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Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Saksnummer
1090/18

Gbnr 19/2 - Føynveien 8 - 10 - 12 - Melding ompålegg om
utbedring av lekkasje på privat ledningsnett

Vedtak:
Vannlekkasje på vannledning til eiendommen Foynveien 8 må utbedres snarest og senest
innen 21.11.2018 - 2018
Sanitærsøknad fra godkjent foretak (rørlegger/entreprenør) må innsendes for godkjenning.
Dersom tiltaket blir forsinket skal saksbehandler i kommunen varsles skriftlig om dette i
god tid før fristen utløper.
Saken gjelder:
Ved lekkasjelytting på vannverket er det påvist lekkasje på vannledning til enebolig og
verkstedbygning og annen landbruksbygning.
Det er den 3 lekkasjen på denne ledningen på kort tid
Kopi av lekkasjemeldingen vedlegges.
Hjemmelsgrunnlag:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser
vedtatt i sak 162/09.
I følge pkt. 3.7 i de administrative bestemmelsene kan kommunen kreve anlegg som ikke er i
forskriftsmessig stand utbedret og/ eller omlagt.
Vi gjør dere samtidig oppmerksom på at kommunen, som ledningseier, stiller krav om at det
private vannledningsnettet skal tåle et trykk på opptil ca 13 bar. Dersom lekkasjen er på en
eldre galvanisert ledning må hele ledningen skiftes ut, da denne typen eldre ledning, med stor
sannsynlighet, ikke vil oppfylle dette krav. Dokumentasjon fra godkjent foretak på dette punkt
skal fremlegges kommunen etter gjennomført pålegg. J.fr KS sine tekniske bestemmelser
kap.2.2, 3 ledd hvor det står at vannledninger skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasjer ved
maksimalt prøvetrykk. Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når ledningen settes
under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket. Prøvetrykket skal forbli konstant i 2 timer
etter temperaturutjevning.
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Vurdering:
Vannledningen må kontrolleres og repareres eventuelt omlegges av godkjent foretak. Godkjent
foretak skal forelegges dette vedtaket.
Alle utvendige arbeider med vann- og/eller avløpsledninger er søknadspliktige. Godkjent foretak
(rørlegger/entreprenør) må sende inn sanitærsøknad for godkjenning før tiltak kan igangsettes.
Ferdigmelding skal sendes inn umiddelbart etter at arbeidene er utført.
Dersom vannledningen er av annet materiale enn plast eller kopper tillates ikke reparasjon, men
vannledningen må legges om i sin helhet.

Med hilsen

Otto Bård Jensen
Tekniker
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Klageadgang:
Vedtaket kan ikke påklages, da vedtaket er gitt av kommunen i egenskap som ledningseier.
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