
 

 

 

 

 

Kloakk i Vardamorkje, Høvringen 
 

I påsken 2008 ble det avholdt et informasjonsmøte for hytte- og grunneiere ang. mulig utbygging 
av et kloakknett i området Vardamorkje på Høvringen.  I etterkant av nevnte møte ble det stiftet 
et tingsrettslig sameie som skal forestå selve utbyggingen av kloakknettet. Ved hjelp av denne 
selskapsformen vil den enkelte hytteeier kunne spare m.v.a.-beløpet som vil komme i tillegg til 
selve grunninvesteringen.  Sameiet ble stiftet under navnet Sameiet Vardamorka avløpsanlegg.  
Det ble valgt et styre, som består av Carl Chr. Mathiesen (leder), Knut Ulen, Edvin Johansen og 
Audun Myklebust.  Styret har i tiden etter påske forhandlet med styret i og sameierne av 
Høvringen Kloakkselskap for å få på plass en kontrakt ang. tilknytning av det nye kloakknettet i 
Vardamorkje til det eksisterende renseanlegget som finnes på Høvringen. 
 
Disse forhandlingene pågår ennå. Bakgrunnen for at kontrakten ikke er kommet på plass skyldes 
bl.a. en viss uenighet innen sameiet Høvringen Kloakkselskap. Sel kommune ved ordføreren er 
koblet inn i forhandlingene. Ut fra tidligere drøftelser med styret i Sameiet Høvringen 
Kloakkselskap var det lagt opp til at gravearbeidene skulle starte så snart snøen forsvant i vår, 
men som følge av at nevnte kontrakt ennå ikke er sluttført så vil det bli forsinkelser i prosjektet.  
Det er imidlertid vilje fra de berørte parter til å få til en endelig avtale og vi håper at denne kan 
sluttføres i løpet av sommeren. 
 
Styret i Vardamorka avløpsanlegg har ikke kunne sende ut noen invitasjon til å være med i 
Sameiet Vardamorka avløpsanlegg fordi vi ikke har noen ferdigforhandlet avtale med Høvringen 
Kloakkselskap. Vi har p.t. heller ikke økonomiske midler til å drive informasjon via brev om 
hvor langt dette arbeidet har kommet. Vi takker imidlertid for velvillig innstilling fra Høvringen 
Vel om å få benytte deres hjemmeside til å informere om ovennevnte. Så snart det foreligger en 
positiv avklaring vil dette også bli meddelt via Høvringen Vels hjemmeside. 
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