertidig stans av tilkobling av nye boenheter 

Sted: Ringsaker kommune/Teknisk drift Strandsagvegen 3 i Brumunddal 

 

Fra Ringsaker kommune møtte teknisk sjef Tor Simonsen, avdelingsleder ved teknisk drift Thor 

Magne Ørbekk, leder for kart og byggesak Atle Ruud, og kommunalsjef Håvard Haug.  

 

Fra velforeningene møtte representanter fra Ljøsheim og Omegn Vel, Øyungen Vel, Hamarsetra Vel, 

Bjønnåsen Vel, Sjusjøen Vel, Rømåsen Vel og Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel. 

 

Presenterte fakta : 

2008: Trinn 1:  Avtale mellom Ringsaker kommune og Phil as, Brøttum as og Ringsaker almenning 

           om ny   VA ledning til Sjusjøen. I avtalen bidrar kommunen med en fast sum til VA anlegg,  

           mens grunneierne skulle dekke eventuelle overksidelser eller få godtgjort mindreforbruk 

 

           Trinn 2 avtale om bygging av nytt vannverk ved Mesna. 

 

2010: Brøttum går konkurs - Ringsaker kommune står ved sin andel i avtalen. Ringsaker almenning 

          og Philske sameie garanterer for Brøttum Almennings andel i avtalen. Brøttum må forplikte 

         seg til å betale inn kr. 300.000,- pr. tomt som selges til en bundet konto i Ringsaker kommune.  

 

Avtalen sier at kommunen skal vurdere når trinn to må igangsettes og sette i gang når en ser behovet 

er der.  

 

2017 – Ringsaker kommune ser det blir nødvendig å igansette trinn to for å styrke kapasiteten på 

 vannforsyningen til fjellet og starter med forberedelser til vannverk i Mesna. Forkalkyler  

           lyder på 160 millioner. Opprinnelig overslag var på 30 millioner men nye krav til  

           vannkvalitet mv. Gjør prosjektet dyrere. 

 

2018 – kommunen oppgraderer noen pumpestasjoner for å sikre vanntilførsel etter at det i 2017   

         måtte etterfylles med tankvogner i påsken.  

 

2018 – Sluttregningen på Trinn 1 blir vesentlighøyere enn antatt 

Dette har grunneierne vært løpende orientert om under utbyggingen i forbindelse med 

kontraktsinngåelser på delprosjekter.  Først ved sluttoppstillingen ønsker grunneiere at 

kommunen skal ta en større del av kostnaden enn først avtalt. De mener at avtalen må være 

forholdsmessig rimelig. (hvilket betyr at kommunen skal ta en større del av kostnadene). 

Merkostanden må legges på regningen til innbyggere og eksisterende hytteiere da loven sier 

at kommunen er forpliktet til å levere disse tjenestene til selvkost.  

 



2019 - 8. mai blir formannskapet orientert om kapasiteten ved anleggene på Sjusjøen.  

Ved årskiftet 2018 / 2019 var 3010 av 4000 eksisterende enheter på Sjusjøen tilkoblet. 

Ringsaker kommune mener de så langt klarer å levere vann til de hyttene som er etablert, 

men at trinn 2 må iverksettes for å sikre vannforsyning for videre utbygging. Det vil ikke bli 

godkjent nye søknader om tilknytning innenfor Sjusjøområdet etter 7.6.2019.  Kommunen 

har mottat ca 200 nye meldinger om tilknytting i forkant av tilknyttningsstoppen. Dette 

innebærer at ytterligere ca 200 hytter vil kunne være  kvalifisert for tilkobling før eventuelt 

nye tiltak er iverksatt.   

1/4 av kommunens nett er i fjellet.  Snitt forbruk pr. Hytte er 25 m2 pr. år.  

Nettet i fjellet lekker ca 18 m3 pr time, mens de totalt i hele kommunens ledningsnett har en 

lekkasje på 40 % (som er normelt). 

 

 

Renovasjon   

Avslutningsvis fikk vi en kort informasjon om at kommunen arbeider med å få på plass en 

mer egnet renovasjon og det legges opp til  at større avfallsmengder deponeres i 

Brumunddal og kildesortering av husholdningsavfall intensiveres og gjøres lettere 

tilgjengelig. Også renovasjon fordeles på abbonenter til selvkost. Det var ikke kommunens 

tanke at søppelplassen brukes av entreprenører og til avfall som skulle vært sortert. Dette 

gjør at renovasjonsavgiftene også blil høye for alle som bare leverer husholdningsavfall. 

 

Leder av Rømåsen Vel takket for møtet og velforeningene mente det var fint å få en grundig og god 

orientering om denne viktige saken.  

 

Vellene i Sjusjøområdet 

 

 

 

 

 


