
Dalbo torsdag 9. mai 2013 

Dalbo vel  
Uttalelse / merknad til VA- planer for Dalbo / Nordstrand 
 
 
Uttalelse om vann- og avløpsordninger for vårt område. 
Denne uttalelsen bygger på de tilsendte dokumenter om saken og presentasjonen av dette på Nesodden kommunes 
informasjonsmøte 24. april dette år. 
 
Vi takker for godt og informativt møte om lenge etterlengtede løsninger. 
 
Styret i Dalbo vel stiller seg positive til de løsninger som ble lagt fram fra kommunen. 
Vi tar forbehold om at noen beboere i vårt område har andre merknader enn dem vi kommer med fra styret. 
 
 
Vi har noen merknader.  
Vi ønsker en kommunal løsning for vårt område. 
 
Dalbo brygge 
En hovedavløpsledning langs Daboveien skal ende i et pumpeanlegg ved Dabo brygge.  
Bryggetomten er en del av bademiljøet vårt på Dalbo. Dalbo strand er svært liten. 
Vi vil bli holdt orientert om dette og få lov til å være med på planleggingen av en pumpestasjon – slik at en slik stasjon 
ikke ødelegger / hindrer bruken av vår lille strand. Dette området er svært viktig  for våre beboere, til bading, 
svømmeopplæring for nye generasjoner, fiske, jolle/kano/kajak-bruk, og som sosialt samlingspunkt. 
Eiendommen eies av Dalbo vel. 
 
Dalåsveien 
Vi ser at det ikke er lagt planer for kloakkledning langs hele Dalåsveien! Vi ønsker en løsning hvor det er lagt 
avløpsledning langs hele Dalåsveien.  Det er et stigende antall fastboende i Dalåsveien, og denne delen av Dalbo er 
flittig i bruk av både fastboende og sommergjester. For øvrig benyttes Dalåsveien flittig som tilkoblingstrasè mellom 
nord og sør-siden av Dalbo.  
 
Løkkåsen 
Vi ønsker at beboere på Løkkåsen, og som ligger nærmest Dalboveien og som har helling og grei adkomst ned til 
Dalboveien, får sine tilknytningspunkter til avløp langs Dalboveien. 
 
Det kom fram på møtet at beboere langs Løkkeåsveien – fra Dalboveien og fram til trappene i Løkkeåsveien - kan gå 
sammen om en stikkledning fram til kommunal avløpsledning langs Dalboveien. Det virker som en akseptabel og god 
løsning for beboene der. (Vi har vært i kontakt med noen av beboerne langs Løkkeåsveien, men her kan det selvsagt 
komme inn avvikende  ønsker.) 
 
Det er uttrykt et ønske fra beboere helt nede ved fjorden at stikkledningene/ fellesledningene der blir lagt i sjøen, evnt. 
ført gjennom fjell.  
 
Vi går videre ut fra at alle berørte tomteeiere blir kontaktet, med henhold til legging av hovedlendninger, evnt. 
nødvendig utvidelse av veier, slik det ble forklart på møtet. 
 
 
Finansiering / Kommunale garantier 
En del av våre beboere er eldre, de fleste (både yngre og eldre) har arvet sine hus og hytter. Det er ikke nødvendigvis en 
velstående befolkning. Mange har lurt på hvordan de skal klare finansieringen av tilkobling til vann- og avløp. Er det 
mulig å tenke seg en ordning med et kommunalt garantert lån med evnt. pant i eiendommen? 
 
En del spør også om de kan koble seg til med bare gråvann og beholde godkjente toalettløsninger (som elektrisk 
toalett). Det går vi selvsagt ut fra. 
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For Dalbo vel 
Samuel Haugum 
 


