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Midlertidig tilkoblingsstans Synnfjell Øst 
 
Nordre Land Kommune har overtatt eierskap til og drifter nå samtlige felles vann- og avløpsanlegg 
i Synnfjell Øst mellom Spåtind-området og Nylen. Det er p.t. ikke godkjente uttak av drikkevann for noen 
av vannverkene og avløpsrenseanleggene har overskredet sine utslippstillatelser, med unntak for 
Spåtind-området.  Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegg som helt eller 
delvis eier av kommunen, jf. Forurensningsloven (forl.) §24. Anleggseier kan bli holdt ansvarlig uten 
hensyn til skyld for skade et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten i anlegget ikke strekker til eller fordi 
vedlikeholdet har vært utilstrekkelig, jf forl. § 24 a.  
  
Flere av anleggene har også utfordringer med å levere vann- og avløpstjenester til eksisterende 
abonnentene i høytider og ferier. Kommunen plikter å forsyne de abonnenter som allerede er 
tilknyttet. Kommunen har derfor besluttet stans i alle nye tilkoblinger, og fradeling av nye tomter, med 
virkning fra 1/9-2021.  
  
Det pågår nå prosesser for å utbedre de fysiske anleggene, dette er en del av overordnet VA-planlegging 
og utbygging etter denne planen. Samtidig blir det utformet nødvendige søknader/utredninger for å 
formalisere kapasiteten for de eksisterende anleggene. Det blir ikke åpnet for nye tilkoblinger til de 
enkelte anlegg før kapasiteter er dokumentert og/eller nye byggetrinn gir økt kapasitet. Dette betyr at 
nye tilknytninger kan komme i gang til ulike tider i ulike deler av Synnfjell Øst.  
  
Når nødvendige utredninger og tiltak er utført vil midlertidig tilkoblingsstans fortløpende bli opphevet 
for det aktuelle området.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ola Helstad 
kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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