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200 millioner i toalett
BAMBLE: Det foregår for tiden flere store utbyggingsprosjekter for vann og avløp til hyttene langs kysten av
Telemark. Over 500 hytteeiere i Porsgrunn og Bamble har fått tilbud om fasiliteter som vann, dusj,
vaskemaskin, oppvaskmaskin og ikke minst toalett.
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– Dette er dyrt og deilig, sier leder Thomas Eie i PIL velforening. Han er talsmann for hytteeierne
ved Prisgrunn, Ivarsand og Lønnungen i Bamble. Sammen med naboene på Stangodden har
området nå fått sitt egen vann og avløpsanlegg. Mange av hyttene i området er fra tidlig 70-tall,
men har nå fått en betydelig heving av standarden.
De første som koblet seg til slapp unna med 165 000 kroner i tilkoblingsavgift pluss 40 000
kroner for en såkalt kvernpumpe. Nå har startprisen steget med rundt 40 000 kroner. For
nærmere en kvart million kroner får man altså vann og kloakk frem til hytteveggen og prisen er
den samme uavhengig av plasseringen i hyttefeltet.
Selv om de fleste har koblet seg på, er det fortsatt rundt 40 hytteeiere som mener at dette var
for dyrt og har beholdt gamle løsninger som inkluderer utedo og oppsamling av regnvann.
NYE BAD
– Det er jo gjerne fra hytteveggen det begynner å dra seg til, humrer Eie før han forteller om
hytteeiere som har bygget nye bad og kjøkken.

DYRT OG DEILIG: Leder av velforeningen på
Ivarsand, Thomas Eie, forteller at det har vært
dyrt og deilig å få tilgang til vann og kloakk.
Drøyt 120 av de 160 hyttene i området har
koblet seg på. Foto: Per B. Johansen

Enkelte har revet den gamle hytta og satt opp en helt ny. Selv om det til slutt blir snakk om
forholdsvis mye penger, er de fleste enige om at det er verdt det. Utbyggeren av anlegget
antyder at verdistigningen på hyttene er det dobbelte av hva det koster å koble seg til.
– Vi har vel i grunnen kommet litt nærmere himmelen, fortsetter Eie. Inntil for få uker siden var
hytta utstyrt med snurredass, men nå er det en helt annen luksus som preger badet.
– Ja vi har fått både hageslange, vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj og en ekte do, avslutter
Eie. Han vil ikke vise oss herligheten, men kan bekrefte at hytta er i ferd med å bli veldig fin etter
stor egeninnsats.
ET MILJØPROSJEKT
En av de ferierende hytteeierne inviterer oss inn og vi får se et moderne bad og et splitter nytt
kjøkken. Løsningen er laget slik at hyttene nå kan benyttes hele året.

STORSTILT UTBYGGING: Over 500 hytter i
Porsgrunn og Bamble har fått eller er i ferd med
å få tilgang til vann og avløpsnettet. Enkelte har
valgt å erstatte den gamle hytten med en helt ny
etter at de nye fasilitetene kom på plass.
Foto: Per B. Johansen

– Dette er et miljøprosjekt, sier daglig leder Tim Kronborg i PIL og Stangodden vann og avløp.
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Han legger ikke skjul på at det tidligere var mange dårlige og til dels ulovlige metoder som var
brukt for å sikre hyttene vann og toalett. Han håper på en god miljøgevinst med det nye anlegget i drift. Det er rundt 160 hytter i området og så
langt har 122 hytter koblet seg på anlegget. Hver hytte blir utstyrt med en kvernpumpe som sender vann og annen kloakk til et pumpehus på
Invarsand.
Herfra går alt sammen i rør til det kommunale avløpsnettet. Bamble kommune har blitt med på spleiselaget og bekostet anlegget frem til
pumpehuset. Til gjengjeld må hytteeierne betale en avgift på rundt 7000 kroner i året. Rørledningene er lagt både på land og i sjøen.
– Vi ønsker å gjøre færrest mulig inngrep i naturen og bruker naturlige grøfter og skar der det er mulig slik at det ikke skal være mulig å se
rørene etterpå, sier prosjektleder Elg R. Tunes i ØDP.
Det er hans selskap som har hatt den fysiske jobben med sprenge og trekke rørledningene. Målet er at det skal være umulig å se rørene når
vegetasjonen har satt seg igjen om et års tid.
MANGE HUNDRE HYTTER
Dette er bare ett av flere store vann og avløpsprosjekter for hyttene i Bamble og Porsgrunn. På Rognstranda er rundt 200 hytter i ferd med å få
vann og kloakk, på Hydrostranda har det samme skjedd med rundt 70 hytter, ved Ormefjorden i Porsgrunn har 140 medlemmer koblet seg på
og Bjørkøya og Siktesøya bygges det anlegg som berører 200 nye og brukte hytter.
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