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Tre departementer har bestilt en 
mulighetsstudie med følgende spørsmål
Potensialet effektivisering og økt innovasjon
Samfunnsøkonomiske effekter
Fremtidig beslutningsgrunnlag for departementene
Eventuelle strukturelle hindre på nasjonalt nivå - behov for 
endringer regelverket som

Ansvar og organisering av tjenestene
Ansvar og organisering av anleggsdriften
Finansieringsordningen 

Alternative muligheter til gebyrfinansiering



Etablering av vann- og avløpsanlegg



Bygningsmyndigheten

Huseier

Vann- og avløpsenheten eller 
kommunalt tomteselskap opparbeider 

nye hovedledninger

Refusjon av 
opparbeidelses-

kostnader fra 
byggeklart areal i 

regulert strøk
Ill: Amund Doset Bjorli

Ill: Amund Doset Bjorli

Vann- og 
avløpsenhet

Tilknytningsgebyr

Entreprenør

Byggherre



Plan- og bygningsmyndighet

Huseier

Opparbeidelses-
kostnader 

Utbygger/
entreprenør

Utbygger opparbeider nye 
hovedledninger i regulert strøk 

Overtar 
ledningene 
gratisIll: Amund Doset Bjorli

Vilkår i byggetillatelse 
eller rekkefølgekrav

Ill: Amund Doset Bjorli

Vann- og 
avløpsenheten

Tilknytningsgebyr

Byggherre

godkjenning



Huseier

Vann- og avløpsenheten har ansvaret for nye 
hovedledninger i sitt virksomhetsområde

Tilknytningsgebyr

Bygger hovedledningene Allmän va-
anläggning

Ill: Amund Doset Bjorli



Vann- og avløpsenheten har ansvaret for nye 
hovedledninger i sitt virksomhetsområde



Huseier

Vannselskapet etablerer hovedledningene i 
sitt forsynings- og kloakeringområde

Standardisert tilknytningsgebyr
(utg.pkt kr. 30 000,-)

Bygger hovedledningene Vannselskap



Ansvaret for å etablere hovedledningene 
kloakeringsområdet



Vann og avløp skal være sikret 
før byggetillatelse

Ill: Amund Doset Bjorli

Plan- og 
bygningsmyndighet

Huseier/utbygger

Stikkledninger

Vann- og 
avløpsenheten

Huseier bygger egne ledninger 
til påkoblingspunktet på 

hovedledningen



Stikkledninger - vattentjänstelag

Betaler tilknytningsgebyr

Allmän va-anläggning

Umiddelbar nærhet til eiendomsgrensen
Prinsipp: 

1) Huseiere skal ikke ha ledninger på andres grunn
2) Kommunen skal ikke ha ansvar for ledninger på privat grunn



Stikkledninger

Betaler tilknytningsgebyr

Vannselskap

Ved eiendomsgrensen



Finansieringen før vass- og 
kloakkavgiftslova av 1974 

Renseanlegg og hovedledninger ble 
bygget og finansiert av kommunene
Plikt for kommunen å kreve refusjon 
for hovedavløpsledninger
Mange vannforsyningsanlegg var 
private
Vannverk, renseanlegg og større 
ledninger ble dekket gjennom 
tomtepris eller kommunebudsjettet



Tilknytningsgebyret

Obligatorisk engangsgebyr for tilknytning
Kan ha lavere sats for eiendommer som det er betalt 
refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader 
for etter planer godkjent av kommuner
Kan fastsette ulike gebyrsatser dersom et vann- eller 
avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører 
vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige



Årlig gebyr for tjenesten

Obligatorisk årlig gebyr
Skal ha variabelt ledd etter vannforbruk

Boligens størrelse
Vannmåler

Frivillig å ha fast del
Forslag om overvannsgebyrets variable ledd

Etter tomtens størrelse
Etter avrenning til overvannsanlegg



Oppsummert
Utbygger eller kommunen opparbeider 
hovedledningene innen hvert enkelt bolig- eller 
utparselleringsområde 

Finansieres av huseiere via naturalopparbeidelse eller 
refusjon (kan være inkludert i tomteprisen)

Huseierne etablerer og eier stikkledninger til 
påkoblingspunktet
Renseanlegg og øvrige opparbeidelseskostnader 
som er felles for flere boligområder dekkes av gebyr
Drift og vedlikehold dekkes av gebyr



Fordeler og ulemper



Hva mener brukerne av tjenestene? 


