
Søknad om tilknytning til kommunalt vann til beboere på Reinbjør 
 
 
Beboere på Reinbjør har blitt forsynt med vann fra privat grunnvannskilde. Over tid har det 
vist seg vanskelig å etterkomme kravene i drikkevannsforskriften fra denne vannkilden. 
Spesielt etter innskjerpingen av drikkevannsforskriften i 2017. Kvalitetsutfordringene knytter 
seg til koliforme bakterier, E.Coli, vannets hardhetsgrad, partikkelforurensning, samt 
tilstrekkelig mengde vann i tørkeperioder. Lokale tiltak for å imøtekomme utfordringene har 
blitt iverksatt, men disse tiltakene har ikke klart å forbedret kvaliteten på vannet tilstrekkelig. 
Tilbud har blitt innhentet på renseanlegg, men dette viser seg å være svært kostbart. 
 
I det aktuelle tiknytningsområdet på Reinbjør bor det for tiden 18 personer, inkludert 6 under 
18 år. Beboerne er fordelt på 6 husstander. I tillegg er det et gårdsbruk med 
melkeproduksjon. Reinbjør er utpekt område i kommunes arealplan for spredt boligbygging. 
Og det er antydet to boliger i tillegg til de som er bygd. 
Over tid har antallet beboere samt størrelsen på gårdsbruket økt, og således også behovet 
for vann. 
 
Vi ser det som den beste løsningene for disse utfordringene å bli tilknyttet det kommunale 
vannledningsnettet. Drikkevannsforskriftens strenge kvalitetskrav gjør at vi anser det som en 
for stor utfordring å etterleve kvalitetskriteriene for en liten privat vannforsyning.  
 
For å kunne tilknytte oss til det kommunale vannledningsnettet trengs det en utbygging fra 
det kommunale anlegget til det private fordelingsnettet.  
 
I skissen under kan vi se den mest hensiktsmessige traseen, fra det anbefalte 
tilknytningspunktet ved Trollstua. Berørte grunneiere på traseen er kontaktet og stiller seg 
positive til en utbygging. 



  
 
Total lengde på utbyggingen blir da om lag 584 meter. 
 
Vi, beboere på Reinbjør søker med dette: 

 
- Primært om at Overhalla kommune foretar utbygging av kommunalt vann til 

Reinbjør. 
 

- Sekundært at vi, beboerne selv forestår utbyggingen, men at  kommunen 
innvilger fritak av tilkoplingsavgift og vannavgift for de nye tilknyttede 
abonnentene i 10 år etter at tilknytning er foretatt.  

 
Med vennlig hilsen 
Olav Andreas Opdal 
(på vegne av beboere på Reinbjør) 
 


