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Anmodning om ikke å regulere inn flere tomter i Stavåløkken Østre hytteområde
Viser til vårt brev/notat av 31.november 2020. Vi vil utdype enkelte punkter nærmere, samt legge
ved noen bilder som kan belyse saken bedre.

Belastning på området
Det er gjennom år blitt en merkbar økning av vannføringen i det som før kun var en hyggelig vårbekk.
Bekken kommer fra myra ovenfor og er berørt av det meste av utbygging.
De siste 3 årene, hvor vi har hatt helt spekte overvannsrør, har det blitt hogd ned 5 til 7 mål tettvokst
gran og velvokst furuskog for å få plass til 4 hytter like ovenfor Nedre vannverk. Det området er nå
snauet for det meste av vegetasjon. Det er lagt nye brede veier og terrenget er terrassert med tilkjørt
masse for å lage ‘plattform’ for hyttebygg.
Bilde 1
Nytt felt bebygget, nedre vei inn til området vises. Østre Stavåløkkjvei til høyre. Øvre Stavåløkkjvei i
bakgrunnen. Feltet er avskoget, det står få furuer igjen.
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Bilde 2
Øvre innkjøringsvei til feltet

Bilde 3
Fra øvre del i det nye hyttefeltet. er det laget en dyp overvannsgrøft nedover mot midten av
myrområdet ovenfor øverste tverrvei (Øvre Stavåløkkjvei).

Det kan ikke være tvil om at denne utbyggingen har bidratt til å øke vannavrenningen de siste årene
betydelig ned mot myra og veiene i nedre del av hyttefeltet, hvor vår hytte ligger.
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Hvis det kommer 5 nye tomter på øvre område i tillegg, vil dette gi oss en enda større usikkerhet ved
vårløsningen og driftssikkerhet av Nedre vannverk gjennom vinteren.
Vi ber derfor om at de 5 tomtene i øvre felt blir avvist.

Økt vannavrenning fra myrområdet de siste år
I 2018, 2019 og vinteren 2020/2021 har det vært behov for ekstra tiltak med steaming av og salting
ved alle store avrenningsrør (75cm diameter) under tverrveien (Øvre Stavåløkkjvei) foran Nedre
vannverk og de 2 veiene nedenfor.

Hendelser vinteren 2021
Vil nevne hendelsen fra siste vinter spesielt, da marginen for trygg drift av Nedre vannverk er
avhengig av at vann ikke siger inn i ‘jordgammen’ og når opp til de elektriske installasjoner.
‘Jordgammen’ er navnet på installasjonen med pumpehull, trykkstyring, kompresjonstank og
distribusjonsoppsett for vannkabler/drift og tinestrøm for vinteren samt elektrisk sikringsskap med
start/stoppbryter for den nedsenkede pumpen. Det spesielle er at alt er satt på et støpt golv og
vegger/bygning er av store betongrør. Den betjenes ved å løfte av et tungt kumlokk og gå ned en
stige. Sett utenfra ser forbipasserende kun en jordhaug.
Vannkablene (lengde ca 1 km) for nedre hyttefelt er lagt ganske grunt i hele nedre område og det er
nødvendig med driftsstrøm(varme) hele vinteren. Ved stopp(speik) av vanntilførsel til enkelte hytter i
kuldeperioder må tinestrøm startes spesielt og følges opp i hh til prosedyre så lenge tineprosessen er
nødvendig. Til vanlig kan det ellers gå uker mellom at vannverket krever besøk.
Det var lav temperatur (under -10) om kvelden 17. februar, da ble det nødvendig med et besøk i
vannverket for å starte tinefunksjonen for Elvestadrørene fordi en hytteeier hadde fått stopp på
vanntilførselen. Da lyset ble slått på var det 30 til 35 cm vann på gulvet i ‘jordgammen’ og det
manglet ca 20 cm før vannet nådde strømkoblingsboksen for pumpedriften.
Bilde 4
Vannivå i pumperom
Koblingsboks for strøm til pumpedrift
og kompresjonstank oppe til venstre i
bildet.
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Nivået i isdammen på andre siden av veien ble holdt nede da kulden fortsatte. Vi måtte imidlertid
tilkalle profesjonell hjelp for å pumpe ut vann av jordgammen dagen etter.
Bilde 5
Øvre isdam med ca 20 meters lengde ved Øvre Stavåløkkjvei

Det spesielle i år var at nivået på den denne isdammen steg svært sakte selv om kulden var under -10
grader.
Foran de store avrenningsrørene var det i 2021 store islagte dammer. De 3 ‘isdammene’ måtte
knuses og avløpsområdet på andre siden av veien renses for is å for å nå fram til de totalt isfylte store
avrenningsrørene med steamingutstyret fra begge ender. Ovenfor de blokkerte hovedrørene var
overrenningsrørene også ubrukelige på grunn av isdannelse.
Når isen ble fjernet i damområdet foran og ved utløpet av de store rørene under de 3 veiene ble det
benyttet steam for å lage en åpning nederst gjennom hele røret. Foran ble det lagt salt som løses
opp av tinevannet og hindrer ytterligere isdanning.
Det var is i røret , men avrenningen fungerete.

Se neste side.
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Bilde 6
Stålis i alle store avrenningsrør (75 cm diameter) og alle overrenningsrør.
Åpningen nederst i røret er dannet av steaming.

Mulig at detaljene rundt vannverket virker overdrevet, men når utbygging av veier og fritidsboliger
finner sted slik at vegetasjon og myrer påvirkes så berøres hele området av inngrepene. Dette er
registrert merkbar øking av vannføring gjennom år.
Når det er godt belegg på hyttene er det problemer med vanntilførselen til brukerne av de to
vannverkene, Øvre og Nedre Vannverk. En vurdering av Comfort gjort ved service av Nedre vannverk
etter påske slo fast at anlegget som ble anlagt for 17 brukere i starten ved årtusenskiftet, ikke hadde
kapasitet til å betjene de 25 som nå var tilkoblet på en tilfredsstillende måte. I vinterferien og påsken
var mange uten vann fra kl 10.00 til ca kl 20.00 daglig. Dette er en ny situasjon. Vannverkene er
grunneier sin eiendom og tilkobling / omkobling styres av vedkommende. Brukerne ivaretar
vedlikehold.
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Konkret konsekvens av utbygging av tomtene H1, H2 og H3
Ved utbygging av tomtene H1 og H2 vil vi fra vår hytte få fylt opp synsfeltet mot vest med hytter og
nye naboer vil få innsyn rett ned på vår hytte som ligger lavere i terrenget. I tillegg kommer hytte
mot nord på tomt H3, like bak vår hytte. Vi har et sterkt ønske om at dette området ikke fortettes.
Vi har i mange år hatt mye jobb på vår tomt i forhold til vårløsningen. Bekkeløpet en senket en del.
H3 er på en myr som virker uegnet som hytteområde da den på 2 sider er omgitt av veier som er
hevet opp over terrenget. Bekken fra det øvre området går igjennom dette området og gir en våt myr
hele året. Utbygging av H3 kan forsterke problemene med vannføring om våren.
Nærmeste gårdsbruk til hyttefeltet har ca 400 sauer. En del av de, ca 20 til 40 stk, er i feltet i hele
sommerperioden. Antallet øker når kveldene blir mørkere og temperaturen synker utover høsten.
Hvis det bygges ut i samsvar med planforslaget vil dyrene, sauer med lam som beiter her, miste de
naturlige `tråkk` de har i terrenget samt beitemark og hvileområde langs veien i den nedre delen av
området. Det går 3 naturlige dyretråkk som brukes hele døgnet gjennom området hvor H1 og H2 er
foreslått.
Blir disse dyretråkkene ødelagt/blokkert vil sauenes bruk av hovedveien i feltet til forflytning og
hvilested øke og gi mere problemer for biltrafikken.
Hyttefeltene til Braut og Renander har samme innkjøring fra Gamle Kongevei. Det er pr i dag til
sammen 73 hytteeiere totalt. Det er lagt til rette for minimum 2 parkeringsplasser pr hytte. I spesielle
perioder kan det bety rundt 150 kjøretøy og sannsynligvis et firedoblet antall besøkende.
Vi ber om at de tre tomtene i nedre felt blir avvist.

Oppsummert
Reguleringsforslaget har skapt en sterk reaksjon hos dagens hytteeiere, da det er hevet over tvil at
grunneier har ordlagt seg slik at kjøperne har følt seg trygge på at den reguleringsplan de forholdt seg
til var permanent. Det går igjen i alle innlegg vedrørende ny plan.
Fylkeskommunen skrev i sin uttalelse at:
Vi har vurdert at utnyttingen av området har nådd en tålegrense og at området derfor bør anses
som ferdig utbygd, men vi overlater til kommunen å bruke skjønn i forhold til lokale
bestemmelser.
Vi ber om at kommunen ikke åpner for ytterligere utbygging i Stavåløkkja.

Med hilsen
Kari Berget og Finn Erik Munkvold

