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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
Morsa-midlene er en tilskuddsordning som skal bidra til å hjelpe økonomisk 
vanskeligstilte innenfor vannområde Morsa til å finansiere kommunens pålegg om 
oppgradering av avløpsanlegg, slik at forurensning av miljøet reduseres. 
 
Tilskuddsordningen er felles for Morsa-kommunene som ønsker å ta en del i 
ordningen, og det er behov for å etablere en felles forvaltning av midlene. Det er 
derfor - etter vedtak i Vannutvalget Morsa - utarbeidet felles retningslinjer for 
tilskuddsordningen som må vedtas i den enkelte kommune.  
 
«Det opprettes en temagruppe husbank (1) som en del av Morsa organisering, der 
representanter fra husbank - og avløpsforvaltningen i kommunene inviteres til å delta. 
Temagruppen skal bistå i forvaltning av Husbankmidlene som vannområde Morsa 
disponerer. Temagruppen gis i oppdrag å utarbeide felles retningslinjer for 
saksbehandling av tilskudd- saker. Vannområdeutvalget gir AU (2) mandat til å 
godkjenne retningslinjene.»  
 
«Etter utarbeidelse av felles retningslinjer får temagruppen i oppdrag å utarbeide 
felles saksfremlegg til alle kommunene, med informasjon om ordningen og vedtak av 
felles retningslinjer, samt informasjonsmateriell til innbyggerne. Vannområdeutvalget 
Morsa gir AU mandat til å godkjenne felles saksfremlegg før disse sendes ut til 
kommunene for behandling.» 
 
(1). Temagruppe husbank senere kalt «temagruppe Morsa-midler» 
(2). AU: arbeidsutvalg som består av ordførere fra kommunene Våler, Vestby og Hobøl. 

 
Vedlagte retningslinjer for tilskuddsordningen er godkjent av arbeidsutvalget til 
vannområdet Morsa 13. mars 2018. 
 
Følgende kommuner har vedtatt ordningen:  
Enebakk – Ski – Frogn – Vestby – Hobøl – Spydeberg – Moss – Rygge – Råde. 
Våler og Ås gjenstår. 
 
Alternativer: 
Kommuner som ønsker å ta del i ordningen, skal vedta retningslinjene. Dersom 
kommunen ikke velger å vedta retningslinjene, fratas kommunens innbyggere som 
faller inn under ordningen mulighet til å søke på Morsa-tilskudd og må selv stå for 
finansiering av pålagt oppgraderings-arbeid. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Økonomisk tilskudd kan bidra til raskere gjennomføring av opprydningsarbeidet, 
dermed også til raskere reduksjon av forurensning fra private avløpsanlegg. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Pålegg som ikke etterkommes innen fristen vil følges opp med tvangsmulkt. 
Husstander som ikke har mulighet til å finansiere pålagt oppgradering vil dermed 
kunne havne i en vanskelig situasjon. Morsa-tilskuddet er ment å gi økonomisk 
vanskeligstilte en mulighet til å gjennomføre pålagt oppgradering. Ordningen er 
behovsprøvd og skal fange opp de som har størst behov. 
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Ettersom Morsa-tilskuddet er begrenset, vil det være en risiko for at det ikke er 
tilstrekkelige midler til å innvilge kvalifiserte søknader. Når midlene er brukt opp, faller 
tilskuddsordningen bort. 
 
Kommunen vil måtte avsette arbeidstid til nødvendig veiledning og behandling av 
søknader om Morsa-tilskudd. Arbeidet vil falle både på kommunens 
husbankansvarlige og forurensningsmyndighet.  
 
Nærmere beskrivelse av tiltaket: 
Vannområde Morsa 
Vannområde Morsa er et etablert samarbeid mellom 11 kommuner (Enebakk, Ski, Ås, 
Frogn, Vestby, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde) som arbeider for å 
koordinere arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdragene som ligger innenfor 
vannområdet, i henhold til vannforskriften. Vannområdets grenser følger 
nedbørsfeltene, og enkelte kommuner har bare deler av arealet innenfor Morsa. 
 
Figur 1 viser kart over de berørte områder i Ås kommune. (Legg også merke til Tandberg området – et lite område 
øverst til høyre i blått) 

 

 
 
 
Morsa-tilskuddet 
Morsa-tilskuddet er gjenstående midler bevilget fra Husbanken i 2003. Vannområde 
Morsa fikk da bevilget 5 millioner fra Husbanken til å etablere en tilskuddsordning for 
husstander som ikke hadde økonomi til å etterfølge pålegg fra kommunen om å 
oppgradere avløpsløsningen sin. Det var etablert en støtteordning for dette i noen år, 
men ordningen ble lagt ned da pågangen forsvant. Gjenstående midler har forrentet 
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seg, og per 31.12.2017 gjenstod det kr. 4 398 000,- som Morsa disponerer og som 
skal benyttes til dette formålet. 
 
Forurensning fra separate avløpsanlegg 
Utslipp fra separate avløpsanlegg er en av de viktigste forurensningskildene til 
vassdragene innenfor Morsa, og det gjennomføres omfattende tiltak for å redusere 
utslippet fra disse. 
 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet i slike saker og som sender pålegg 
til aktuelle eiendommer om å gjennomføre nødvendige tiltak. 
 
 
Utvikling og status i Ås kommune: 
Deler av Ås kommune faller innunder vannområde Morsa. Overvåkning av 
vannforekomstene i Ås viser at flere bekker/elver er klassifisert i tilstandsklasse 
‘’moderat til svært dårlig’’. Det har vært foretatt en omfattende oppgradering av de 
separate avløpsanlegg de siste 10 årene og de fleste tilfredsstiller dagens krav til 
rensing. Det er fortsatt noen få anlegg som av forskjellige grunner ikke er oppgradert 
(utdaterte anlegg, utsettelser, manglende oppfyllelse av krav).  
 
Avløpsvannet ledes ofte til nærmeste bekk eller til stedlige masser lokalt og 
oppgradering av anleggene er følgelig en viktig del av arbeidet for å redusere 
forurensning og bedre vannkvaliteten i kommunens vannforekomster. I områdene 
hvor avløpsanleggene har blitt oppgradert er det registrert en bedring av 
vannkvaliteten i bekkene. 
 
Kostnader 
Oppgradering av separat avløpsløsning er et tiltak som huseier selv må bekoste og 
ikke alle har ressurser til å kunne imøtekomme kommunens pålegg. 
 
Kostnadene for å etablere godkjent avløpsløsning vil kunne variere betydelig ut fra 
lokale forhold og valg av løsning, samt hvorvidt eiendommen vil kunne a) oppgradere 
til ny separat løsning, eller b) falle innunder plikten til å tilknytte seg offentlige 
ledninger, jfr. Plan og bygningsloven § 27-2, andre ledd. 
 

a) Normalkostnad for etablering av godkjent separat avløpsløsning anslås til rundt 
kr 250.000,- for en helårsbolig. Saksomkostningene kommer i tillegg. Etter 
gjeldende gebyrregulativ i Ås kommune vil dette normalt tilsvare ca. kr 2.500,-. 
 

b) Tilknytningsplikten vil generelt gjelde så fremt det etter kommunes skjønn ikke 
medfører uforholdsmessige store kostnader. I Ås kommune vil beløp som 
overskrider 3,5 X grunnbeløp (G) vurderes som uforholdsmessig kostnad. Ut 
fra dagens satser tilsvarer dette kr 327 700,-. Medregnet sakskostnader og 
gebyrer for tilknytning kan dette medføre en samlet kostnad på over kr 
400 000. Kostnader til eventuelle innvendige rørarbeider kommer i tillegg. I 
sjeldne tilfeller kan tilknytning også kreves der kostnadene vurderes som 
uforholdsmessige, eksempelvis dersom det av forurensningsmessige hensyn 
vurderes nødvendig. 
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Finansieringsmuligheter 
De fleste husstandene finansierer pålagt oppgradering av avløpssystemet gjennom 
egenfinansiering eller lån i ordinær bank. For hjemmelshavere som ikke innvilges 
ordinært lån, har kommunen mulighet til å gi lån gjennom startlånsordningen til dette 
formålet. Morsa-midlene er forutsatt prioritert hjemmelshavere som etter kommunens 
vurdering verken kan betjene ordinært lån eller startlån for det aktuelle beløpet. 
 
Medbestemmelse: 
Alle kommunene i vannområde Morsa er invitert til å delta i ordningen. Vannområde 
Morsa styres av vannområdeutvalget, der blant annet ordførerne i alle de 11 
medlemskommunene deltar. Alle Morsa-kommunene er også invitert til å delta i 
temagruppe Morsa-midler, med representanter fra både husbank og fra 
avløpsområdet. 
 
Konklusjon: 
Formålet med ordningen er å gi økonomisk støtte til innbyggere innenfor vannområde 
Morsa som vurderes ikke selv å kunne finansiere den oppgraderingen av sine 
avløpssystemer, som er pålagt av kommunen for å redusere forurensingen. 
Tilskuddsordningen vil hjelpe økonomiske vanskeligstilte innbyggere til å kunne 
etterfølge pålegg og vil bidra til å redusere forurensing. Ordningen vil derfor være 
positiv både av sosiale hensyn og for reduksjon av forurensning. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages, og vil bli behandlet i AU til endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest. 
 


