Overtagelsesavtale
Mellom Østre Toten kommune (ØTK), Vestre Toten kommune (VTK)
og Sivesind vannverk SA (SV)

1. Avtalens bakgrunn og formål
1.1 ØTK har sagt opp avtale 20. juni 2005 om levering av vann til SV med virkning fra 1. januar 2022.
Partene er enige om at ØTK og VTK skal overta SV vederlagsfritt på de vilkår som fremgår av denne
avtalen. Etter overtagelsen vil ØTK og VTK overta ansvaret for å levere vann til lagets medlemmer i
henhold til kommunegrensene mellom kommunene.
1.2 ØTK og VTK ved sine respektive kommunestyrer, og årsmøtet i SV har gjennom vedtagelse av denne
avtalen besluttet å overta SV på de nærmere vilkår som fremgår av denne avtalen.

2. Avtalens omfang
2.1 ØTK og VTK overtar ansvaret for vannforsyningen med leveranse frem til påkobling av private stikkledninger, på samme vilkår som øvrige kommunale abonnenter, jf. standard abonnementsvilkår for
vann- og avløp utarbeidet av KS som begge kommuner har vedtatt som gjeldende i de respektive
kommuner. De administrative bestemmelsene vedlegges som bilag 1.
Alle abonnenter som gjennom overdragelsen blir tilknyttet kommunalt nett anses pr. overtagelsestidspunktet som ordinære abonnenter i hhv. ØTK og VTK, og plikter å etterleve vedtatte abonnementsvilkår og øvrige bestemmelser for beregning av vann- og avløpsgebyr fastsatt i, eller i medhold
av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften kapittel 16 og lokal forskrift om
vann- og avløpsgebyrer med tilhørende gebyrregulativ.

2.2 Begge kommuner overtar ledningsnettet til SV i henhold til kartgrunnlaget som er vedlagt avtalen. Se
bilag 2. Kartgrunnlaget er basert på oppdatert kart fra Sivesind vannverk fra 2011 og bygger på det
grensesnitt som er definert i § 6 i SV sine vedtekter der det fremgår at:
«Eget anlegg defineres som stikkledning fra hovedledning til første hus med vann på
eiendommen. Der hvor stikkledninger forgrenes til flere eiendommer, regnes ledningen som
hovedledning frem til forgreiningspunktet. Egen stikkledning begrenses til 100 meter.»
Det vises videre til kart for de respektive kommuner som er utarbeidet på grunnlag av foretatte
innmålinger i 2021, i samarbeid mellom ØTK, VTK og SV. Hovedledninger og andre transportledninger
og installasjoner som hhv. ØTK og VTK overtar er markert med blå strek og punkter på kart datert 9.
november 2021. Se bilag 2 a for ØTK og bilag 2 b for VTK.
Anlegget overtas i den stand det er på overtagelsesdato.
ØTK og VTK forbeholder seg rett til å endre definisjonen av grensesnittet mellom private og offentlige
anlegg etter overtagelse.
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2.3 SV har utarbeidet en oversikt over eksisterende abonnenter og andre som skal knyttes til det
offentlige ledningsnettet. Listen følger vedlagt avtalen som bilag 3 A for abonnenter som skal overtas
av ØTK og bilag 3 B for abonnenter som skal overtas av VTK.
2.4 ØTK og VTK overtar fast eiendom, tekniske anlegg og løsøre tilhørende vannverket som beskrevet i
opptegnet liste over dette. Listen følger vedlagt avtalen som bilag 4. Videre overtar ØTK og VTK
samtlige av SVs rettigheter, tinglyste og ikke tinglyste.
2.5 ØTK og VTK overtar all dokumentasjon over Vannverkets anlegg som skal overtas iht. pkt. 2.4 og pkt.
4.
2.6 Kommunene overtar ingen heftelser på eiendeler eller forpliktelser overfor abonnenter eller øvrige
avtaler som Vannverket har inngått, dersom dette ikke uttrykkelig følger av denne avtalen.
Forpliktelser som oppstår overfor SVs abonnenter som følge av ordinær drift i avviklingsperioden
overtas av kommunene. Avtaler om levering av vann gratis eller til redusert pris overtas, men vil bli
meddelt avviklet etter overtagelse da kommunene anser at vilkårene for vannleveranse på slike vilkår
ikke lenger er til stede.
3. Tidspunktet for kommunal overtagelse
3.1 ØTK og VTK overtar ansvaret for vannforsyningen til SVs medlemmer pr. 1. januar 2022.
3.2 SV avvikles som selvstendig vannverk etter tidspunktet for overtagelse iht. vannverkets vedtekter for
oppløsning og samvirkelovens regler for dette.
4. Økonomiske vilkår
ØTK og VTK overtar samtlige aktive og passiva i SV. Det innebærer blant annet at alle anlegg, løsøre og
rettigheter overtas vederlagsfritt fra SV. Bankinnskudd, kontantbeholdning og andre fordringer, samt evt.
gjeld tilhørende Vannverket, overdras også til ØTK og VTK ved overtagelse i tråd med regnskap pr. 31.
oktober 2021 og medfølgende prognose for utgifter og inntekter ut 2021. Se bilag 5. Det samme gjelder
for kostnader forbundet med avviklingen av selskapet, herunder kostnader til avviklingsstyret. Prognose
for forventede kostnader forbundet med dette fremgår av bilag 5.
Fordelingen av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og evt. gjeld fordeles mellom VTK og ØTK i
henhold til særskilt fremforhandlet oppstilling. Se bilag 5 A.
Endelig avregning mellom kommunene finner sted på det tidspunkt avviklingsstyrets regnskap er ferdig
revidert. ØTK og VTK skal på forespørsel ha rett til innsyn hos SV avviklingsstyre i avviklingsperioden og få
oversendt regnskapsinformasjon og øvrig korrespondanse til uttalelse før utsendelse til kreditorer,
offentlige myndigheter, SVs medlemmer mv.
SV har fremskaffet og overlevert alle eksisterende avtaler som dokumenterer rett til å ha liggende
ledningsnett og tilhørende installasjoner over annen manns grunn, og til fremtidig drift, vedlikehold og
utskiftning av anlegg og ledningsnettet. Kommunene er innforstått med at en betydelig andel av
eksisterende avtaler ikke er tinglyst. Avtalene kan finnes i kommunens hovedarkiv.
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5. Avtalens gyldighet.
5.1 Partenes godkjenning
Denne avtalen er først gyldig etter at ØTK og VTK, samt SV sitt årsmøte har godkjent avtalen.
5.2 Signatur
Denne avtalen er signert i 3 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.
6. Tvisteløsning
Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken anlegges for de ordinære domstoler med Vestre Innlandet
tingrett som rett verneting.

Sted

dato

/2021

For Sivesind Vannverk SA

For Vestre Toten kommune

For Østre Toten kommune

_____________________

_________________________

____________________________

Bilag:
1
2

Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser.
Kart fra 2011 over SV hovedledningsnett basert på vedtektenes § 6 om grensesnitt mot abonnentenes
private ledningsnett.
2A. Hovedledninger og andre transportledninger og installasjoner tilhørende SV, som gjennom avtalen
overtas av ØTK oppdatert i 2021
2B. Hovedledninger og andre transportledninger og installasjoner tilhørende SV, som gjennom avtalen
overtas av VTK oppdatert i 2021.
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A. Liste over eksisterende abonnenter i SV som skal overtas av ØTK
B. Liste over eksisterende abonnenter i SV som skal overtas av VTK.
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Fast eiendom, tekn. anlegg, løsøre mv. som skal overtas av hhv. ØTK og VTK.

5

Oppstilling over fordeling av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og gjeld påhvilende SV, i
tråd med regnskap pr. 31. oktober 2021, og utarbeidet prognose for utgifter og inntekter ut 2021 samt
prognose for forventede kostnader forbundet med avvikling av selskapet i 2022.
5 A. Fordelingen av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og evt. gjeld fordelt mellom VTK og ØTK
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Forord

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, en videreføring
av Normalreglementet for sanitæranlegg, ble sist utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 2008. KS oversendte reglementet til landets kommuner og anbefalte dem å vedta å innføre
bestemmelsene. Bestemmelsene er delt i to, administrative
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bestemmelser og tekniske bestemmelser. Revisjonsarbeidet har
vært utført av en egen redaksjonskomité i 2015-2016 og har
bestått av:
Bjørn Grimsrud, fagsjef, Fagrådet for våtrom
Ann-Janette Hansen, juridisk rådgiver, Moss kommune
Guttorm Jakobsen, advokat, Advokatﬁrmaet Guttorm Jakobsen AS
Pål R. Johansen, redaktør, Kommuneforlaget as
Are Skaar Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene Norge
Et høringsutkast ble i juni 2016 sendt ut til en rekke kommuner,
oﬀentlige instanser og private selskaper og organisasjoner. Deres
innspill har vært verdifulle bidrag til denne reviderte utgaven.
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Innledning

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser – utgitt i hvert sitt hefte.
De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene
fastlegger krav til teknisk utførelse.

7

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet
mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med
tilknytning til oﬀentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og
avløpsanlegg.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den
enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge
inn egne særbestemmelser.
Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp.
En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet
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KAPITTEL

i lover og forskrifter som forurensningsloven, plan- og bygningsloven (pbl.) og byggeforskriftene. Den foreliggende teksten er
ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende
lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av
de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere
informasjon som ﬁnnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig
for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger
til aktuelt regelverk der dette er naturlig.
Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer, samt endringer
i rettspraksis når det gjelder pkt. 3.14 om ansvarsforhold.
Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kom-

8

munalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.
Kommentar:
Dersom kommunestyret har vedtatt å innføre bestemmelsene,
skal kommunen benytte dem.
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KAPITTEL

1
1.1

Generelt

Formål

Formålet med disse bestemmelsene er å
•

fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen,
som eier av oﬀentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av

9

tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av oﬀentlig vannog avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som
er, eller blir, tilknyttet oﬀentlig vann- og avløpsanlegg.
•

stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en
betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og
anleggs- og utstyrskvalitet.

1.2

Virkeområde/hjemmel

Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg
tilknyttet oﬀentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for
eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene
eller ikke.
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KAPITTEL 1

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmelsene, gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med
unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke
foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2 og kravet til avstandsgrense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4.
For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmelsene, gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring
av anlegg bare for følgende punkter:
•

Krav til overhøyde mellom topp hovedledning og laveste
innvendig avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser

•

Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesuging
fra privat ledningsnett til oﬀentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4
i tekniske bestemmelser
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Kommentar:
Dette er selvsagt ikke til hinder for at kommunen håndhever
øvrige lover og regler dersom anlegg/bygning/installasjoner
er oppført i strid med gjeldende bestemmelser på oppføringstidspunktet. Eksempler på dette kan være oppføring av bygninger og installasjoner som er i strid med gjeldende kommunale vedtekter, normer, etc., eller i strid med servituttlovens
alminnelige bestemmelser om hvordan eieren av en eiendom
med kommunen som ledningseier/servitutthaver plikter å
opptre.

For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilknytning
til drift og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer.
Kommentar:
Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et
brudd på de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med
et pålegg om utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt.
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GENERELT

Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de
passer, også for påslipp til kommunal ledning fra oﬀentlig veg,
plass o.l.
Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen
som eier av hovedanleggene og leverandør av vann- og avløpstjenester. En del vilkår er i tillegg direkte hjemlet i lover og forskrifter.
Kommentar:
Private vann- og avløpsanlegg uten offentlig tilknytning omfattes ikke av abonnementsvilkårene, med mindre pålegg
om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er gitt etter
plan- og bygningslovens bestemmelser.

Henvisninger til lover og forskrifter
Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk
som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med byggteknisk forskrift (TEK) og veiledning
til byggteknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for
planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og
avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med tilhørende
forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte
kommunes vann- og avløpsabonnenter. Vi gjør oppmerksom
på at lover og forskrifter kan endre seg over tid:
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med bl.a. følgende forskrifter:
– Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av
)-%ÀdXij)'('#j`jk\e[i\k))%]\YilXi)'(– 9p^^k\be`jb]fijbi`]kÀK<B Xm)-%dXij)'('ei%+/0
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med bl.a. følgende forskrift:
– Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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KAPITTEL 1

• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med
bl.a. følgende forskrift:
– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. følgende forskrifter:
– Forskrift om miljørettet helsevern
– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
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• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg med bl.a. følgende forskrifter:
– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16
om kommunale vann- og avløpsgebyrer
– Kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Nettbaserte kilder
;\kÔee\jf^j\kjkfikXekXccm\`c\[e`e^\i#efid\i#jkXe[Xi[\i#
detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som
arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet.
For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig
informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:
www.lovdata.no
Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter
m.m. i Norge.
www.norskvann.no
GEfijbMXeej_a\dd\j`[\iÔee\i[lYc%X%`e]fidXjafefd
interessepolitisk arbeid og regelverk som er under utvikling, rapporter og veiledninger som Norsk Vann har utgitt på vann- og
avløpsområdet samt oversikt over aktuelle kurs og arrangementer.
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GENERELT

www.va-jus.no
På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut
informasjon om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet.
Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inneholder også
bl.a. følgende hjelpemidler:
• Regelverksdatabasen
• Boken «Vann- og avløpsrett»
• Selvkostveiledningen
• En rekke standardmaler for brev, brosjyrer m.m.
• Typiske spørsmål og svar
www.va-norm.no
Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entregi\eµi\i#iµic\^^\i\#bfejlc\ek\i\kZ% Ôee\lk_mXjfd\i
kommunens krav til VA-tekniske anlegg.
www.rorsenter.no
Norsk Rørsenter AS er et kurs- og kompetansesenter innen vannog avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns
VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns VA-norm (www.va-norm.no).
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www.regelhjelp.no
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over
regelverket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn,
Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap.
www.dibk.no
Databasen til Direktoratet for byggkvalitet over lover, forskrifter, veiledninger, blanketter mv.
www.miljokommune.no
www.standard.no
JkXe[Xi[Efi^\j_a\dd\j`[\i#[\idXeYc%X%bXeÔee\fm\ij`bk
over standarder på VVS- og VA-området.
Vi gjør oppmerksom på at nettadressene kan endre seg.
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(%* ;\Ôe`jafe\i
Kommentar:
Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom
abonnent og kommunen som leverandør av tjenestene, og
for bedre presisering er det derfor valgt å avvike noe fra den
terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og forskrift.

Avløpsanlegg
Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige anlegg både for
sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt avløpsvann og overvann.
Kommentar:
Avløpsanlegg omfatter ikke drensledninger.
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Oﬀentlig vann- og avløpsanlegg
Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommunen eller annet
oﬀentligrettslig organ har bygd eller overtatt ansvaret for.
Kommentar:
Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg regnes i disse
vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg. Det fremgår av
Yi\m ]iX Bc`dX$ f^ D`caµm\ie[\gXik\d\ek\k )/% dXij )'(+ k`c
Sivilombudsmannen at ved tolkningen av hva som er å anse
jfd\kÀmXee$f^XmcµgjXec\^^jfdfd]Xkk\jXm(Xe[i\c\[[
` cfm fd bfddleXc\ mXjj$ f^ XmcµgjXec\^^ f^À _mX jfd \i 
anse som private stikkledninger, vil anleggets dimensjon og
formål være relevant. Det er videre et sentralt moment om
anlegget er nødvendig for å levere vann- og avløpstjenester i
kommunen, og hvorvidt kommunen selv har vedtatt at anleg^\kjbXcm´i\\e_fm\[c\[e`e^#jXdkfdc\[e`e^\e\iÔeXe$
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j`\ikXmmXee$f^Xmcµgj^\Ypi\i\kk\icfm\e%À;`jj\dfd\ek\e\
vil på samme måte kunne være relevante ved tolkningen av
hva som er å anse som offentlige vann- og avløpsanlegg etter
standard abonnementsvilkår for vann- og avløp.

Privat vann- og avløpsanlegg
Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg som er tilknyttet oﬀentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg som kommunen
eller annet oﬀentligrettslig organ selv ikke har bygd, ikke har
overtatt ansvaret for etter plan- og bygningslovens regler eller
ikke på annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig
erklæring eller ved sin handlemåte/adferd.
Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mellom det pri-
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vate og det oﬀentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoplingspunktet på oﬀentlig ledning. Anboringsklammeret på vannledningen
er å anse som privat (se ﬁgur nedenfor):
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Sanitærinstallasjoner
Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg som er
tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.

Abonnent
Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som
enten er tilknyttet oﬀentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har
fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler.
Kommunen kan etter søknad godta at andre enn eieren står som
abonnent, der særlige forhold tilsier det.
Kommentar:
Sistnevnte tilføyelse tar sikte på tilfeller der eiendommen er
festet bort i lengre tid, eller hvor et større bygg er leid ut i
lengre tid til en leietaker, og det av denne grunn vil være
mest praktisk å forholde seg til den som bruker bygget og/
eller eiendommen direkte. Selv om leietaker aksepteres som
abonnent, kan kommunen i alle tilfeller holde eieren ansvarlig
dersom leietaker misligholder sine forpliktelser etter avtalen.

16

Ansvalig foretak
Ansvarlig foretak er i disse vilkårene foretak som er godkjent i henhold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften, dvs. som
er sentralt godkjent eller har erklært ansvarsrett. Foretaket skal
i tillegg dokumentere at det utførende personellet har følgende
minimumskvaliﬁkasjoner for det relevante arbeidsområdet:
Sanitærinstallasjoner
•

Svennebrev som rørlegger

Privat vann- og avløpsanlegg
•

Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1sertiﬁkat
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eller
•

Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertiﬁkat
Kommentar:
=fi  fggi\kk_fc[\ k`cjki\bb\c`^ bmXc`ÔbXjafe\i g [\d jfd
skal utføre arbeidet med sanitærinstallasjoner og private
vann- og avløpsanlegg, og sikre den nødvendige faglige kvaliteten på disse arbeidene, er det som tidligere holdt fast ved
kravet om at foretaket i tillegg til enten å være sentralt godkjent, eller å ha erklært ansvarsrett, må kunne dokumentere
at det utførende personellet har visse nærmere angitte minidldjbmXc`ÔbXjafe\i]fi[\ki\c\mXek\XiY\`[jfdi[\k%

1.4

Plikt til å overholde bestemmelsene

Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsan-

17

legg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver
tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt,
jf. pkt. 1.2, 1.5, 2.5 og 3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten
er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som
benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene.
Ansvarlig foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløpsanleggene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lovog regelverk. Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og
sanitærinstallasjoner skal utføres av ansvarlig foretak i henhold
til pkt. 1.3, med mindre kommunen, som eier av hovedanleggene,
i det enkelte tilfelle har godkjent en annen utførende.
Kommentar:
Firmaer som engasjeres til å spyle private stikkledninger, trenger ikke forhåndsgodkjenninger til dette eller tilfredsstille kravene i pkt. 3.2. Kommunen kan kreve opplysninger fra slike
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ÔidX\ifd_mfif^eijgpc`e^_Xi]lee\kjk\[f^jXeejpec`^
årsak til spylingen. Spyling eller annet arbeid på kommunens
_fm\[c\[e`e^je\kkbXe`bb\Ôee\jk\[lk\ejbi`]kc`^k`ccXk\cj\
fra kommunen.

1.5

Overtredelser og håndhevelse

Abonnementsvilkårene for vann og avløp skal håndheves av kommunen eller den kommunestyret delegerer myndighet til, med
mindre noe annet framgår av disse bestemmelsene.
Kommunen kan kreve at anlegg blir reparert, utbedret, omlagt
eller fjernet dersom de er i strid med de administrative eller tekniske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene eller med
plan- og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrift (TEK).

18

Dette gjelder uavhengig av den myndighet som kommunen er
tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når
det gjelder krav om reparasjon av anlegg.
Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for
abonnentens regning dersom et slikt pålegg ikke etterkommes.
Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel.
Kommentar:
Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av
privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som utøvelse av offentlig myndighet. I den grad et vilkår er stilt med
hjemmel i kommunens private eierrådighet over eget vann- og
avløpsanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang
til noen overordnet instans. Dette gjelder hvis kommunen
har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten som hjemmelsgrunnlag, selv om det også skulle være en mulig alternativ
hjemmel for pålegget i lovverket. Et eksempel på dette kan
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være ved krav om utbedring av utette vannledninger, hvor
det kan være uklart i hvilken grad man også kan hjemle vedkXb\k`gcXe$f^Yp^e`e^jcfm\e*($*%?m`jbfddle\e[\i`dfk
bruker gjeldende lovverk som hjemmel for pålegg, gjelder forvaltningslovens bestemmelser.
Hvis det ikke kommer til en minnelig ordning med den aktuelle abonnenten, skjer håndhevelsen ved at det reises søksmål
for de ordinære domstoler med krav om dom for at abonnenten plikter å etterkomme et gitt pålegg eller må unnlate å foreta en nærmere bestemt handling. Kommunen kan ev. kreve å
få dekket utgifter for slikt arbeid i medhold av pkt. 1.5 andre
og tredje ledd. På samme måte kan abonnenten reise sivilt
søksmål for domstolene hvis han ikke godtar abonnementsvilkårene.
I den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har
hjemmel i sentrale lover eller forskrifter og håndheves i tråd
med disse, jf. pkt. 1.2, kan sanksjonsbestemmelsene i dette
lovverket benyttes.
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Kommunen kan også ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt
til forholdet er rettet.
Kommentar:
Det forutsettes at kommunen utviser skjønn i slike saker, spesielt når det gjelder vanntilførsel til boliger. En eventuell stenging må ikke true liv og helse eller kunne medføre brannfare.

Kommunen kan nekte et ansvarlig foretak som ikke overholder de
til enhver tid gjeldende abonnementsvilkårene (administrative
og tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis
forholdene ikke blir brakt i orden innen rimelig tid. Det samme
gjelder hvis krav til utførelsen etter plan- og bygningsloven med
tilhørende forskrifter ikke blir overholdt.
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1.6

Endringer

Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene. Kommunestyret, eller den kommunestyret delegerer
myndighet til, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene.

1.7

Dispensasjon

Når særlige grunner taler for det, kan kommunestyret eller det
organ som kommunestyret har delegert myndighet til, gi dispensasjon fra disse abonnementsvilkårene.

1.7.1 Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere
bestemmelser
Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra den dato

20

kommunestyret bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser
om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.
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2

Søknad og godkjenning
XmÀk`cbepke`e^d%d%

2.1 Søknad om tilknytning til offentlig
vann- og avløpsanlegg
I tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene,

21

ha søknad om tilknytning til oﬀentlige vann- og avløpsanlegg.
Søknadsskjema fås hos kommunen.
Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten og
ansvarlig foretak. Søknaden må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon til at kommunen kan ta stilling til den, som erklæringer og
situasjonsplan med inntegnet stikkledninger, angitt tilkoblingspunkt og høydeangivelser. Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.
Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder
leietakere, festere etc., skriver under på en slik søknad.
Overdras et arbeid under utførelsen til et annet ansvarlig foretak,
skal det sendes ny søknad. Er et arbeid ikke påbegynt innen tre
år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
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Ansvarlig foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan
som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart
anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling
av anlegget sendes til kommunen. Dersom mottatt dokumentasjon er tilfredsstillende, gis ferdigmelding av kommunen. Ferdigmelding gitt av vann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad
om ferdigattest.
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Kommentar:
Andre søknader
Tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av vann- og
avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig ulempe for
omgivelser eller allmenne interesser, f.eks. lokal drenering og
reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd, kan unntas fra søknadsplikten.
Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmelser i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift ivaretas av
tiltakshaveren.
Når det gjelder søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann,
henvises det til forurensningsforskriftens kap. 15, jf. pkt. 3.12.2.
Kommunen kan også kreve søknad om påslipp av fettholdig
avløpsvann.

2.2

Søknad om endringer

Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner
og private vann- og avløpsanlegg som medfører vesentlige
endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, krever tillatelse
fra kommunen.
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Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot
brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omlegging, rehabilitering eller opphør/stenging av private vann- og
avløpsanlegg.
Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og et
ansvarlig foretak som skal utføre arbeidet. Kommunen kan også
kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc.,
skriver under på en slik søknad.
For øvrig gjelder de samme krav til søknaden som under pkt. 2.1,
og det benyttes samme søknadsskjema.

2.3

Tinglyste erklæringer

Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæ-
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ring for følgende forhold:
•

At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde
og skifte ut privat vann- og avløpsanlegg på andres eiendom

•

At ﬂere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår
vedrørende felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt

•

At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og
avløpsanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere

Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det
er nødvendig for å sikre noens rett.
Kommentar:
J\]%\bj%gcXe$f^Yp^e`e^jcfm\e).$(f^).$)#[\igcXe$f^
bygningsmyndigheten skal påse at retten til å føre vann- og
avløpsledning over annen manns grunn er tilstrekkelig sikret
ved tinglyst dokument, eller på annen måte som kommunen
godtar som tilfredsstillende. Den tinglyste erklæringen om
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solidaransvar gjelder kun i forholdet mellom den enkelte sam\`\i`\egi`mXk]\cc\jc\[e`e^f^bfddle\e%À;\k\i`ek\k`m\`\e
for at det i samme erklæring fremgår at sameierne, hva gjelder
forholdet dem imellom, kun skal ha et proratarisk ansvar for
de aktuelle ledningene, dvs. at den enkelte sameier kun har
ansvar for den delen av et felles ledningsnett som vedkomd\e[\Y\epkk\ij\^Xm%À;\kk\m`c`k`c]\cc\m´i\`jXdjmXid\[
jXd\`\cfm\e0%

De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være
påført at de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke.

2.4 Godkjenning av søknad om tilknytning
De vilkårene som skal gjelde for godkjenning av søknad om
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tilknytning, herunder nærmere krav til det private vann- og
avløpsanlegget, fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle,
herunder også eventuell påslippsavtale i henhold til forurensningsforskriften.
Kommunen kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre inﬁltrasjon
av overvann i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten
urimelige kostnader. Det kan i den forbindelse gis pålegg om
etablering og drift av overvannsanlegg eller tilknytning til et
allerede etablert overvannsanlegg.
Kommentar:
Kommunen kan stille nærmere krav til søknaden eller anlegget for å godkjenne denne. Kommunen har også hjemmel til å
gi pålegg som vil kunne motvirke problemer forbundet med
økt avrenning av overvann fra den enkelte eiendom. Bestemmelsen er i stor grad sammenfallende med det som er foreslått
Xm fm\imXeejlkmXc^\k k`c ep  )0$/ ` gcXe$ f^ Yp^e`e^jcfm\e%
Men med det unntaket at det ikke stilles krav om at et etablert
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overvannsanlegg må være fastsatt i plan for at det skal kunne
gis pålegg om tilknytning til dette. Dette fordi det ikke alltid
vil foreligge en areal- eller reguleringsplan der slike anlegg er
omfattet, og at det like fullt vil kunne være praktisk å kunne
pålegge slik tilknytning uavhengig av om anlegget er forankret
i plan. Kommunen har til en viss grad allerede adgang til å gi
[\ee\kpg\egc\^^\kk\imXeei\jjlijcfm\ej.#)%c\[[%

Kommunen kan sette krav både overfor nye og eksisterende
abonnenter om maksimal mengde som kan føres til oﬀentlig
eller privat avløpsanlegg, og til forrensing av særlig forurenset
avløpsvann.
Kommentar:
Dette er i samsvar med det som er foreslått som ny pkt. 7.3
tredje avsnitt i sektorlov for vanntjenester i Norsk Vann Rapgfik)(+&)'(,%LXm_\e^`^Xmfd\ejc`bcfmYc`im\[kXkk\i[\k
et praktisk behov for og hensiktsmessig at det inntas en klar
hjemmel på dette punktet.
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Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold til
gjeldende abonnementsvilkår, lover og forskrifter, med mindre
skriftlig dispensasjon er gitt.
Godkjent søknad om tilknytning skal sendes ansvarlig foretak
og abonnenten.

2.5 Kontroll og besiktigelse av anlegg og
installasjoner under utførelse
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til
å kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og
avløpsanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning
for drift og vedlikehold av oﬀentlige vann- og avløpsanlegg eller
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for gebyrberegningen. Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg.
Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor
abonnenten, utførende ansvarlig foretak eller tredjemann.
Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og ev. omlegging av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom
de ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative
og tekniske bestemmelser.
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Kommentar:
Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksisterende anlegg og installasjoner. Dersom det f.eks. er mistanke om lekkasje på en privat stikkledning, vil dette kunne ha
betydning for gebyrberegningen, og kommunen vil derfor ha
hjemmel til å kontrollere nevnte stikkledning for å undersøke
om dette er tilfelle eller ikke.

2.6 Prøving
I forbindelse med kontroll etter pkt. 2.5 kan kommunen forlange
dokumentasjon av trykk og tetthets- og funksjonsprøving av
sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

2.7

Krav til materiell og utførelse

Det henvises til abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser
når det gjelder krav til materiell og utførelse. Det vises også til
plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift.
Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installasjoner og materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten.
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2.7.1 Separatsystem
Kommunen kan kreve at stikkledningene legges som separatsystem i områder hvor kommunens ledninger er lagt som kombinertsystem der det foreligger et saklig behov for dette.
Kommentar:
Et eksempel på dette kan f.eks. være der kommunen har til
hensikt å skifte ut sin eksisterende fellesledning med et segXiXkjpjk\d`ee\ei`d\c`^k`[#]%\bj%,Æ('i]iXd`k`[#g[\k
tidspunkt abonnenten søker om tillatelse til å anlegge avløpsledninger fra hovedledningen og inn til eiendommen. Det vil
her være lite hensiktsmessig om kommunen godkjente et fellessystem, for så å gi pålegg om utskiftning til separatsystem
noen år senere, når kommunen skulle legge om sitt ledningsnett til separatsystem, slik kommunen blant annet har hjemmel for i dette regelverket og i medhold av forurensningsloven
))Xe[i\c\[[%
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3
3.1

Øvrige bestemmelser

Anleggs- og vedlikeholdsutgifter

Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av private vann- og avløpsanlegg bæres av abonnenten.
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Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse
monteres på oﬀentlig vann- og avløpsanlegg som del av det
private anlegget, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av
kommunen.

3.2

Funksjonskrav og tekniske krav

Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske
kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven
med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Dette gjelder også krav om at det private vann- og avløpsanlegget til enhver tid skal være tett, at de til enhver tid gjeldende krav til overhøyde mellom innvendig topp hovedledning
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i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for
eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. Dersom avløpsvannet pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet
(gravitasjonspunktet) på pumpeledningen.
I den grad en bygning på et tidligere tidspunkt er anlagt med
lavere overhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes tiltak for
å kompensere for dette, f.eks. ved å installere tilbakeslagsventil
eller pumpestasjon etter dispensasjon fra kommunen for å motvirke tilbakeslag. Abonnenten har plikt til å vedlikeholde slike
installasjoner regelmessig.
Kommunen kan, dersom det foreligger et saklig behov for det,
kreve at eksisterende abonnenter for egen kostnad skal koble
takvannet fra oﬀentlig avløpsanlegg, etablere fordrøyningstiltak på eiendommen eller etablere nytt privat avløpsanlegg for

29

å håndtere overvann til kommunalt ledningsnett, dersom dette
ikke vil medføre uforholdsmessige kostnader for abonnenten.
Kommentar:
På samme måte som det er behov for å kunne stille relevante
krav for håndtering av overvann på nyanlegg, er det også behov
for å ha en klar hjemmel for at kommunene kan stille krav til
overvannshåndteringen overfor eksisterende abonnenter. Det er
derfor inntatt en uttrykkelig hjemmel for dette for eksisterende
XYfee\ek\i% ;\kk\ \i ]fi µmi`^ ` jXdjmXi d\[ ]fijcX^ k`c  .$*
]a\i[\ c\[[ ` Efijb MXeej IXggfik )(+&)'(, d\[ ]fijcX^ k`c ep
sektorlov på vann- og avløpsområdet. Det er føyd til at det må
foreligge et saklig behov for et slikt krav, og videre oppstilt en
begrensning om at det ikke må medføre uforholdsmessige kostnader for abonnenten.
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3.3 Eksisterende offentlige vann- og
avløpsanlegg
Abonnenten godtar ved tilknytning til kommunens nett at eventuelle eksisterende lovlig anlagte oﬀentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn har rett til å bli liggende uavhengig
av om denne retten er tinglyst eller ikke, og uavhengig av om
abonnenten kjenner til ledningen på overtakelsestidspunktet
for eiendommen. Abonnenten har bevisbyrden for at anlegget
eventuelt er ulovlig anlagt.
Kommentar:
For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt
over abonnentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyttet kommunens nett, må kommunen inngå en avtale med
abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen.

30

Overvannsutvalget har foreslått at bestemmelsen blir lovfesk\kjfdep).$-`gcXe$f^Yp^e`e^jcfm\e]iX)''/%
Dersom abonnenten hevder at de offentlige vann- og avløpsledningene over hans eiendom i sin tid er anlagt ulovlig, er
det abonnenten som har bevisbyrden. Bakgrunnen for dette
er at en ny eier av en eiendom der det ligger kommunale VAledninger, ofte vil kunne bestride at kommunen i sin tid lovlig
har fått tillatelse til å anlegge VA-ledninger over den aktuelle
eiendommen.
Dette vil kunne være vanskelig å bevise for kommunen når
det er inngått muntlige avtaler med tidligere grunneier, som
`\kk\ik`[_XiÕpkk\k]iX\`\e[fdd\e\cc\i`bb\c\e^\i\i`c`m\%
For å unngå at bestemmelsen mister mye av sin betydning
for kommunen, og før det har gått så lang tid at det uansett
foreligger hevdsgrunnlag, er det presisert at det er nåværende abonnent/eier av den aktuelle eiendommen som må kunne
dokumentere at kommunen i sin tid ulovlig la ledningene. I ut-
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gangspunktet må det antas at kommunen ikke ville ha anlagt
ledningen dersom kommunen på det aktuelle tidspunktet ikke
hadde innhentet nødvendig tillatelse til dette.

3.4 Bygging nær offentlig vann- og
avløpsanlegg
Oﬀentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at
den er til ulempe for drift og vedlikehold av oﬀentlige vann- og
avløpsanlegg. Det samme gjelder øvrige søknadspliktige tiltak
og øvrige tiltak som kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold eller
utskiftning av slike ledninger. Slik bebyggelse og slike tiltak skal
ha en avstand til oﬀentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst
4 meter beregnet fra ytterkant ledning/anlegg.

31

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad
hvis utbyggeren sikrer drift og vedlikehold av oﬀentlige ledninger med anlegg av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom
tiltakshaver/abonnent forestår omlegging av hovedledningene
etter servituttlovens regler.
Eier av oﬀentlige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte
krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig parallelt med, den ordinære byggesaksbehandlingen av tiltaket etter
plan- og bygningsloven.
Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5
i disse bestemmelsene.
Kommentar:
For dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg,
må kommunen sikre dette i en egen avtale. Bakgrunnen for
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presiseringen i forhold til tidligere utgave av de administrak`m\ Y\jk\dd\cj\e\ ]iX )''/# \i Xk [\k f]k\ m`c blee\ m´i\
et behov for å hindre å anlegge øvrige søknadspliktige tiltak
over offentlige vann- og avløpsanlegg, ut over oppføring av
bebyggelse og støttemurer. Dette vil f.eks. kunne gjelde anlegg
med vesentlige terrengoppfyllinger, da slike fyllinger i praksis
vil kunne gjøre det svært vanskelig for kommunen å komme til
med forsvarlig drift og vedlikehold eller utskiftning av ledningene. Det er også åpnet opp for at tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven er omfattet av bestemmelsen, der de vil kunne vanskeliggjøre drift og vedlikehold
eller utskiftning av slike ledninger. Som eksempel på dette kan
være ulike typer beplantning, så som å plante trær, en hekk,
sette opp gjerde, etablere plattinger, etc.

32

Fm\imXeejlkmXc^\k_Xi`EFL)'(,1(-]fi\jckkcfm]\jk\\e
ep  )0Æ+ ]\dk\ c\[[ fd Xk ep\ Yp^^m\ib f^ k`ckXb jbXc _X
en avstand til offentlige vann- og avløpsanlegg på minimum
+d\k\i#d\[d`e[i\bfddle\eY\jk\dd\ief\Xee\k%9c`i
bestemmelsen vedtatt, vil det foreligge et overlappende hjemmelsgrunnlag, men slik at bestemmelsen også vil gjelde overfor dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg,
og derfor ikke bundet av abonnementsvilkårene.

3.5 Opphør av tilknytning
Når privat vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal
abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytningen
på hovedledning eller der kommunen anviser. Kommunen kan
i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hovedledningen blir fjernet.
Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning dersom dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og
avløpsanlegg.
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3.6 Stengning av offentlige ledninger
Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen som skyldes arbeider på kommunale ledninger, gjøres kjent
i rimelig tid på forhånd for de berørte abonnentene.
Ved øyeblikkelig stenging av vannforsyningen på grunn av akutt
arbeid på kommunens vannledninger, varsler kommunen de
berørte parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil
være gjenopprettet.
Stengning av oﬀentlig vannledning på grunn av tilknytning, opphør eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av
kommunen etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for
stenging av kommunale vannledninger avtales med kommunen.
Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres av
stengningen.

33

3.7 Besiktigelse og kontroll av
eksisterende anlegg og installasjoner
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett
til å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vannog avløpsanlegg, i den grad disse kan ha betydning for drift og
vedlikehold av oﬀentlige vann- og avløpsanlegg eller for gebyrberegningen. Dette gjelder også kontroll av vannforbruket hos
abonnenter som har vannmåler. Vedkommende kontrollør skal
uten oppfordring legitimere seg.
Det er kun kommunens egne mannskaper, ansvarlig utførende
eller andre med tillatelse fra kommunen som kan besiktige og
kontrollere oﬀentlige vann- og avløpsanlegg.
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Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omlegging av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg
som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmelser, eller foreta andre kompenserende
tiltak. Dette gjelder i den grad forholdet kan ha betydning for
drift og vedlikehold av oﬀentlige vann- og avløpsanlegg eller for
kommunens gebyrberegning.

34

Kommentar:
Som eksempel på dette kan nevnes:
• Lekkasjer
• Ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og
miljøskadelige stoffer
• Manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laveste vannlås i bygning
• Manglende tilbakestrømmingsbeskyttelse i abonnentens
mXeec\[e`e^je\kk#a]%gbk%)%+`XYfee\d\ekjm`cbi\e\jk\bniske bestemmelser

3.8 Kontroll og innskrenking av
vannforbruk
Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann.
Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål,
for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner
også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som
kommunen ﬁnner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve
erstatning eller prisavslag.
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3.9

Vannkvalitet og trykk

For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser
i § 12 (jf. § 5) som minimumskrav. Kommunen kan, med Mattilsynets godkjennelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til
vannkvalitet for en avgrenset periode, dersom kravene ikke kan
oppfylles før utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er
gjennomført. Kommunen skal informere abonnentene om slike
avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet.
Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med
kommunen om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om.
Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på
den kommunale vannledningen. Dersom vanntrykket inne i bygningen ikke er tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende
trykk på kommunens ledning, må abonnenten bekoste og instal-

35

lere trykkforsterkningsanlegg. Kommunen kan kreve installering
av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne
i bygningen overstiger 6 bar, jf. tekn. best. pkt. 2.1.3.
Kommunen plikter å varsle abonnentene ved vesentlige
endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.
Kommentar:
I den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel etter
]fiYilb\ibaµgjcfm\e  (-# bXe XYfee\ek\e \kk\i e´id\i\
regler kreve prisavslag og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpscfm\e)-%
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3.10 Videredistribusjon av vannf^ÀXmcµgjka\e\jk\i
Uten kommunens samtykke må det ikke tas, bortledes eller selges vann fra en eiendom som er tilknyttet oﬀentlig vannanlegg,
på en slik måte at uttaket i mengde overstiger et normalt husholdningsabonnement eller det vannforbruk som den aktuelle
type virksomhet vanligvis har.
Det samme gjelder for tilførte avløpsmengder fra den enkelte
abonnent til oﬀentlig avløpsanlegg.

3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak eller unormalt store

36

eller støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klimakjøling, sprinkleranlegg, jordvanning eller ved tømming av bassenger og oppfylling av tanker som overstiger det som er godkjent
etter pkt. 2.1, 2.2 og 2.4, må det innhentes særskilt tillatelse fra
kommunen.
Kommentar:
Som eksempel må testing av sprinkleranlegg ikke gjennomføres uten at det på forhånd er innhentet særskilt tillatelse fra
kommunen til dette.

Kommunen kan som vilkår for slik tillatelse f.eks. stille krav om
installering av vannmåler, eller stille krav til særskilte tidspunkter
som tiltaket må gjennomføres på, mv.
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3.12 Påslippenes beskaffenhet
3.12.1 Generelt
Til oﬀentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoﬀer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige,
miljø- eller helsefarlige eller skadelige for oﬀentlig avløpsanlegg.
Dette innebærer at abonnenter som er tilknyttet oﬀentlig avløpsanlegg, må vise aktsomhet ved bruk av sine sanitærinstallasjoner
for å unngå at slike væsker, stoﬀer, gasser eller produkter føres
ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller toalett. Eksempelvis
skal farlig avfall leveres til godkjent mottak, legemiddelrester skal
leveres til apotek og hygieneprodukter skal avhendes gjennom
avfallsinnsamlingen.
Kommunen må straks varsles dersom farlige eller skadelige væsker, stoﬀer, gasser eller produkter ved uhell blir ført til oﬀentlig

37

avløpsanlegg.
Kommunen kan stille krav til påslipp av overvann til oﬀentlig
avløpsanlegg, bl.a. innhold, mengde, sandfang, fordrøyningsbasseng m.m.

3.12.2 Forurensningsforskriften
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) har en rekke bestemmelser som regulerer påslipp
av avløpsvann fra virksomheter og husholdninger til oﬀentlig
avløpsanlegg.
De viktigste i denne sammenhengen er:
•

Utslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder påslipp til oﬀentlig avløpsanlegg, er regulert i forurensningsforskriften kap.
15. Det skal bl.a. sendes søknad til kommunen ved etablering
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av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp
av oljeholdig avløpsvann.
•

Påslipp av oppmalt matavfall til oﬀentlig avløpsanlegg fra
virksomheter og husholdninger er regulert i forurensningsforskriften kap. 15A. Slike påslipp er forbudt med mindre
kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet.

•

Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av fotokjemikalieholdig eller amalgamholdig avløpsvann uten at utslippet,
herunder påslipp til oﬀentlig avløpsanlegg, etableres og
drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften §§
15A-5 til 15A-7.

•

Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav
til virksomheters påslipp av avløpsvann til oﬀentlig avløpsanlegg, jf. forurensningsforskriften § 15A-4. Kravene kan

38

fastsettes ut fra hensynet til det oﬀentlige avløpsanleggets
utslippskrav, for å unngå skade på oﬀentlig avløpsanlegg, for
å sikre at driften av avløpsanlegget og slambehandlingen
ikke vanskeliggjøres, for å sikre kvaliteten på avløpsslammet
eller for å sikre helsen til personell som arbeider med oﬀentlig avløpsanlegg. Kravene vil komme i tillegg til eventuelle
krav som statlig forurensningsmyndighet har stilt i virksomhetens utslippstillatelse.

3.12.3 Eksempler på uønskede væsker,
jkf]]\i#À^Xjj\iÀ\cc\iÀgif[lbk\i
Vi nevner her noen eksempler på hva som er å anse som væsker,
stoﬀer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for oﬀentlig
avløpsanlegg, jf. pkt. 3.12.1.
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Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler,
maling, lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, olje, voks,
sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, presskaker, cyanidforbindelser, sulfater, sulﬁder, kadmium, kvikksølv, amalgam, bly,
kopper, nikkel, sink, krom, ammonium og magnesiumsulfater.
Andre eksempler er vaskeﬁller og hygieneprodukter som bind,
bleier, tamponger og Q-tips.
Denne opplistingen er ikke uttømmende.

3.13 Utskillere og renseanlegg
Ettersyn, tømming og vedlikehold av private olje- og fettutskillere, slamavskillere/septiktanker og andre renseanordninger tilknyttet oﬀentlig avløpsanlegg må utføres i henhold til gjeldende
forskrifter, utslippstillatelser og eventuelle øvrige vilkår som er

39

satt.
Dersom slike anlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen gi pålegg om utbedring eller stenging, eller overta driften
midlertidig for abonnentens og/eller leietakerens regning. Eieransvaret for de aktuelle anlegg tilligger fremdeles abonnenten/
leietakeren.
Eieren er pliktig til å sette utskillere og renseanlegg ut av drift
og føre avløpet direkte til oﬀentlig avløpsanlegg når kommunen
krever det, jf. forurensningsloven § 26.
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3.14 Ansvarsforhold
Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp.
Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
Kommunen som anleggseier er ansvarlig, uten hensyn til skyld,
for skade som avløpsledning eller vannledning volder. For skade
fra avløpsanlegg som skyldes at kapasiteten ikke strekker til, er
anleggseieren kun ansvarlig dersom han har utvist uaktsomhet
og/eller forsett.

40

Kommentar:
Teksten er revidert og tilpasset de senere årenes rettspraksis
som på visse områder har innskrenket kommunens adgang til
å fraskrive seg sitt objektive ansvar etter forurensningsloven
À)+X#`]fi_fc[k`c[\kjfdmXij`klXjafe\e[XjkXe[Xi[XYfee\d\ekjm`cbigbk%*%(+Yc\lk]fid\k`)''/%
Endringene i reguleringen av bestemmelsene om ansvarsforhold innebærer først og fremst at kommunen ikke kan fraskrive seg sitt objektive ansvar for manglende vedlikehold av
en offentlig avløpsledning. Det følger av Høyesteretts dom i
JkXmXe^\i$jXb\e XmjX^k (0% dXij )''.# Xk \e bfddle\ bXe
fraskrive seg det objektive ansvaret for manglende kapasitet
\kk\i ]fili\eje`e^jcfm\e  )+ X [\ijfd [\k i\^e\i d\i \ee
kommunens avløpsledning er dimensjonert for, og dimensjoneringen på det aktuelle tidspunktet var forsvarlig etter
dagjeldende regler for dimensjonering av avløpsanlegg.
Senere rettspraksis har ikke endret på dette, og dommen anses derfor fortsatt å gi uttrykk for gjeldende rett på området.
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;\km`j\j_\ik`cXk8ckX$jXb\eIk%)'((j%(*'+ ^aXc[kXejmXijfraskrivelse for manglende vedlikehold, og Molde-saken (Rt.
)'(+j%-,- ^aXc[kjgµijdc\kfd[\k]fi\c`^^\i\kfYa\bk`mk
ansvar for andre skadeårsaker enn manglende vedlikehold eller manglende kapasitet.
I det aktuelle tilfellet, der tilbakeslagsskaden var forårsaket av
tilstopping av røret ved at en større stein hadde kommet inn
i dette, ble det konstatert at det er et rent ulovfestet objektivt ansvar også for denne type skader, og at adgangen til å
fraskrive seg ansvaret måtte være den samme enten ansvaret
mXicfm]\jk\kjfd`]fili\eje`e^jcfm\e)+X \cc\ilcfm]\jk\k#
dvs. skapt av domstolene.

Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg
eller sanitærinstallasjoner, på grunn av arbeider på det oﬀentlige
hovednettet, forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre
stoﬀer, eller får frostskader.

41

Det samme gjelder ved svikt i vanntilførselen eller manglende
vann til brannslokking/sprinkling og for skader som skyldes forhold som beskrevet i pkt. 3.8 og 3.9, så langt forholdet ikke rammes av forbrukerkjøpslovens bestemmelser, og kommunen har
opptrådt aktsomt.
Kommentar:
Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyg^\e[\k`ckXbf^k`cjpe,$+f^EB=f^EfijbMXeejM8&D`caµ$
YcX[ei%/)%

Kommunen er ikke ansvarlig dersom det oppstår skade på eiendom og det private vann- og avløpsanlegget eller sanitærinstallasjonen ikke er i samsvar med leveringsvilkårenes tekniske og
administrative bestemmelser.
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KAPITTEL 3

Kommentar:
Rettspraksis oppfattes fortsatt slik at den gir åpning for ansvarsfritak for kommunen der skaden er forårsaket av feil eller mangler ved abonnentens eiendom eller anlegg som f.eks.
ikke godkjente kjellerrom eller abonnentens anlegg ikke til]i\[jjk`cc\ibiXmk`c0'Zdfm\i_µp[\]iXkfgg_fm\[c\[e`e^k`c
laveste slukåpning, jf. pkt. 3.5 i de tekniske abonnementsvilbi\e\#\cc\i[\ii\^em´i\k\cc\iÕfd_\e[\cj\e]fiµmi`^\i
anse som en force majeure-begivenhet, dvs. med et gjentaks`ek\imXccgd\i\ee,'i#a]%[fd]iX9fi^Xik`e^cX^dXeeji\kk
(0%ale`)''.`[\ejbXck\=i\[i`bjkX[$jXb\e%
@EFL)'(,1(-_Xifm\imXeejlkmXc^\k[\ckj\^`ki\lc`b\]iXbsjoner når det gjelder synet på i hvilken utstrekning det objektive ansvaret skal kunne fraskrives ved avtale eller ikke, og i
synet på avgrensningen av kommunens objektive erstatningsXejmXi\kk\i]fili\eje`e^jcfm\e)+8%@[\e^iX[[\kk\c\[\i
k`cXk]fili\eje`e^jcfm\e)+XYc`i\e[i\k#jc`bXk[\epkk\iligere innskrenker kommunens adgang til å fraskrive seg sitt
objektive ansvar, ut over det som allerede følger av ovennevnte rettspraksis, vil dette også få konsekvenser for anvendelsen
f^]fijk\cj\eXmgbk%*%(+`jkXe[Xi[XYfee\d\ekjm`cbi%

42

Kommunen er ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse
i kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som
skyldes ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer
når skadetilfellene omfatter:
•

Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksomhet, og som mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene til slik bruk.

•

Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig
eller uaktsomt å oppbevare på slike steder.
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ØVRIGE BESTEMMELSER

•

Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.

•

Skader som kan knyttes til manglende vedlikehold og tilsyn
av tilbakeslagsanordning.

Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett
eller uaktsomhet påfører oﬀentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som
bruker hans sanitærinstallasjoner, påfører oﬀentlig vann- og
avløpsanlegg.
Har ﬂere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk
ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene.
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Vedlegg 4 Fast Eiendom, tekniske anlegg og løsøre
Fast Eiendom:
Gammelt vannbasseng overtatt fra Reinsvoll Vannverk 3443-44/38-39
Tekniske anlegg
Instruksjon, datablad, servicetelefoner etc. ligger på pumpestasjoner.
Eid Grunn:
1) Glæserud pumpestasjon, Bøverbru
Leid/Kapitalisert Grunn:
Bøverbru:
1) Høydebasseng Blåflat m/pumpestasjon
2) Pumpestasjon Berg v/ Aas Kirke
3) Pumpestasjon Gråsten i Gjestrumbakkgutua
4) Pumpestasjon Sivesindhøgda
Reinsvoll:
1) Pumpestasjon Prestesæther Sykehuset Innlandet
2) Pumpestasjon Prestesæther ved fv. 246
3) Pumpestasjon Kyset
4) Renseanlegg og borrehull bak Feierbyen 3443-44/36 (Gratis gjennom rettighet tinglyst på 39/25)
Kolbu:
1) Pumpestasjon Kjølseth, Skauerudvegen

Varelager/Løsøre (Beliggende på Bøverbru i leid container)
1) Rørdeler
DN 100 AVK SLUSEVENTIL PN10/16 HØYRE U/BETJENING M/FLENSER 1,00 STK
DN 150 AVK SLUSEVENTIL PN10/16 HØYRE U/BETJENING M/FLENSER 2,00
DN 200 AVK SLUSEVENTIL PN10 HØYRE U/BETJENING M/FLENSER 1,00 STK
DN 100/150 AVK NØKKELTOPP HØYRE SERIE 04/00 6,00 STK
1" AVK LUFTEVENTIL SEGEV S-030 ( ARI ) 2,00 STK
DN 150 X 1 1/2" MELLOMRING MED UTVENDIG GJENGER1,00 STK
110 MM X 1" AVK ANB. KLAMMER M/EPOXY F/PVC 44,00 STK
DN100/104-132 WAGA SKJØTEMUFFE MJ3007 / NBR A2 STREKKFAST 3,00 STK
DN125/132-155 WAGA
SKJØTEMUFFE MJ3007 / NBR A2 STREKKFAST 3,00 STK
DN150/154-192 WAGA SKJØTEMUFFE MJ3007 / NBR A2 STREKKFAST 1,00 STK
DN 100 ULEFOS MAXI KUPLING ALLE TYPER 107-132 X 107-132MM 3,00 STK
DN 150 ULEFOS MAXI KUPLING ALLE TYPER 158-184 X 158-184MM 2,00 STK
KUPL MAXI 189-212X189-212 2,00 STK
158 - 180 MM IPP 205 REP.MUFFE L = 300MM / L=12" DOBBELSPENT 5,00 STK
158 -180 MM IPP 205 REP.MUFFE L = 400MM / L=16" DOBBELSPENT 4,00 STK
108-128 REP.MUFFE 316 L300 7,00 STK
DN150 X 30° FLENSEBEND PN10/16 BGL=160X160MM BLÅ EPOXY 2,00 STK
div rørdeler + rørlengder (Under 50m) 1,00

Total kjøpssum iht prisliste kr. 224.743,- ink mva
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Korrolator til lekkasjeleting 50% eierandel i sammen med VTK
3stk reservevannstanker a 1200 liter
115 Vannmålere(Hos Øystein Lien)
Hydraulisk lenkekutter
Lytteutstyr
Kumsøker
Bærbar pc med overvåkning
2 stk ultralyd vannmålere for lekkasjeleting
Sonemåler med skap og komplett overvåkning. Prosjektert for overvåkning av Kolbu
sentrum, ikke montert og tatt i bruk.

Hele innholdet i begge de leide containerne tilfaller kommunene. Her har vi tatt med det som kan en
verdi.

SIVESIND VANNVERK SA
Regnskap pr. 31/10-21 med prognose
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
3000 - VANNAVGIFT
3001 - TILKNYTNINGSAVGIFT
3002 - A KONTO NYTT ÅR
3003 - FASTAVGIFT
3005 - Vannavgift eierskifte og etterfakt.
3090 - ENDRING UFAKTURERT
4 Sum Salgsinntekter
Andre inntekter
3901 - Purregebyrer betal av kunde
Sum Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
4
4000 - KJØP AV VANN
4501 - Vaktordning
Sum Varekostnad
Lønnskostnader
5000 - LØNN
5090 - PERIODISERT LØNN
5092 - Avtalef. feriep.
5280 - Otp- lønnskjørt
5290 - Otp- motpost til 5280
5331 - STYREHONORAR
5390 - Bilgodtgjørelse - trekkpliktig
5400 - Arbeidsgiveravgift
5405 - ARBEIDSG.AVG. AV FERIEP.
5945 - OTP - Obligatorisk Tjenestepensjon
Sum Lønnskostnader
Driftskostnader
6200 - STRØM
6400 - Leie utstyr
6552 - Dataprogram-Kom-Tek/Data Lien
6553 - Varslingssyst. UMS / AxFlow
6570 - Arbeidstøy

Regnskap
1/1-31/10-21

-223743
-43200
-2834657
-2048318
-24536
-315809
-5490263

01.11-31.12

Prognose
2021

Andel ØTk
Andel VTk
2021
2021

2022

-1097542

-223743
-43200
-2834657
-2048318
-24536
-315809
-6587805

0

-19103
-19103
-5509366

-3184
-3184
-1100726

-22287
-22287
-6610092

0
0
0

2404969
200000
2604969

549499
80000
629499

2954467
280000
3234467

0

329106
84854
45408
8100
-8100
0
0
47673
6403
8371
521815

60000

15158
1819
2000
139376

389106
84854
58308
8100
-8100
47500
0
62831
8221
10371
661191

100000

158536
33600
70800
128822
3293

31707
6720
2000
0
0

190243
40320
72800
128822
3293

0
0
73000
130000
0

12900

47500

-79339
-15319
-1005169
-726333
-8700
-111986
-2336036
0
-7903
-7903
-2343938
0
0
0
1047654
99288
1146942
0
137977
30089
20676
2872
-2872
16844
0
22280
2915
3678
234458
0
67460
14297
25815
45680
1168

-144404
-27881
-1829488
-1321984
-15836
-203823
-4251769
0
-14384
-14384
-4266153
0
0
0
1906813
180712
2087525
0
251129
54765
37632
5228
-5228
30657
0
40551
5306
6693
426733
0
122783
26023
46985
83142
2125

Andel ØTk
2022

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35460
0
0
0
25886
46098
0

Andel VTk
2022

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64540
0
0
0
47114
83902
0

1
1
1
1
1
1
1

6603 - VEDLIKEHOLD AV PUMPESTASJ
6629 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN
6630 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN ØTK
6630 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN VTK
6631 - INSTALLERING AV VANNMÅLER
6640 - REP OG VEDL. VANNMÅLER
6701 - HONORAR, REVISJON
6705 - ADMINISTRASJONSKOSTNADER
6706 - Analyser av vann
6800 - KONTORREKVISITA
6890 - MØTEKOSTNADER
6900 - TELEFON
6940 - PORTO
6941 - UTKJØRING AV BREV
7320 - Annonse og reklame
7500 - FORSIKRINGER
7745 - ØRESDIFFERANSE
7770 - TRANSAKSJONSKOSTNADER
7780 - PROVISJON VED INKASSO
7790 - DIVERSE AVGIFTER
3
7799 - UFORUTSETTE KOSTNADER
7821 - Innkommet - tidl. tapsført
7830 - Tap på fordringer
Sum Driftskostnader

88374
675126
452985
3180746
185624
222391
59200
489178
17736
4420
10600
18689
10502
30000
2829
46785
-3
26708
27603
10019
0
-3929
16983
5967615

17675
135025
90597
636149
37125
44478
11840
97836
3547
884
50000
3738
2100
10000
0
5000
0
5342
5521
2004
300000
-786
3397
1501898

106048
810151
543582
3816896
222749
266869
71040
587013
21283
5304
60600
22427
12602
40000
2829
51785
-3
32050
33123
12023
300000
-4715
20379
7469513

0
0
0
0
0
0
100000
150000
0
0
20000
5000
5000
10000
0
0
0
7500
0
0
200000
0
0
700500

SUM DRIFTSKOSTNADER

9094398

2270773

11365171

800500

Driftsresultat (+ Underskudd)

3585033

1170047

4755080

800500

-15782
13169
100
-2514

-3156
2333
0

-18938
15502
100
-3337

0
0
0
0

4751743

800500

FINANSPOSTER
8055 - RENTEINNTEKTER, KUNDER
8153 - Rente 80.85352
8155 - RENTER PÅ LEVERANDØRGJELD
Sum FINANSPOSTER
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER

3582519

37605
287279
543582
78987
94632
25191
208155
7547
1881
21489
7953
4469
14184
1003
18363
-1
11365
11745
4263
106380
-1672
7227
2648689
0
4030090
0
1686151
0
0
-6715
5497
35
-1183
0
1684968

68444
522871
3816896
143762
172237
45849
378858
13736
3423
39111
14474
8133
25816
1826
33422
-2
20685
21378
7760
193620
-3043
13153
4820823
0
7335082
0
3068929
0
0
-12223
10005
64
-2153
0
3066775

0
0
0
0
0
0
35460
53190
0
0
7092
1773
1773
3546
0
0
0
2660
0
0
70920
0
0
248397
0
283857
0
283857
0
0
0
0
0
0
0
283857

0
0
0
0
0
0
64540
96810
0
0
12908
3227
3227
6454
0
0
0
4841
0
0
129080
0
0
452103
0
516643
0
516643
0
0
0
0
0
0
0
516643

Balanse pr. 31.10.21

2021-01-01

2021-10-31

EIENDELER
Fordringer
1500- Kundefordringer
1530- Endring Ufakturert
1580- Avsatt tap på fordringer
Sum Fordringer
Sum Forskudd
Sum Bank

Sum EIENDELER

Andel ØTk pr.31.10.21
401913
234762
-160720
475955
19695
1886101

236605
548771
-160720
624656
0
382733

83900
194594
-56991
221503
0
135717
0

152705
354177
-103729
403153
0
247016
0

2381751

1007389

357220

650169

0

0

-841375
-541825
-998551

-484123
-357253
3582519
2741144
-346416
-3402117

0
-171670
-126682
1270361
972010
-122839
-1206391
0

0
-312453
-230571
2312158
1769134
-223577
-2195726
0

-2381751

-1007389

-357220

-650169

0

0

0
972010
1386616
1670474

0
1769134
2523752
3040394

GJELD OG EGENKAPITAL
2
2
2
2

2010- Andelskapital
2080- Annen Egenkapital
Udisponert underskudd
Sum Egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktige gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-484123
-357253

Underdekning som overtas av kommune
2 Udekket tap pr. 31.10.21
2 Prognose udekket tap pr. 31.12.21
2 Prognose udekket tap etter avvikling.

Andel VTk pr.31.10.21

2741144
3910368
4710868

Noter
1 Påkost/Sanering på hovedledning/infrastruktur er fordelt på kommuner. Ordinær drift/lekkasjer er ikke fordelt.
Kostnader til prosjekt i Gjestrumbakkguta er avsatt I regnskap pr. 31/10-21 iht. Oppstilling fra VTK pr. 01.11.21
2 Egenkapital pr. 31.10.21 viser underdekning på kr. 2.741.144,-. Anleggsmidler ble nedskrevet med kr. 4.555.453
i 2020 som følge av usikkerhet rundt fortsatt drift. Pr. 31.12.19 hadde Sivesind Vannerk positiv egenkapital på kr. 6.454.566,I 2020 og 2021 har all påkost på infrastuktur blitt direkte kostnadsført.
Udekket tap regnskapsført og iht prognose er derfor mer en tallfesting av hva kommunene må påregne å ta over I netto gjeld.
3 Prognose har stor del av usikkerhet knyttet til seg. Det er antatt at kostnader påløper I lik takt I november og desember som i
resten av året. Det er brukt kjente tall, hvor det er sannsynlig at kostnadsutviklingen avviker fra dette prinsippet. For 2022
er det lagt inn antatte kostnader (Stor usikkerhet) til avvikling av vannverket og avslutting av programvare/avtaler da det
ikke er mulig å avslutte dette før I 2022. Det er også lagt inn uforutsette kostnader I prognosen som omfatter for eksempel

advokatutgifter til gjennomføring av transaksjonen.
4 Inntekter og kjøp av vann har tatt utgangspunkt I akonto for 2021. Endelig tall får vi først etter årsavlesning.
Det er usikkerhet rundt resultateffekt da både forbruk og lekkasjeprosent vil ha mye å si for resultatet.

