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I løpet av neste uke vil Kystmiljø være ferdig med å koble sammen alle 
stikkledninger til hovedledningene. Fra dette tidspunktet er det mulig å ta i bruk 
anlegget om den enkelte andelseier har sørget for nødvendige godkjenninger fra 
Fredrikstad kommune. 
 
Alle hytteeiere som ikke tidligere har søkt om tillatelse til tiltak når det gjelder å 
knytte seg til offentlig vann og avløp, må sende slik søknad til kommunen. 
Tiltakshaver er hytteeier, mens ansvarlig søker vanligvis er hytteeiers rørlegger. I 
tillegg skal det sendes søknad til kommunen om sanitærabonnement. 
 
Som meddelt i tidligere informasjon til hytteeierne må rørlegger- og 
elektrikerarbeider i den enkelte hytte utføres av personer med nødvendige 
godkjenninger for slikt arbeid. 
 
Ingen hytteeiere kan benytte seg av vann- og avløpsanlegget før tiltaket er 
godkjent av Fredrikstad kommune. 
 
Fredrikstad kommune utsteder et gebyr på kr 1.500,- for behandling av søknaden 
om tiltak. Når hytteeier har koblet seg til anlegget skal dette meldes til kommunen 
og tilknytningsavgift til det offentlige vann- og avløpsnettet blir utstedt av 
kommunen. Denne avgiften utgjør også ca. pr. i dag kr 1.500,-. 
 
Kystmiljø AS skal den 4. mai begynne utkjøring av bark for tildekking av 
ledningene der det ikke finnes stedlige masser. Frakten vil bli utført med 
helikopter og antallet sekker med bark som skal tilføres er ca. 180.  
 
Hytteeierne må være inneforstått med at Kystmiljø vil utføre arbeider på anlegget 
også i mai. Dette vil i hovedsak dreie seg om tildekkingsarbeider, finplanering 
mv. Kystmiljø har som tidligere meddelt blitt noe forsinket i fremdriften på grunn 
av den kalde vinteren.  
 
Styret har inngått driftsavtale om vedlikehold av hovedpumpestasjon og 
minipumpestasjonene med firmaet Agro & Miljø AS fra Fredrikstad. Det vil bli 
gjennomført to kontroller av hovedpumpestasjonen i året og en for 
minipumpestasjonene. GVA er i henhold til godkjenningen fra Fredrikstad 
kommune pliktig til å ha en slik avtale.  
 
 GVA antar at det vil være stor aktivitet på Granholmen de nærmeste månedene 
og styret er selvfølgelig åpne for spørsmål fra hytteeierne.  
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