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Bakgrunn
Inderøy kommune vedtok i 2000 felles reglement for VA-fagene med kommunene Levanger,
Verdal og Steinkjer.
Inderøy kommune har foretatt revidering av dette reglementet og gjort lokale tilpasninger. I
kdmmunestyremøte 20.03.2017 ble den siste utgaven vedtatt. Reglementet erstattet tidligere

reglement vedtatt 25.06.2012 og retningslinjer vedtatt i sak 2014/928. Revideringen i 2017
kom i stand etter behov for å endre kommunens praksis med tildeling av tilskudd til private ved
påkobling til kommunalt ledningsnett.
Rådmannen ser behov for å få et reglement som tydeligere beskriver krav til utførelse og drift
av sanitæranlegg tilknyttet det kommunale ledningsnettet og at det er behovet for en avklaring
av grensesnittet mellom privat og kommunalt ledningsnett og også avklaring av
ansvarsforholdet mellom kommunen og de private.
Vann og avløpsanlegg omfattes av et betydelig regelverk som det er viktig å ha kjennskap til og
følge. Skal man utarbeide lokalt reglement som tar inn i seg alle forhold knyttet til
sanitæranlegg, og sikre at eksisterende lov- og regelverk er fulgt, vil det medføre et betydelig
arbeid og rådmannen har derfor valgt å se på annet alternativ.
Kommuneforlaget har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund utarbeidet «Standard
abonnementsvilkår for vann og avløp». Disse ble siste gang revidert i 2017.
For at reglementet skal gjelde må det vedtas av den enkelte kommune.
Kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer har vedtatt regelverket fra KS.

Vurdering
For det forholdet som knytter seg til Inderøy kommune sin praksis med å gi tilskudd til private
er det sett på de retningslinjer og anbefalinger som er gitt fra sentrale myndigheter.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester.
Selvkost defineres i disse retningslinjene som:

«den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en
bestemt vare eller tjeneste»
Kostnadene fordeler seg på det som er nødvendig for produksjon av varen og tjenesten og
distribusjon.
Det foreligger ulik praksis i kommunene og Norsk Vann BA har gitt uttalelser etter vurderinger i
konkrete saker og blant annet fastslått at:

«Rene kommunale tilskudd til privat eide ledninger vil definitivt være utenfor «kommunens
nødvendige kostnader».
Rådmannens vurdering er at Inderøy kommune ikke kan videreføre en praksis som er utenfor
gjeldende lov- og regelverk for selvkost. Ved vedtak av nytt reglement vil praksisen med
tilskudd opphøre.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund
består av to deler. En administrativ del og en teknisk del.
Den administrative delen omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens den
tekniske bestemmelsene fastsetter krav til utførelse og drift av sanitæranlegget.
Hensikten med et slikt reglement er å ivareta kommunens, samfunnets: og den enkeltes
interesser ved å stille krav til utførelse og drift av sanitæranlegg.
Reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann og avløpsnett.

For den tekniske delen vil det være behov med vesentlige lokale tilpasninger da den er relativt
omfattende for at alle kommuner kan bruke den. Utvikling av metoder og utstyr innen
sanitærsektoren vil kunne medføre behov for endringer i den tekniske delen. For å unngå full
politisk behandling ved innføring og av fremtidige endringer i den tekniske delen, foreslås det
at vedtakskompetanse for utarbeidelse og endringer i den delegeres til rådmannen.
Slik det er gjengitt i den administrative delen kapittel 1 er formålet med reglementet å

•

•

fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vannog avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av
offentlig vann og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet
mellom kommunen og den enkelte abonnent som er, eller blir, tilknyttet offentlig vannog 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.

Reglementet utdyper og konkretiserer bestemmelsene i gjeldende lov- og regelverk og er ment
for å gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammendrag av de krav som gjelder.
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 men mulighet for å legge inn lokale særbestemmelser er tilstede.
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 i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK).
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.
I standard abonnementsforhold fra 2017 er det tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser
og nye utfordringer som kommunene står overfor når det gjelder klimaendringer. Den er også i
overensstemmelse med utvikling i regelverk, rettspraksis, teknologi og terminolog.
AIie berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne ha
nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.
Inderøy kommune følger bestemmelser i Plan- og bygningsloven og har nødvendig skjema for
søknad om tilkobling til kommunalt ledningsnett.
Det rådmannen ser behov for er en tydelig og god beskrivelse som klargjør de krav Inderøy
kommune kan stille ved påkobling.
Etter rådmannens syn setter ikke dette bare krav til den som ønsker å koble seg på det
kommunale ledningsnettet, men sikrer også at Inderøy kommune minimerer risikoen for
problemer i fremtiden. Dette vil bidra til en mer effektiv og økonomisk drift av kommunens ·

vann- og avløpverket. Det vil også føre til en større grad av forutsigbarhet for og likebehandling
av abonnentene.
Abonnementsvilkårene er å anse som utøvelse av eierrådigheten over eget ledningsnett og
fastsettelse av betingelser for å levere vann- og avløpstjenester.
Vedtak av og håndhevelse av standard abonnementsvilkår er derfor ikke utøvelse av offentlig
myndighet, men av privatrettslig karakter i henhold til avtaleloven.
For å sikre åpenhet og påvirkningsmulighet ved fastsettelsen av abonnementsvilkårene er det
anbefalt at vilkårene blir sendt ut på høring, etter samme prosedyre som blir fulgt i forbindelse
med vedtak av forskrifter.
Abonnementsvilkårene bør så formelt vedtas av kommunestyret og kunngjøres på egnet måte
ovenfor abonnentene ved for eksempel utsendelse av informasjon eller oppslag i pressen og
publisering på kommunens internettsider.

Konklusjon
Se rådmannens forslag til vedtak.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 13.05.2019

Saksordfører: Berit Slåttnes Aune
Avstemming
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Hovedutvalg Natur - 13.05.2019
Inderøy kommune legger følgende forslag ut til offentlig ettersyn
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Utarbeidelse av de tekniske bestemmelsene delegeres til rådmannen.
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