
Høvringen Renseanlegg 
 
Det verserer rykter om at jeg er imot at nye brukere får tilslutte seg Høvringen 
Renseanlegg. Dette er ikke tilfelle, og jeg føler behov for en liten oppklaring. 
Høvringen Renseanlegg er bygget i 1980 etter pålegg fra myndigheter. Anlegget er kostet 
av reiselivsbedriftene på Høvringen i fellesskap og i sin helhet finansiert av disse. Det er 
organisert som et sameige hvor hver av sameierne gikk inn med en andel tilsvarende de 
behov en mente å ha i byggeåret og i fremtiden. 
 
Anlegget har i dag en begrenset overkapasitet i forhold til de behov eierne har. Det 
aktuelle spørsmål er da hvorledes denne kan utnyttes på en fornuftig måte. Meg synes 
viktig at en finner ”kjøreregler” som i den grad vi ser i dag kan ta hensyn til fremtiden og  
gir en rimelig vinst for Høvringen som helhet. Dette har også vert intensjonen med 
reguleringsplanen for Høvringen. Området er delt inn i sentrumsområde, hytteområder og 
friluftsområder. Infrastrukturen er bygget opp ved tradisjonell bruk av sentrumsområdet 
og kloakkering er gjennomført her. Når en nå ønsker å nyttegjøre seg 
grunnlagsinvesteringer utover i hytteområdene vil det være riktig å se dette i 
sammenheng og i forhold til reguleringsplanen. 
 
I planen er det regulert til hytter i alle retninger omkring renseanlegget, i forskjellig 
avstand til anlegget og i forskjellig tetthetsgrad. Alle hyttetomter, planlagte og bebygde, 
bør ha samme mulighet for å tilslutte seg renseanlegget og til samme pris. Dette vil bety 
at en begrenset kapasitet ikke kan uttømmes uten at det gis en garanti for fremtidig 
tilknytning. Når eksisterende kapasitet er fullt utnyttet kreves investeringer i anlegget og 
det må allerede nå planlegges hvorledes utvidelser skal bekostes. Likeledes må det 
utarbeides planer for hvorledes ledningsnettet til alle hytteområdene skal utbygges og 
bekostes. 
 
Når jeg er litt reservert til tanken om å ”åpne slusene til markedspris” så er det altså ikke 
for å stenge noen ute fra anlegget men i et forsøk på å tenke litt fremover. 
 
 

Høvringen den 18.juni 2008 
 
Med hilsen 
Sæmund Skjelle 
 
 
 
 
 


