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Kommunedirektørens innstilling: 

 
Revidert” Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune”, 
datert 05.10.2022, legges ut på høring til berørte offentlige og private parter. 

 
 

Ås, 21.10.2022 
 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 
Tidligere politisk behandling: 

Tidligere forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer K-sak 65/11.  
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer K-sak 73/13. 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Ny forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 
2. Eksisterende Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 

3. Endringslogg for eksisterende og ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt i K-sak 

73/13. 
 

Administrasjonen har gjort noen tilføyelser/endringer i eksisterende forskrift. 
Tilføyelser og endringer er lagt inn på bakgrunn av erfaringer knyttet til 
kommunens bruk av forskriften, samt løpende dialog med de som leser og 

benytter forskriften i forbindelse med utbygging i kommunen. I henhold til 
Forvaltningsloven § 37 første ledd, skal Forvaltningsorganet påse at et vedtak er 

så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
 

Enhet for kommunalteknikk ønsker eventuelle innspill fra politisk hold før høring. 
Denne vil behandles i HTP og endelig vedtas i kommunestyret etter 
høringsinnspill. 

 
 

Fakta og vurderinger i saken: 
 
 

Oversikt over endringer i forhold til gjeldende forskrift: 
 

 
1. § 6-5 utgår og erstattes av ny § 6-4. Ved utskilling av tomt har eieren 

normalt ikke vært med på å betale opparbeidelseskostnader for 

kommunalt vann og avløpsnett, og skal betale høy sats. Dette er 
budskapet i dagens forskrift, men stadige henvendelser fra usikre 

utbyggere er et signal om at ordlyden må være tydeligere enn i dag. 
Dersom det er nødvendig med opparbeiding på kommunalt hovednett 
betaler tiltakshaver lav sats etter nye § 6-4. 

 
2. § 6-4 utgår, og erstattes av ny § 6-5. Innholdet er det samme som i 

eksisterende § 6-4, men tidsbegrensningen på antall år en eiendom har 
rett på lav sats for tilknytningsgebyr er ny. Vi mener at retten til lav sats 
må gjelde for den utbyggingen som skjer i forbindelse med etableringen 

av kommunale vann og avløpsledninger, og at retten ikke kan følge 
eiendommen(e) i et lengre tidsperspektiv enn 5 år etter kommunal 

overtakelse av anlegget. Kommunens bruker i dag tid og ressurser på å 
følge opp avtaler om opparbeidelseskostnader langt tilbake i tid. 
 

3. § 8-2 utgår, da innholdet er en repetisjon av § 7-10. 
 

4. § 10-1 og 10-2 utgår, da innholdet er hjemlet i plan og bygningsloven, 
forurensningsloven og kommunens standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp. Kommunen benytter ikke lokal forskrift for å gi pålegg om 

utbedringer av privat vann og avløpsanlegg. Av hensyn til fremtidige 
endringer i norsk lovverk bør vi unngå å vise til paragrafer i lokal forskrift. 

Tekst i forskrift per i dag viser til utgått lovverk. 
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5. § 10-2 er ny. I kommunens gebyrregulativ er det fastsatt et gebyr som 
ilegges abonnent dersom vannmåler ikke tilbakeleveres ved rivning av 

bygninger. Gebyret er et insitament for å sikre at kunden avslutter sitt 
vann- og avløpsabonnement, samt at vann- og avløpsledninger tilknyttet 
revet bygning avsluttes på forsvarlig vis (plan og bygningslovens § 31-3). 

Det er nødvendig å hjemle sanksjonen i forskrift for å kunne ilegge 
gebyret. 

 
6. §11-2 punkt 10 utgår. Kommunen har ikke en bestemmelse som det vises 

til i dette punktet per i dag, og vi mener bestemmelsen allerede er dekket 

av § 11-1. 
 

7. § 12-2 utgår. Innholdet er flyttet til §12-1. Nytt i §12-1 er en presisering 
av at kommunen forholder seg til plan og bygningslovens definisjon av 

midlertidige tiltak. 
 

8. I § 12-4 er siste setning ny. Paragrafen omhandler depositum, så 

setningen kan synes som overflødig. Vi mener allikevel det er nødvendig å 
presisere at kommunen beholder innbetalt depositum dersom vann og 

avløpsanlegget forlates på et uforsvarlig vis, slik at kommunen må bruke 
ressurser på å utføre jobben, eller når vannmåler ikke tilbakeleveres til 
kommunen.  

 
I tillegg er det gjort mindre endringer av mer redaksjonell karakter.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Endringene i kapittel 6 er presiseringer knyttet til enhetens bruk av ressurser. I 
dag går mye tid med til å oppklare hensikten bak eksisterende §6-4, både før og 

etter faktura er sendt til eier av eiendommen. I og med at ordlyden skaper 
misforståelser og usikkerhet for utbygger, ser vi behovet for å presisere denne 
paragrafen.  

 
Enhet for kommunalteknikk opplever i dag at det er ressurskrevende å følge opp 

eldre bidrag til opparbeidelse av kommunalt nett, 10, 20 og 30 år tilbake i tid. Vi 
foreslår derfor en tidsbegrensning på hvor mange år en eiendom har rett til lav 
sats på tilknytningsgebyr etter § 6-5. Vi har satt denne begrensningen til 5 år. 

Det vil i praksis si at alle nye og planlagte bygg på den aktuelle eiendommen 
som gis igangsettelsestillatelse innen 5 år etter kommunal overtakelse av 

ledningene har rett på lav sats på tilknytningsgebyret. 
 
Sanksjonene i kapittel 10 er lagt inn av to årsaker. Hvis en vannmåler ikke 

innleveres, og vann- og avløpsabonnementet ikke avsluttes vil gebyrene løpe 
også etter bygget er revet. Vi ønsker ikke å bruke enhetens ressurser på retting 

av fakturaer og stipulering av vannforbruk.  
 
Et gebyr for manglende innlevering av vannmåler etter § 10-2 og tilbakeholdelse 

av depositum etter § 12-3 kan også fungere som et virkemiddel for å sikre at 
frakoblede vann og avløpsanlegg avsluttes på et forsvarlig vis. Hvis ikke vann- 

og avløpsledningene plugges på hovedledningen, risikerer vi forurensning fra 
spillvannsledning og vannlekkasjer fra vannledningen. Vann brukt utenom 

abonnent er vann kommunen bekoster, og en lekkasje er derfor svært kostbart. 
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Hvis kommunen lokaliserer vann- og avløpsanlegg som er forlatt uten at 
ledningene er plugget, bruker kommunen ressurser på å utføre jobben selv.  

 
Miljømessige konsekvenser: 
En avløpsledning som er forlatt uten å være plugget på kommunal hovedledning, 

kan potensielt lekke spillvann. I tillegg vil overvann lekke inn i 
spillvannsledningen. Økt vannføring i spillvannsledningen kan lede til overløp fra 

pumpestasjoner. Dette påvirker vannmiljøet negativt.  
 
På en vannledning som har tilsvarende uforsvarlig frakobling vil det kunne 

oppstå tilbakeslag på ledningen, det vil si at regnvann/spillvann suges inn i 
drikkevannsnettet. Som nevnt i forrige kapittel er sanksjon i ny § 10-2 og 12-3 

innført for å oppfordre til forsvarlig frakobling av ledninger som skal 
avsluttes/legges ned. 

 
Alternativer: 
Nei 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Endringer og tilføyelser er lagt inn med hensyn til forutsigbarhet for eksterne 
parter, samt forenkle saksbehandlingen for kommunen som håndhever 
forskriften. Hovedutvalg for teknikk og plan melder om eventuelle innspill til 

forskriftsendringene som foreligger. Forskriften legges ut på høring til offentlige 
og berørte parter før den endelig vedtas av kommunestyret. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

 
Forskriften trer i kraft 01.01.2024. 


