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Vann og avløp
Dersom din hytte er tilkoblet vann og avløp, mottar du 
drikkevannet fra Flåte vannbehandlingsanlegg. Og du 
leverer avløpsvann til enten Salen renseanlegg eller 
Rakkestad renseanlegg. Drikkevann fra Flåte har blitt 
levert til store deler av Bamble siden 1978. Det nåvæ-
rende anlegget stod ferdig sommeren 2014. Drikke-
vannet blir renset med ozon og UV, og har en meget 
god kvalitet.

Fremføring av vann- og avløpsledninger
All fremføring av vann- og avløpsledninger er søknads-
pliktig i henhold til plan og bygningsloven. Kommunens 
byggesaksavdeling skal derfor godkjenne alle ledninger 
som legges, enten i sjø eller i grøft på land. Det er et krav 
om at alle ledninger skal dekkes til. Det er ikke tillatt 
med ledninger liggende oppe på bakken. Kommunen vil 
intensivere kontrollen av slike ledninger i tiden fremover. 
Ledninger som ikke er tildekket vil etter hvert bli fjernet 
eller koblet fra.

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før 
rørlegger kan begynne arbeidet på utvendig installa-
sjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan 
utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløps-
ledninger. Alle hytter, også medlem av vannlag, skal ha 
godkjent hver sin sanitærmelding.

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre 
arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. 

Når eiendommen er ferdig tilkoblet, skal rørlegger melde 
fra til kommunen, som da registrerer eiendommen med 
vann- og avløpsgebyrer.
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Hagevanning ikke tillatt
De kommunale vann og avløpsanleggene i hytteområdene 
er ikke dimensjonert for hagevanning. For hytter/
fritidsbolig er hagevanning med slange ikke tillatt. Det er 
viktig at alle brukere av hytter/fritidsboliger ikke bruker 
vannspreder eller vanner med slange. Ved for høyt 
forbruk klarer ikke kommunen å fylle sine høydebasseng 
samt at høytliggende abonnenter mister vanntrykket. 

Litt info om hagevanning
•	 Plenen din er robust og tåler tørke, selv om den blir litt 

brun vil den komme tilbake.
•	 Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset 

ikke klippes for langt ned. Da tåler plenen din bedre 
sol og tørke. 

•	 Prioriter blomster og busker og vann disse med kanne 
eller bøtte. 

•	 Å vanne dag/kveldstid med sola oppe gir liten effekt. 
Vann blomster og busker etter at solen har gått ned.

Eksempel på vannforbruk
En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca. 500-600 liter 
vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med nor-
malt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 
2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdnings-
forbruk.



Omlegging av hytterenovasjon i 
Bamble kommune
I løpet av 2019 vil hytterenovasjonen i Bamble kommune bli 
oppgradert og effektivisert.

Mye av det som samles inn i dag er ikke husholdningsavfall 
fra hytter og fritidsboliger, men grovavfall som skulle vært 
levert på gjenvinningsstasjonen, og avfall fra andre enn 
hytteeiere.

Tiltakene som vil bli gjennomført:
•	 Reduksjon av det totale antallet standplasser og  

etablere nye standplasser med større avfallsbeholdere. 
Når nye standplasser etableres, blir dagens beholdere 
samlet inn.

•	 Innføre adgangskontroll for å redusere mengden avfall 
som ikke omfattes av hytterenovasjonsordningen. Etter 
omleggingen vil kun hytteabonnenter få tilgang til  
avfallsbeholderne.

Omleggingen vil skje gradvis og informasjon vil bli sendt ut 
til de som blir berørt. Alle som omfattes av hytterenovasjon-
sordningen i Bamble kommune vil, før adgangskontrollen 
iverksettes, få tilsendt brikker som åpner alle avfallsbehold-
erne som inngår i ordningen.

Se vår nettside rig.no for flere detaljer rundt omleggingen, og 
følg oss gjerne på Facebook for å bli oppdatert når noe skjer.

Mer informasjon kommer.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene i Grenland:

Eik, Bamble
Tirsdag og torsdag: 07.00 – 19.00

Pasadalen, Porsgrunn
Rødmyr, Skien  
Mandag - fredag: 07.00 – 19.30
Lørdag: 09:00 – 17.00


