
 

 

JETSDOer på Lindøya – INFORMASJON fra Dokomiteen pr mai 2020 
 
De hytteeierne som anskaffer seg denne typen vakuum klosett evt. Jets privat må selv stå 
for – i tillegg til punktene under: 
 

• Søke Lindøya vel i forkant av installasjonen. 
• Levering og montering må følge Lindøya Vels sin monteringsveiledning for denne type 

installasjon 
• Privat tømmeavtale med vaktmester for tømming av privat lukket tank (Kr 500,- / 1.000, -) 
• Ekstra vel kontingent til Lindøya Vel for tømming av privat septiktank i fellestank (Kr 1,- pr 

Liter) 
• Traktor slitasje på Lindøya Vel sitt utstyr (Kr 100,-) 

 
Monteringsveiledning: 

• Det skal lages en privat tømmeavtale med Vaktmester, og vaktmester skal ha minimum en 
ukes forvarsel/responstid. 

• Det skal legges til rette for tømming av den enkelte hytteeier, slik at vaktmester ikke trenger 
mer en 6m medbrakt slange for jobben 
Her må den enkelte hytteeier som ligger ugunstig til for traktorvei, evt. grave ned en 
sugeledning eller rulle ut en privat slange i str. 50mm 

• Det skal være en hurtigkobling på tanken, evt. enden av den private sugeslangen av typen 
NOR LÅS 1 kobling som kan (for eksempel) kjøpes i butikken TESS AS, da dette er standard på 
traktoren. 

• Det skal benyttes løsninger med tett tank, (ikke biovarianter som gir et utslipp i naturen).  
• Tanken og tilhørende utstyr skal monteres usjenert for naboer. 
• Det skal være tømme/tappemulighet så langt ned på tanken som mulig 
• Det skal være inspeksjonsmuligheter rundt tanken for evt. Lekkasjer (Skal ikke graves ned)  
• Det skal monteres ``Odour Filter`` kullfilter på luftingen i fra tanken. 

 
Behandling i vellet: 

• 1 representant i fra Lindøya Vel (Do komiteen) tar en befaring for gode installasjonsråd for 
den enkelte hytteeier (Oppgjør direkte / Vipps Kr 1.500, -). 

• Styret sjekker ut tomtestørrelse/utforming og byggegrense, info for Dokomiteen. 
• Etter at installasjonen er montert, så tar 1 representant i fra Lindøya Vel (Do komiteen) en 

befaring av installasjonen (kun utvendig) og godkjenner eller kommer med krav om 
utbedringer hvis hytteeieren ikke har fulgt Lindøya Vels monteringveiledning. 

• Lage tømmeavtale med Vaktmester når installasjonen er godkjent av representanten i fra 
Lindøya Vel (Do komiteen)  

• Private lukkede tanker blir kun tømt av vaktmester imellom kl. 08.00 og 10.00 / 12.00 og 
14.00 og ikke i mnd. 07 (Juli) 

• OBS, for at utstyret på traktoren som vaktmester benytter for tømming av private tanker skal 
fungere, så er denne pumpa helt avhengig av en viss mengde flytende volum. 
 

• Denne installasjonen krever ikke vanntilførsel, og skal ikke ha det da det ikke er lov med 
vann innlagt i hyttene, har kan man bruke ett desilitermål (0,5L) og helle ned i klossete før 
bruk 
Eller kjøpe ett tilleggsprodukt med som består av en kanne med en liten pumpe for 
formålet at dette skal gå automatisk.  

 
 
Se vedlegg,-sjekkliste 



 

 

 
 
 


