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Heim kommune

Vann, avløp og vei – Bygg og eiendom – Brann og redning
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I alle kommuner er det mye som skjer i 
kulissene for å sikre innbyggerne en god 
kvalitet på hverdagen – alt fra vann i dusjen, 
trygg vannkvalitet, bygingsikkerhet og måkede 
veier, til en overordnet brannsikkerhet som 
bidrar til å sikre både institusjoner og private. 

Den nye Heim kommune ble etablert i 2020, da 
Hemne, Halsa og en del av Snillfjord kommune 
ble slått sammen – og i dag er vi ca. 5900 
innbyggere, som alle har behov som skal 
ivaretas på ulikt vis. 

I denne brosjyren ønsker vi å vise deg mer av 
hva vi bidrar med, slik at alle som bor og jobber 
i Heim kommune, vet hvor de skal vende seg 
dersom noe ikke fungerer som det skal. 

På jobb for deg  



Vi er alltid beredt – kontakt oss for å melde inn avvik
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Innmelding av tekniske avvik

Sammen om framtidas avfallsløsninger

Teknisk vakt/beredskap   

Renovasjonsordningen i Heim kommune er overtatt av ReMidt IKS
www.remidt.no

90 01 95 88
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Vann og avløp

Det er kommunen som har ansvar for god vannkvalitet 
og sikring av avløp. Alle boliger, hytter og virksomheter 
må enten være tilkoblet det offentlige avløpssystemet  
– eller ha et privat renseanlegg som er godkjent av 
kommunen. Kommunale avløpsanlegg er bygd i de om-
rådene av kommunen hvor det er kommunale boligfelt. 

Trygt inn – og sikkert ut
Kommunen er ansvarlig for at innbyggernes avfall ikke 
forurenser miljøet. Vi sørger for at avløpsvann fra 
boliger, hytter og næring blir samlet og transportert via 
et nettverk av rørledninger til et kommunalt 
behandlingsanlegg. Kommunen kan kreve at alle 
boliger og virksomheter knytter seg til det kommunale 
avløpsanlegget – men i områder med spredt bebyggelse 
eller hytter kan kommunen godkjenne mindre/private 
renseanlegg.

Vi leverer vann til alle boliger og bygg som er tilknyttet 
det kommunale ledningsnettet, og i områder uten 
kommunal vannforsyning må det etableres en egen 
vannforsyningsordning. Som abonnent er du ansvarlig 
for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i 
forskriftsmessig stand. Eidsneset VBA er 
hovedrenseanlegget i kommunen. 

Heim kommune driver åtte vannverk – Valsøyfjord, 
Eide, Stamnesdalen, Storoddan, Taftøyan, Ven, Fjærli og 
Staurset. Disse leverer vann til over 2000 abonnenter i 
kommunen, og har ca. 295 km ledningsnett.  

Vannkvalitet og -tilgang
Innbyggerne skal varsles om planlagte driftsavbrudd og 
forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for 
eksempel spyling av ledningsnettet. Ved vannmangel 
kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis 
en nødssituasjon fører til unntak fra kvalitetskravene 
våre, vil du bli informert om situasjonen og om hvor 
lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. 

Vannmålere i private hjem ble gjort kommunale i 2020  
– som vil si at kommunen dekker installasjonskost-
naden. Dette har vært et vellykket grep som har ført til 
redusert vannforbruk.

Havner det ting i ditt avløp som ikke burde 
vært der? Ved å være bevisst kan alle bidra 
til at renseanleggene våre får en enklest 
mulig jobb! 

En tommelfingerregel er at ingen 
former for fett skal helles i avløpet. 

Og om du lurer på om det er ugreit med en 
q-tips eller en renseserviett i toalettet, kan 
vi gi deg en enkel huskeregel: 

Kun toalettpapir skal i do!

Fettvett og dovett 

Vannforsyning



Vi tilbyr alt i fra prosjektering av bygg til 
levering og montering av lås og beslag 
uansett størrelse

Dørteknikk Midt-Norge AS  
      Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
     72 90 99 90
dtmn.no

Vei

I Heim kommune har vi om lag 110 km med 
veistrekninger, som skal ivaretas og holdes 
i brukbar stand for innbyggerne våre. Som 
ansvarlig for veiene i kommunen er det også 
vi som sørger for brøyting vinterstid og ser til 
at veiene er feiet og klare på vårparten.
Om lag halvparten av veistrekningene i 
kommunen består av grusveier. 

God veistandard er også en forutsetning 
for næringsutvikling og kommunens evne 
til å utnytte de ressursene som finnes i 
kommunen. Vi ønsker også å utnytte E39 
sine muligheter som katalysator for videre 
utvikling i Heim kommune.

Vi ønsker også å spille på lag med 
inkluderende og bærekraftige lokal samfunn 
i vekst, og bidra til å gjøre det enkelt og 
helsefremmende å ta seg rundt i hverdagen. 
En del av kommuneplanens samfunnsdel 
frem mot 2034 er derfor å sikre sammen-
hengende og tilrettelagte gang- og 
sykkelveier mellom boligområder, sentrum, 
skoleområder og arbeidsplasser.

Veien videre
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Bygg og eiendom

Byggteknisk avdeling står til tjeneste for hele kommunen 
med drift og vedlikehold, og er en avdeling i vekst. Vi har 
ansvaret for å drifte til sammen 160 000 m² 
bygningsmasse, blant annet fem skoler, åtte barnehager, 
to svømmehaller, to idrettshaller og to helsesentre. 

Fornyelse for fremtiden
Utleie er også en viktig del av vårt ansvarsområde, 
med 70-80 kommunale leiligheter – både ordinære og 
trygde- og omsorgsboliger. Vi ser at behovet for boliger 
i kommunen øker, og har et stadig fokus rettet mot både 
fornying av bygningsmasse, nybygg og oppussing av 
eksisterende bygg.

Energisparing og driftssystem
Med driftsansvaret for så mye bygningsmasse er det 
naturlig å rette et stort fokus på energisparing. Vi 
jobber aktivt for å effektivisere virksomheten vår, 
for å få mest mulig ut av ressursene til nytte for 
innbyggerne i Heim. Vi ønsker å tilby best mulige 
tjenester, og leverer til mange enheter. Gjennom 
systemet Famacsystematiserer vi alt som foregår 
innen forvaltning, drift og vedlikehold av de ulike 
eiendommene. Dette gjør blant annet at byggdrifterne 
våre dukker opp der de skal når de skal, og intern
kontroller på brann og elektro blir utført til rett tid.



Byggefirma

K Lervik AS
71 55 53 60       post@k-lervik.no 
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Brann og redning

I avdelingen for beredskap og forebyggende arbeid er 
arbeidsoppgaven klar: Sørge for størst mulig trygghet 
for flest mulig. Blant oppgavene er feiing og tilsyn av 
boliger og fritidsboliger, som skal hindre at det oppstår 
brannfarlige situasjoner der folk oppholder seg i hver-
dagen. Vi har også tilsyn av særskilte brannobjekter, i 
tillegg til å informere aktivt om brannsikkerhet i både 
skoler, barnehager, bedrifter og i risikogrupper.

Moderne øvelsesanlegg
På kommunens brannstasjon på Kyrksæterøra har vi et 
moderne øvelsesanlegg, hvor målet er å dele kunnskap 
om brannhåndtering og førstehjelp. Her kan det utføres 
både varmt og kaldt røykdykk, og det øves på praktisk 
håndtering og slukking av brann – også full 
overtenning. Her avholdes både interne og eksterne 
kurs som tilrettelegges etter behov fra bedriftene.

Tilsyn
Alle hus og hytter i kommunen skal med jevne 
mellomrom få tilsynsbesøk for å forebygge brann. 
Et tilsyn innebærer å se på fyringsanlegget og en 
vurdering av forhold ved fyringsanlegget som har 
betydning for brannsikkerhet eller atkomst.

Dette må du sørge for ved varsel om tilsyn:
• Ta kontakt for endring av tidspunkt,  

om det ikke passer 
• Sørg for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig  

for inspeksjon 
• Finn frem slokkeutstyr og ha fungerende  

røykvarslere 
• Vær aktivt med på tilsynet og bidra med  

nødvendig informasjon

HUSK! Det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger 
som til ordinære boliger når det gjelder brannsikkerhet. 
Det betyr blant annet at alle fritidsboliger og hytter skal 
ha minst én røykvarsler, i tillegg til brannslukningsapparat 
eller husbrannslange.

Feiing
Feiing av skorstein og røykrør, og uttak av sot etter 
behov. Ved besøk av feier må du huske å lukke igjen 
luker, spjeld og trekkventiler. Sørg også for sikker 
atkomst til tak.

Brannforebygging



Veger • Anleggsgartner • Pukk og grus
Vann og avløp • Tomtearbeid • Kabelanlegg • Anleggsarbeid

Autorisert bilverksted • Landbruksverksted • Biloppsamlingsplass

Kårøydalsveien 6, 7203 Vinjeøra | Telefon: 72 45 44 75  
E-post: post.opsalogfjelnset@hemne.as | www.opsalogfjelnset.no



VELKOMMEN TIL EN
SMAKFULL MATOPPLEVELSE

Prinsengt. 6, 7200 Kyrksæterøra | Tlf. 72 45 11 13 
firmapost@hotellkoselig.no | www.hotellkoselig.no

Industriveien 1, 7200 Kyrksæterøra | Tlf. 72 45 11 12
post@kafekoselig.no | www.kafekoselig.no

VELKOMMEN TIL EN 
KOSELIG OVERNATTING I HEIM

Viktig informasjon til alle innbyggere

På varslemeg.no finnes en varslingstjeneste for alle inn-
byggere i kommunen, hvor du varsles på SMS om noe skjer 
– enten det er vannforsyningen eller veien frem til deg som 
stenges. Tjenesten benyttes blant annet ved planlagt ved-
likehold, vannlekkasjer eller andre uforutsette hendelser. 
Varsler om naturfare og uvær får du gjennom andre medier. 

Du må selv registrere og kontrollere ditt 
telefonnummer på www.varslemeg.no

Kontakte teknisk vakt/beredskap 
(tjenester innen vann, avløp, vei  

og kommunalbygg) 
 

Tlf: 90 01 95 88

Kontakte kommunens sentralbord 
Se baksiden for åpningstider 

Tlf: 72 46 00 00

Melde inn tips til brannvesenet 

     www.branntips.no 

Benytt «Varsle om feil»-tjenesten 
på kommunens hjemmeside. 
Den dekker foreløpig områdene 

vann, avløp, vei og gatelys, 
men kan bli utvidet etter hvert.  

Varsle om feil 

Varslingstjeneste

Som innbygger kan du:

varslemeg.no



Tlf. 71 55 60 99 • 6683 Vågland

Generell brannberedskap 

• Sjekk røykvarslerne jevnlig 
• Ha alltid ekstra batterier i reserve 
• Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr 
• Gå aldri fra levende lys 
• Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ 
• Deponer og kast askeavfall på en fors-

varlig måte 
• Ikke gå fra elektriske apparater i bruk 
• Vær ekstra varsom ved bruk av gass. 

Sjekk utstyr og slanger jevnlig
• Bruk godkjente fagfolk til utbedringer 

som krever dette

Husk brannøvelser hjemme!

Det anbefales å ha en brannøvelse i 
hjemmet 1–2 ganger i året. På denne måten 
økes sjansen for å gjøre de riktige tingene i 
riktig rekkefølge hvis det skulle oppstå brann.

• Hvilke rømningsmuligheter finnes (vindu, 
brannstige m.m.), og kan de brukes av 
alle? 

• Hvor er slokkeutstyret plassert, og hvor-
dan brukes det? 

• Er det behov for å varsle andre ved 
brann? 

• Avtal en møteplass ute, slik at dere kan ha 
oversikt om alle er kommet seg trygt ut.
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SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:  

HEIM
KOMMUNE

Dato: 30/12-2022   Sign: Målestokk
1:400000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i
forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Liabø

Kyrksæterøra

Heim kommune

Tlf: 72 46 00 00
post@heim.kommune.no

Teknisk vakt/beredskap  
Tlf: 90 01 95 88

Åpningstider – Servicekontoret, Kyrksæterøra
Mandag–fredag:  09.00–15.00
Adresse: Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

Åpningstider – Heim tjenestetorg, Liabø
For oppdaterte åpningstider, se vår nettside
Adresse: Glåmyrsvegen 23, 6683 Vågland
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www.heim.kommune.no

Kilde: www. kart.heim.kommune.no


