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Hovudleidning eller
stikkleidning - Eigarskap
KOMMUNALT AVLØPSNETT I ÅL KOMMUNE



u Overføringsleidning frå 
Gullhagen til Leveld, I Ål 
kommune

u Ca. 12 km med leidningsnett 
og tilhøyrande infrastruktur



Overføringsleidning i Votndalen

u Overføringsleidning vart ferdigstilt i 2021
u Bakgrunn for overføringsleidninga var negativ trend for vassdraget 

som renn gjennom Votndalen
u 2 kap. 13, avløpsanlegg med ca. 1000PE tilsaman vart lagt ned

u Hadde kjemisk reinsing som einaste trinn

u 30-40 bustadhus fekk krav om tilkopling til kommunalt nett langs 
avløps trase.

u Fleire fritidsbustadar er no kopla til, samt at framtidige hyttefelt på 
Votndalsåsen er tenkt kopla til.



u Privat leidningsnett for kople hyttefelt 
på kommunalt nett
u Grønt leidningsnett, kommunalt. 

u Først planlagt med lokalt reinseanlegg, 
dette i tråd med VA-plan for feltet. 

u Då det vart overføringsleidning frå 
bygda, vart dette endra så dei kopla 
seg til kommunalt. 

u Stikkleidningar er ikkje omfatta av: Lov 
om kommunale vass og avløpsanlegg

u Private aktørar bygger ut dette som ein 
stikkleidning eigd av utbyggar. 



u Kommunalt eigarskap eller privat eigarskap
u Kontakta statsforvaltaren for få uttale om saken. Dei viste til ein sak med 

Sivilombudsmannen der Departementet kom med uttale.

u Svar på spørsmål, Klima-_og_miljodepartementet_28.03.2014.pdf (va-
jus.no

u Svar me fekk var dersom det blir definert som hovudleidning skal det 
vera kommunalt eigarskap, men blir det definert som stikkleidning kan 
den vera privat.

u Opp til kommuna og definere om det er stikkleidning eller hovudleidning. 
u Kva for ''hatt'' skal ein ha på seg når ein definerer dette?

u Definisjon om det fell inn under §1 i vass og avløpsanlegglova, vil 
anlegget sin dimensjon og formål vera relevant, samt om kommunen har 
vedteke om anlegget er ein hovudleidning eller stikkleidning. 

u Saka bør kanskje løftast politisk på eit tidlegare stadie

https://va-jus.no/wp-content/uploads/2011/11/Klima-_og_miljodepartementet_28.03.2014.pdf


Utdrag frå utsleppsløyvet til Sundre
reinseanlegg

u Tillatelsen gjelder utslipp av kommunalt avløpsvann fra Sundre renseanlegg, 
og alt avløpsnett eid av Ål kommune og som er tilknyttet dette 
renseanlegget, heretter betegnet Sundre avløpsanlegg. Tillatelsen omfatter
kommunalt avløpsvann fra Sundre og Kleivi tettbebyggelser, slik som vist i 
utslippssøknaden av 24. oktober 2013 (tilsvara alternativ 1).

u Pumpestasjonen som er etablert for feltet har ca. 400PE kopla til. 
u Korleis følgjer ein opp eit eventuelt utslepp/overløp då løyvet til 

Sundre reinseanlegg ikkje dekker den private pumpestasjon, og 
kven er eventuelt mynde?

u Løyvet til Sundre reinseanlegg omtalar ikkje den nye 
tettbebyggelsen, krav for revidering av løyvet?



Vass og avløpsanlegglova
u §1 Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar.
u I lova her er det med vass- og avløpsanlegg meint hovudleidningar for 

vatn og avløp, pumpestasjonar, høgdebasseng, anlegg for handtering 
og reinsing av vatn og avløp m.m.
u På den private stikkleidninga er det ein pumpestasjon for avløpsvatn. Skal 

den etter lova vera kommunalt eigd, eller vil den vera ein del av 
stikkleidninga?

u Vilkår for privat eigarskap, er at det ligg så langt frå kommunalt nett at det 
ikkje er rimeleg og krevja tilkopling.

u Når det er kopla til kommunalt nett, kan ein vell si at det ikkje er så langt frå.

u Dersom det er ein del av stikkleidninga vil då eit eventuelt overløp vera 
ulovleg forureining? 



Vert stikkleidningar dekt av sjølvkost? 

u Dersom kommuna i dag definerer det som ein stikkleidning, og kommuna på sikt tek over 
leidninga, kan da same instans endre definisjon til hovudleidning?

u Utdrag frå Norsk Vann - Det kan derfor vanskelig tenkes at bygging av en privat stikkledning vil være «en 
nødvendig kostnad» for gebyrfellesskapet.

u Kan kommunen finansiere tilskudd til private stikkledninger med vann og avløpsgebyr? | Norsk Vanns finansieringsweb (va-
finansiering.no)

u Utbygger står for utbygging av den private stikkleidninga, og kommuna har ingen planar om 
og ta over nettet. 

u Dersom utbyggar legger ned sitt AS som i dag driftar/eig leidningsnettet vil da kommuna kunne 
hamne i ein situasjon der dei må ta over stikkleidninga, eventuelt må hytteeigarane ta over 
leidningsnettet.

u Dersom kommuna tek over leidninga på eit seinare tidspunkt vil den da fortsatt definerast som 
stikkleidning og kan den dekkes av sjølvkost?

https://va-finansiering.no/kan-kommunen-finansiere-tilskudd-til-private-stikkledninger-med-vann-og-avlopsgebyr/




Utfordringar
u Kan ikkje krevja eksisterande hytter til kommunalt reinseanlegg, då 

kommuna ikkje eiger avløpsnettet som ligger nær eksisterande 
hytter. 

u Nytte §27-3 i PBL, kan vera ein mogelegheit, men blir ikkje partane 
eining om det økonomiske stoppar dette fort opp. 

u Då det ikkje er omfatta av vass og avløpsanlegglova, kan ein stille 
vilkår om andelslag for felles stikkleidning? Og kor/kven/når stiller ein 
i så fall dette? 

u Då dette feltet er kopla til kommunalt nett, vil det da definerast som 
tettbebyggelse etter kap. 14, med Statsforvaltaren som mynde? 

u Sikre at dette kjem tydeleg fram i nye planområdar. Tettare dialog 
med planavdeling i framtidige saker.



Takk for meg – KAV Hallingdal


