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Eco Solutions AS      onsdag, 11. november 2020 
Kongsvegen 1577 
2635 Tretten 

 
 
 
Hus- og hytteeiere 
Utstranda  
Hole kommune 

Kommunalt vann og avløp på Utstranda 

Innledende informasjon 
Vi har sammen med et par grunneiere jobbet med en plan for å få til et samlet vann- og 
avløpsnett på Utstranda. Bakgrunnen for dette er å sanere «ulovlige" avløpsløsninger samt å 
ordne tilgang på vann med god kvalitet. 
Planene omfatter ca. 400 boliger og fritidsboliger som vil bli fordelt på 5 delprosjekter med 
start fra nord, der Hole kommune nå har overtatt og vil oppgradere to avløpspumpestasjoner 
til kommunal standard.  
Hole kommune vil iverksette prosessen med å revidere strategi for spredt avløp og deretter 
fremlegge dette for politisk behandling. 
Frem til kommunen har gjort sine beslutninger ønsker vi å finne ut av interessen for et «felles 
VA-nett» blant dere som har fritidsbolig og/eller bolig i området. Nederst i brevet oppfordrer vi 
til å melde dere på for at vi enkelt kan holde dere informert om planer og fremdrift. 
 
Lover og regler 
For å ha tillatelse til å legge vann inn i boliger og fritidsboliger må man ha en godkjent 
avløpsløsning for både sortvann (wc) og gråvann (dusj, vask osv.)  
Det er Hole kommune som gir slike godkjenninger. 
De som ikke har kommunalt godkjent avløpssystem, kan ha vann i kran ute eller hente vann i 
brønn/felles anlegg.  
Sortvann kan i slike tilfeller være utedo, forbrenningstoalett eller lignende.  
Gråvann må bæres ut eller gå i godkjent gråvann-renseanlegg. 
 
Foreslått vann- og avløpsløsning 
Utstranda er preget av mange bratte områder med stort innslag av fjell.  
Det er fine opparbeidede tomter og hager med hekker, murer og gjerder.  
For å gjøre inngrepet i området så skånsomt som mulig vil vi foreslå å legge isolerte rør med 
varmekabel i grunne grøfter i vegkant. 
Hver enhet får en liten kvernpumpestasjon plassert ute i hagen eller under verandaen.  
Denne maler alt sort- og gråvann til en tyntflytende væske som automatisk pumpes ut i 
isolerte fleksible rør med små dimensjoner. 
Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon til dere som melder dere på i neste runde. 
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Organisering 
Ved å organisere utbyggingen riktig vil det være mulig å få MVA-refusjon for hele eller deler av 
investeringen.  
Dette vil vi kunne være behjelpelig med å håndtere 
 
Referanser 
Eco Solutions AS har dimensjonert og prosjektert og levert alle rør og pumpestasjoner til flere 
store og små prosjekter i Hole og Ringerike kommuner.  
Felles for disse er at Skogen Entreprenør AS har hatt grave og monterings arbeidene mens 
Brødrene Helgesen AS har hatt elektroinstallasjonene.  
Vi har fått bare gode tilbakemeldinger for utførelse og pris. 
 
Nedenfor finner dere tre prosjekter i nærområde som dere gjerne kan oppsøke: 

• Nordre Loråsen Erik Reium  Tel. 900 97 619 
• Skjørvold  Dag Engen  Tel. 415 68 668 
• Strandbråtan  Bjarne Nyhagen Tel. 901 48 011 

 
Dere finner også mye god informasjon på våre nettside, eco-solutions.no.  
Vi i Eco Solutions AS er selvsagt også tilgjengelig for å svare på alle spørsmål knyttet til dette. 
 
Covid 19 
Det har vært planlagt felles informasjonsmøter som vi dessverre har måtte kansellere grunnet 
smittevernhensyn.  
Vi vil etter hvert komme tilbake med felles informasjonsmøter når situasjonen tillater det. I 
mellomtiden må vi ta i bruk andre kommunikasjonsmetoder, fortrinnsvis digital, for å holde 
informasjonsflyten i gang 
For å nå dere med bolig eller hytte i området har vi bestemt oss for å sende e-post til de vi har  
e-post adresse til samt legge dette første innledende brevet i alle tilgjengelige postkasser. 
Til dere som fyller og returnerer nedenstående info vil vi i fortsettelsen sende planer og etter 
hvert priser og annen nyttig informasjon direkte til din innboks. Vær gjerne med å spre 
informasjon til andre i området.  
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Registrering av opplysninger 
Vi ber nå alle om å få registrert sine kontaktopplysninger hos oss slik at vi kan sørge for å holde 
alle like godt informert. 
Registrering av opplysninger er enklest å gjøre ved å gå til nettsiden  
eco-solutions.no/utstranda 
Fyll ut skjemaet nederst på siden for å bli registrert. 
Alternativt kan du sende en e-post til morten@eco-solutions.no 
Sørg da for at følgende opplysninger kommer klart og tydelig frem 
 

Fullt navn 
 
 
 
E-post adresse 
 
 
 
Telefonnummer 
 
 
 
Adresse på Utstranda 
 
 
 
 
 
Gårdsnummer 
 
 
 

Bruksnummer Festenummer 

 

mailto:morten@eco-solutions.no

