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1. Inneliing 

Me, Gøril Urdahl og Petter Gabrielsen gbnr.53/2, har søkt om og fått løyve 
til utbetring av eksisterande vatn og kloakk per.26.04.2021. Det var ikkje 
naudsynt med nabovarsel, men me valde å sende til dei næraste naboane 
som orientering fordi me må grave over vegen. Den 28.04 mottok me eit 
brev per Digipost frå klagar, Ravna K.Søvde, som 1; forventa(hennar ord) 
nabovarsel, 2; informerte om ny drikkevassføreskrift frå 2017, samt 3; la 
ved eit nummer der ho kunne kontaktast. Me stilte oss undrande til brevet 
og formuleringa «Jeg har i dag overhørt at du skal bygge ut på din 
eiendom…»  og ringte for å forklara kva det var me skulle gjere, og kva 
me har gjort. Me forklarte då at me ikkje har, og heller ikkje har hatt 
felles brønn med klagar. Me bora i 2016 etter vatn og sette i den 
forbindelse opp nytt pumpehus på eiga grunn. Me forklarte vidare at me 
no ikkje skal bygge ut noko, men legge nye vassrøyr frå borevatnet vårt 
og legge ned ny kloakktank med slamavskiljar og spreiegrøft som vil 
komme lengre nede i terrenget enn hennar brønn og slett ikkje vil affisera 
hennar drikkevasskjelde, om noko vil det heilt klart vera ei forbetring. Me 
forstod på klagar at ho var nøgd med denne oppklaringa, og trudde då at 
eit nabovarsel ikkje var naudsynt. Det er vel heller ikkje slik at ein som 
privatperson kan forlanga nabovarsel viss kommunen har sagt at dette 
ikkje er naudsynt. 

 

2. Klagar sine påstandar om uriktige opplysingar. 

«Ifølgje søknaden er det ikkje drikkevasskjelder i nærleiken som blir 
berørd av dette tiltaket», dette meiner klagar, Ravna K. Søvde, at er feil, 
og ho har lagt ved ein teikning for å illustrera dette. Ho argumenterar med 



at hennar brønn og pumpehus ligg lågare enn driftsbygninga og 
bustadhuset vårt. 

Brønnen og pumpehuset til klagar ligg ikkje lågare enn driftsbygninga vår, 
og kloakken ligg nede ved driftsbygninga og ikkje oppe ved bustadhuset. 
Kloakken er altså på andre sida av driftsbygninga og ligg lågare i 
terrenget i forhold til hennar vassinntak. Sjå vedlagt bilete. Då vatn ikkje 
renn oppover, og har beliggenheit 50 meter unna, meiner me at ein kan 
slå fast at hennar drikkevatn ikkje vil bli berørt. Me stiller oss særs 
undrande til at ho ikkje vil at me skal utbetra kloakken for nettopp å 
minimera utslepp og ureining?! 

 

3. Bekymring for at gravearbeid kan øydelegga vassleidninga til klagar 
sitt feriehus. 

Denne bekymringa er heilt uforståeleg for oss, då vassleidninga ikkje skal 
leggast forbi klagar sitt pumpehus, men langsmed driftsbygninga og opp 
rett under vårt bustadhus.  Sjå vedlegg. 

 

4. Vedlegg 

Vedlegg 1: illustrasjon som syner kvar kloakk og vassrøyr skal leggast. 
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