
Miljøtiltak på Skrim



Utviklingen av Skrim
Stadig flere oppdager hvilken perle Skrim er. Den korte veien til ren og urørt 
natur i «Norges minste fjellområde» gjør Skrim unik. Hyttebyggingen foregår 
i et jevnt tempo, i tråd med reguleringsplaner vedtatt av Kongsberg kommune. 

De mange ulike foreningene på Skrim arbeider for å ivareta dette området 
vi alle er så glade i. Foreningenes arbeid er viktig både for å sikre en god og 
fornuftig bruk av området i dag, og å sikre at fremtidige generasjoner også kan 
få oppleve Skrim slik vi opplever det i dag. 

Det betyr at alle, også brukerne av Skrim, er nødt til å ta et ansvar i en felles 
dugnad for å sikre en bærekraftig utvikling av området. 

Den økte populariteten og mengden med besøk bidrar nemlig til en økende 
belastning på miljøet i form av slitasje og utslipp.

Utslipp vil true vannkvaliteten på Skrim, slik at det er i alle brukeres interesse 
at flest mulig sikrer seg forsvarlig avløpsordning.



Skrim Vann og Avløp AS
Skrim vann og avløp er eid av ca 200 hytteeiere og 7 grunneiere, og ble eta-
blert i 2007. Siden etableringen har selskapet arbeidet for å legge til rette for 
god miljøstandard på Skrim i form av utbygging av avløpsløsninger som stadig  
flere hytteeiere har valgt å benytte seg av. 

Å legge inn avløpsløsning i hytter bidrar ikke bare til en god miljøinvestering, 
det er også med på å øke hyttekomforten betydelig. Det viser seg at dagens 
hyttekjøpere krever en stadig høyere standard med tanke  
på komfort (vei, vann og avløp). 

Innlagt vann og avløp viser seg å være en investering som lønner seg på sikt, 
slik at ved et eventuelt salg vil dette bidra til en  
betydelig økt attraktivitet og salgsverdi. 

Pr i dag er ca. 300 hytter tilkoblet avløpsordningen på Skrim. Fortsatt  
mangler imidlertid over halvparten av hyttene på Skrim en  
forsvarlig avløpsordning.

«Etter å ha solgt hytter på Skrim siden 1982 og 
vært med på hele reisen helt fra de første også 
fikk innlagt strøm, så er min erfaring at samtlige 
har fått pengene igjen/fått bekreftet at verdien 
er der også etter investeringen.»
Arnfinn H. Sørhaug
Eiendomsmegler Z-eiendom



Hvordan gjennomføre tilkobling 
til avløpsordningen på Skrim?
1. Fyll ut skjemaet på sistesiden i denne folderen, eller gå til www.visitskrim.

no/avlop og fyll ut skjemaet du finner der.

2. Vi kontakter deg, og avtaler tid for befaring.

3. Under befaringen finner vi de beste løsningene for din hytte. Vi anbefaler 
at det tenkes nøye igjennom hvor og hvorledes tilkobling skal skje for at du 
skal få en best mulig løsning for din bruk i dag og i fremtiden. Hvis du har 
behov for finansiering av prosjektet kan vi drøfte mulige løsninger  
i forbindelse med befaringen.

4. Når vi har lagt en plan for gjennomføring skrives det en kontrakt på arbei-
det som skal utføres. Ved siden av kontrakten føres det en protokoll hvor 
alle nødvendige detaljer i tilknytning til ditt prosjekt blir notert.  
Det vil være løpende dialog mellom deg og oss gjennom hele prosessen, fra 
befaring til ferdigstilling. 

5. Det vil være nødvendig med en egeninnsats i prosjektet, og dette vil vi drøf-
te med deg under befaringen. Vi har et nettverk av leverandører med den 
nødvendige erfaring og kompetanse, som kan hjelpe deg med ditt prosjekt.

Etter å ha fått innlagt vann og avløp utnytter 
familien tiden på hytta maksimalt: 
«Nå blir vi på hytta helt til mandag morgen og 
reiser rett på jobb og skole. Lettvint å starte uka 
herfra, når badet fungerer like godt som hjemme. 
I tillegg er det følelsen av komfort, som gjør  
hyttelivet så mye bedre for hele familien».
Familien Hübner, hytteiere på Skrim



Fyll ut skjemaet for en uforpliktende konsultasjon for å gå igjen-
nom muligheten for tilknytning til Skrim vann og avløps system:

Navn:................................................................................

Telefon:.............................................................................

E-post:..............................................................................

Hva koster det å få 
innlagt avløpsordning?
Pris på tilknytning til Skrim vann og avløp består av en rekke variable kost-
nader som type tilkobling, hvor langt det er nødvendig å grave, samt en rekke 
tekniske valg i tilknytning til løsningen. Den nødvendige oversikten får vi ved 
befaring, og i samråd med deg. Først da kan vi få en totaloversikt over kost- 
nader for ditt spesifikke prosjekt. Det er imidlertid noen faste poster som 
utgjør den største delen av kostnadene:  
Tilknytning til Skrim vann og avløp koster pr 2017: 172370,- inkl. mva.  
Årsavgift for 2017 er 5190,- 


