
 

 

VA-REHABILITERING – RINGVEIENE 
 
 

MØTEREFERAT 
 
 
 

Møte: Brukermøte 3  Dato: 15.01.2020 kl. 16:00 – 17:00 

Sted: Ringveien                          Referent: Ernst Kalseth 

Antall fremmøtte: 39 
 
 
 

Navn Firma E-post Tilstede Distri-

busjon 

Petter Baann Kragerø Kommune Petter.baann@kragero.kommune.no X X 

Ernst Kalseth Kragerø Kommune Ernst.kalseth@kragero.kommune.no  X X 

Fredrik 

Amundsen 

Kragerø Energi AS fam@kragero-energi.no   X 

Anders 

Jonskaas 

Ringveien Vel anders.jonskaas@outlook.com   X 

     

 

Sak 1 Prosjektleder Petter Baann informerte om fremdriften siden sist møte.  

 

Sak 2 Kabeletatene starter nå med å legge kabler fra krysset mellom Store/Lille Ringvei og langs 

Store Ringvei frem til svingen ved Store Ringvei 15/16, et arbeid som er beregnet å ta ca. 3 

uker.  

 

Sak 3 Torsdag 16.1 fra kl. 10.00 og i ca. 3 timer stenges vannet for enkelte abonnenter på Store 

Ringvei grunnet utbytting av gammel kum. Eiendommer som vil bli berørt er hovedsakelig 

eiendommer mellom Rørviklika - Eikekollen og Store Ringvei 15. Berørte parter er varslet via 

SMS. Skulle det være flere enn dem som er varslet som blir rammet av vannstengningen er 

det viktig at kommunen får en rask tilbakemelding på telefon 99205761 (Petter Baann) 

 

Sak 4 Mandag 20.januar starter arbeidene med VA rehabilitering ned Eikekollen. Det er viktig at 

alle biler er fjernet fra Eikekollen før mandag morgen. Midlertidig parkering blir ved 

lekeplassen ved Rørviklia 18.   

 

Sak 5 For el.bil eiere vil det bli montert et strømskap på den midlertidige parkeringsplassen som kan 

benyttes til ladning av bil.  

 

Sak 6 Det ble stilt spørsmål om hvordan kommunen tenker å løse problematikken med post/søppel i 

Eikekollen.  

 

 Det tas sikte på at posten blir levert til alle abonnenter og at det i samarbeid med 

renovasjonsavdelingen blir satt søppeldunker på toppen av bakken som benyttes av alle i 

Eikekollen inntil arbeidene der er ferdig.  

 

 Arbeidene i Eikekollen vil ta anslagsvis 4 uker dersom ikke noe uforutsett dukker opp 

underveis. 
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Sak 7 Det ble kommentert at det er observert rotte den siste uken. Anticimex har vært og lagt ut åte 

stasjoner i forkant av prosjektet, men kommunen vil varsle dem slik at ytterligere tiltak kan 

vurderes.  

 

Sak 8 Det ble stilt spørsmål om hvordan grusveien kommer til å bli vedlikeholdt før den asfalteres, 

da det er en del hull i denne som kan ødelegge biler som kjører på den.  

 Kommunen vil fortløpende prøve å fylle hull som dukker opp slik at veien skal fremstå som 

godt kjørbar frem til den blir asfaltert når VA arbeidene avsluttes.  

 

Sak 9  3 av de fremmøtte på informasjonsmøtet har ikke mottatt SMS som sendes ut. Det er en 

svakhet ved UMS varslingen til kommunen at denne kun sender ut varsel til telefoner som er 

registrert på bostedsadressene. For dem som ikke mottar SMS varsel må de selv gå inn på 

vedlagte nettside og velge «SJEKK DIN OPPFØRING»  og følge veiledningen på skjermen.  

 

 https://www.servicevarsling.no/ 
  

Sak 10 Det ble stilt spørsmål om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen blir liggende, og 

svaret på det er helt til de nye rørene i bakken er lagt, testet og klar til å benyttes.  

 

Sak 11 Fortløpende informasjon om saker som angår prosjektet vil legges ut på Kragerø kommune 

sin hjemmeside på internett under fanen: Vann, avløp og renovasjon/Prosjekter/Pågående 

Prosjekter/Ringveiene 

 

 https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/prosjekter/pagaende-

prosjekter/ringveiene/ 

 

 Kragerø kommune vil gjennomføre nytt informasjonsmøte i løpet av februar eller tidligere 

dersom det er behov for det. Dato fastsettes etter avtale med Ringveien Vel, og varsles via 

SMS. 

 

 Ved behov for ytterligere informasjon kan følgende kontaktpersoner nås på: 

 

 
Prosjektleder vann/avløp Petter Baann Mob: 99205761 

Formann vann/avløp Torbjørn Baann Mob: 91805501 

Prosjektleder Kragerø Energi Fredrik Amundsen Mob: 95446978 
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