Bruk av eksisterende ledning
Et alternativ til å separere ledningen er å koble
fra overvannet (drensvann og takvann), og
infiltrere dette på egen eiendom eller lede det ut
i terrenget. Det er viktig at dette gjøres på en
måte som ikke kan medføre fukt i kjelleren eller
ulemper for naboer.
Hvis den eksisterende stikkledningen er i
tilfredsstillende stand, kan denne benyttes som
overvannsledning.
Hvis det ikke er nødvendig å være tilkoblet
overvannsledning, og den gamle avløpsledningen
ikke tilfredsstiller dagens krav, kan det være
aktuelt å rehabilitere ledningen ved å trekke
inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på
innsiden av den eksisterende ledningen.

Hvordan går du frem

Kostnader
Som huseier er det ditt ansvar å bekoste
separering av dine ledninger når Narvik Vann
legger om hovedledningen.
Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som
er knyttet til kommunal hovedledning, er det ofte
inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er
tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Narvik
Vann sine standard abonnementsvilkår pålegger
eierne et solidarisk ansvar for vedlikeholdet av
den felles stikkledningen.
Når Narvik Vann separerer hovedledningen legger
vi ny stikkledning for vann, overvann og spillvann
for deg ut av veg/fortau i de tilfeller der
hovedledningen ligger i vei og det uansett må
graves i vei for å få separert hovedledningen.
På den måten blir dine kostnader til å separere
stikkledningen redusert.

Plikt til
å separere
avløpsledninger

Foretakene (entreprenør/ rørleggerfirma) kan
svare på om de er godkjent for denne type
oppdrag.
Det må sendes inn «Søknad om arbeid på
sanitæranlegg» til Narvik Vann. Søknad samt
utførelse må utføres av godkjent foretak med
ADK 1 sertifikat. Det må også sendes inn
«Søknad om graving» til Narvik Vann.
Skjemaene finner du på vår hjemmeside:
http://narvikvann.no
Dersom det er uklarheter underveis, vil våre
medarbeidere hjelpe deg.
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Hva betyr det å separere
ledninger for avløp
Narvik Vann jobber kontinuerlig med å separere
avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en
felles ledning med både overvann (regn- og
smeltevann fra drenering og taknedløp) og
spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger
for overvann og spillvann.

Hvorfor bør husstandene
ha to avløpsledninger?
Med felles ledning for overvann og
spillvann (kloakk), må alt vannet pumpes
til nærmeste renseanlegg. Narvik Vann sine
renseanlegg klarer ikke å tilfredsstille
rensekravene når det kommer mer vann
enn anlegget er dimensjonert for.
Separering av avløpsvann er ett av
tiltakene for å redusere mengde
avløpsvann som transporteres til
renseanleggene og renses der.
Separering innebærer at rent vann kan
slippes ut andre steder. Ved separering av
kommunalt avløp vil overvann fra
sluker/vegdrens og eventuelt bekker
fjernes fra spillvannsnettet. Det er ikke
tilstrekkelig at bare det offentlige separerer
hovedledningene. Effekten blir ikke fullgod
før også de private anleggene
(stikkledningene) utbedres.
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Når Narvik Vann endrer sine ledninger til
separatsystem, blir eiendommer i samme område
pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging av
sine avløpsledninger.
Narvik Vanns adgang til å kreve at eier separerer
sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven
§ 22 annet ledd.

Det er kostbart å pumpe og rense
avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å
føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Arbeidet med
å separere ledningene
Du kan avtale med entreprenøren som separerer
den kommunale hovedledningen, at
vedkommende skal utføre arbeidene på din
ledning. Det er lurt å kontakte flere godkjente
foretak, eksempelvis entreprenører eller
rørleggere, for å hente inn anbud på arbeidet.
Foretakene kan svare på om de er godkjent for
denne type oppdrag.
Dersom du velger entreprenøren som sanerer
den kommunale hovedledningen kan arbeidet på
din stikkledning gjøres samtidig som arbeidet på
hovedledningen gjennomføres. Dersom du velger
en annen entreprenør må arbeidet på din
stikkledning gjennomføres etter at arbeidet på
den kommunale ledningen er avsluttet.
Dersom du har en gammel vannledning i
samme grøft, kan det være gunstig å skifte
denne samtidig. Er vannledning av galvanisert
stål, anbefaler vi deg å vurdere å skifte den
ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger
begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster
i stykker.
Hvis ledningene kommer til å berøre
naboeiendommer eller bygninger, må du få
tillatelse fra eieren, før arbeidet settes i gang.
Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens
grunn skal tinglyses hos Kartverket.

