
Fra: Ronny Johansen <Ronny.Johansen@usn.no> på vegne av Ronny 
Johansen 

Sendt: fredag 3. juni 2022 08.48 
Til: postmottak@larvik.kommune.no 
Emne: Vedrørende arbeid med overvannsledning i Kjerringvik 

Til rette vedkommende med ansvar for arbeidet med vann- og avløp som nå pågår i 
Kjerringvik: 

Undertegnede henvender seg på vegne av Kjerringvik Vel og Båtforening. Alle vi som bor her 
nede følger arbeidet som pågår daglig og på nært hold, og vi ser frem til at en ny og bedre løsning 
for oss alle nærmer seg ferdigstilling. 

I den sammenheng har vi også observert den store avløpsledningen som nå ligger montert nede 
på stranda. Slik vi har forstått det, er dette en overvannsledning som i gitte situasjoner også kan 
komme til å lede kloakk ut i sjøen. Selv om denne ledningen fremstår som lang der den nå 
ligger, kan man ved hvilket som helst kart se at bukta som dannes på nordsiden av moloen ut til 
Fornet likevel er minst dobbelt så lang. Følgelig virker det lite sannsynlig av denne 
avløpsledningen vil rekke helt ut av bukta og ut i Sandefjordsfjorden. 

Bekymringen som da melder seg er hva som kan komme til å skje ved et eventuelt utslipp av 
kloakk midt i denne bukta kombinert vind nordfra, som jo ikke er en uvanlig situasjon, særlig i 
vinterhalvåret. Hva dette vil kunne medføre for stranda i Kjerringvik går vi ut fra at ikke behøver 
ytterligere detaljering. 

Vi ønsker derfor svar på følgende: 

• Er det gjort vurdering av nødvendig lengde på denne avløpsledningen i forhold til avstand 
ut i frie vannmasser? 

• Er lengden på vannledningen i tråd med gjeldende retningslinjer for denne typen 
løsninger? 

• Hvordan vurderer Larvik Kommune den risikoen som er beskrevet over? 

Da arbeidet med å utplassere denne ledningen ser ut til å nærme seg en realisering, ber vi om at vi 
får en hurtig oppklaring på dette. 

Vi forventer også at denne henvendelsen arkivføres i tråd med offentlighetsloven. 

Vi imøteser deres svar snarest. 

Med hilsen 

Ronny Johansen 
Styreleder Kjerringvik Vel- og Båtforening 




