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VANN- OG AVLØPSPROSJEKT LYSEREN OG HOLLI TIL SENTRUM . 
AVKLARINGER OM ØKONOMI OG VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL 
OVERFØRINGSLEDNING SAMT GENERELLE BESTEMMELSER FOR 
TILKNYTTING TIL KOMMUNENS AVLØPSNETT 
 
POLITISK SAKSORDFØRER: 

 
 

Ikke vedlagte dokumenter: 
1. Sak K-017 – 28.4.2009 – Trykkavløp Lyseren. 
 
Saken gjelder: 
Oppfølging av kommunestyrevedtak av 28.4.2009 punkt 2 som blant annet inneholder 
følgende: «Vilkår for tilknytning for hytter og boliger langs overføringsledningen på 
strekningen Holli-Hovin skole utredes nærmere og fastsettes av Spydeberg kommune». 
Avklaringene må gjøres nå på grunn av den forestående utbyggingen.  
 
Det er nødvendig å avklare behovet for innkreving av forhåndsinnbetaling av 
anleggskostnader for påmeldte i både prosjektet vann- og trykkavløp Lyseren og for den 
omtalte overføringsledningen. Dette for å unngå store låneopptak med påfølgende store 
rentekostnader. 
 
Det bør klareres når kommunen generelt kan kreve tilknytning fra bygninger på en eiendom 
til offentlig avløpsnett. Likeledes å avklare om enkelte stikkledninger for avløp ført fra 
overføringsledningen sør for Holli skal inngå i kommunens avløpsnett for å få med flere 
abonnenter. Hytter kan ikke pålegges påkobling av avløp uten at dette er nedfelt i 
reguleringsplan eller kommuneplan. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Øvre kostnadsgrense for når kommunen kan kreve en bygning som ligger på eiendom 

tilknyttet offentlig avløpsnett settes til kr 175.000,- ekskl. mva for anleggskostnader. 
Beløpet reguleres hvert 5 år i henhold til konsumprisindeksen. I tillegg kommer 
innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til kommunens avløpsnett.  
 

2. Det opptas et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i sin helhet 
er innbetalt, senest 30.6.2016. 



 
3. Anleggsbidrag fra nye påmeldte øker bruttoramma i prosjektet tilsvarende innbetalingen 

fra disse. 
 
4. For å unngå likviditetsutfordringer i vann- og avløpsprosjektet i Lyseren rensedistrikt, vil 

kommunen kreve innbetalt kr. 100.000,-for avløp og kr. 5.000,- for vann fra de påmeldte 
innen 1.3.2014. For å sikre likviditeten i prosjektet for overføringsledningen og 
stikkledninger mellom Holli til sentrum, kreves innbetalt kr. 50.000,- fra de påmeldte 
innen 1.2.2014. 
 

5. Til dekning av kostnader knyttet til tilrettelegging for gang- og sykkelvei mellom Hovs 
plass og Holli bevilges inntil kr. 2,5 mill. fra sideveismidlene.  
 

6. Kommunen etablerer ca. 300 m kommunal stikkledning for vann og avløp i Ligotveien fra 
overføringsledningene ved fylkesveien. Kostnader på inntil kr 240.000 dekkes over VA. 
De påmeldte dekker alle kostnader for framføring av privat avløpsledning fram til 
kommunens ledningsnett, inkludert installering av minipumpestasjon.  
 

7. Kommunen etablerer ca. 500 m kommunal stikkledninger for vann og avløp mot 
Fransvoll, under forutsetning av at 5 fritidsboliger er villige til å koble seg til, i tillegg til 4 
boliger som kan pålegges tilkobling. Kostnaden på inntil kr. 400.000 dekkes over VA.  
 

 
Saksopplysninger: 
 
Endring av innbetalingsplan for påmeldte 
Kommunen står foran store utbetalinger i 2014/2015 til prosjektet vann- og trykkavløp for 
Lyseren, overføringsledningene fra Holli til sentrum og hovedledningen for vannforsyningen 
til Spydeberg fra Haugen. Dette vil føre til store låneopptak og med påfølgende store 
rentekostnader. Det må derfor vurderes om det bør kreves inn midler fra de påmeldte før 
oppstart slik at kommunen ikke belastes unødvendig rentekostnader.  
 

I utkast til gebyrforskrift for Lyseren rensedistrikt er det foreslått at kommunen sender faktura 
for engangsgebyr for tilknytning/anleggsgebyr når avløpsledning er lagt fram til yttervegg på 
hytte/bolig.  
 
Ved å anlegge overføringsledningene må det tas hensyn til at bygging av gang- og 
sykkelveien fra Hovs plass til Holli må kunne gjennomføres. Dette krever blant annet at det 
må sprenges tilstrekkelig areal. Det vil senere ikke kunne sprenges nært inntil 
overføringsledningene. Kostnader til dette stipuleres til kr. 2,5 mil. og bør dekkes med 
sideveismidler tenkt brukt på gang- og sykkelveien.  
 
Vilkår for abonnenter langs overføringsledningen 
Veidekke AS er i ferd med å avslutte prosjektering av overføringsledningene fra Holli til 
sentrum. Kommunen må i den forbindelse oppgi hvor mange hytter/boliger som skal knyttes 
til denne, slik at det kan beregnes nødvendig kapasitet på tilkoblingspunkter. 
 
Kommunestyret vedtok 28.4.2009 at «Vilkår for tilknytning for hytter og boliger langs 
overføringsledningen utredes nærmere og fastsettes av Spydeberg kommune». Avklaringene 
må gjøres nå på grunn av den forestående utbyggingen.  
 
Følgende tre alternativer kan være aktuelle: 



 
Alt.1:  Vilkårene for tilknytning er som ellers i Spydeberg rensedistrikt. Det innebærer at 

hver abonnent betaler for alle utgifter for framføring av sin private stikkledning fram 
til kommunens ledninger. 

 
Alt 2:  Kommunen anlegger og eier enkelte strekninger av stikkledning(er) fra 

hovedledning. På denne måten kan flere eiendommer kreves tilkoblet. Kostnad for 
prosjektering og utførelse av disse kommunale stikkledninger kommer i tillegg til 
kontrakt med utbygger. Kontrakten dekker kun overføringsledninger med 
tilkoblingspunkter mellom Holli og sentrum. Ellers som alternativ 1. 
 

 Ved å legge kommunal stikkledning i Ligotveien til en kostnad på kr. 240.000, kan 4 
ekstra boliger knyttes til. Dersom det legges ledning mot Fransevoll til ca. kr 
400.000, kan 4 boliger knyttes til og potensielt 7 hytter. Det kan eventuelt legges 
klart et tilkoblingspunkt for fremtidig tilknytning av boliger og hytter på Fransvoll. 

 
Alt 3:  Solidarisk kostnadsfordeling. Alle abonnenter betaler lik sum for framføring, 

uavhengig av avstand til hovedledning, men innenfor et nærmere definert 
kostnadstak. 

 
Ved alle tre alternativene kommer innbetaling av engangsgebyr for tilknytning til avløpsnett i 
tillegg. 
 
Øvre kostnadsgrense for krav om tilkobling 
Spydeberg har tidligere krevd tilkobling av bygninger som enkelt og uten større kostnader kan 
knytte seg til offentlig nett. I tvilstilfeller har eierne selv kunnet velge mellom privat 
avløpsanlegg eller offentlig avløp. 
 
Vilkår for tilknytningsplikt er hjemlet i plan og bygningsloven § 27-2, annet ledd. Plikten 
inntrer der offentlig avløpsledning går over «nærliggende areal». Det er videre et vilkår at 
private omkostninger ikke blir uforholdsmessig store. Et pålegg om tilknytning må vurderes i 
hvert enkelt tilfelle og tilknytningsplikten kan frafalles hvis det foreligger særlige hensyn. I en 
endelig avgjørelse av klagesak om pålagt tilknytning fastslo Fylkesmannen i Hedmark i 2007 
at uforholdsmessig kostnad ligger på over kr. 200.000 ekskl. mva. etter den tidens kroneverdi. 
 
Fylkesmannen i Østfold oppgir at de støtter kommunene som setter et øvre tak på opp til  
kr. 200.000/250.000 i kostnader for den enkelte. Det er rimelig å kreve mer for kommunal 
tilknytning enn privat avløpsanlegg (minirenseanlegg) på grunn av fordeler knyttet til lenger 
levetid, mer stabilitet i drift og mindre bruksbegrensninger.  Det vil føre til mindre utslipp av 
næringsstoff og bakterier/virus i lokale vassdrag. 
 
Mange kommuner har fastsatt et øvre kostnadstak, fordi bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven er lite konkret. En slik bestemmelse gir mer forutsigbarhet for innbyggerne og 
sikrer likebehandling i større grad. 
 
Sarpsborg kommune har satt en kostnadsramme på kr. 200.000,- per abonnent innenfor 500 m 
fra offentlig avløpsledning. 
 
Eidsberg kommune har vedtatt en kostnadsramme på 2 x grunnbeløpet i Folketrygden (G), 
som per 2013 utgjør kr. 170.490. Askim kommune har lik praksis som Sarpsborg kommune. 
Hobøl kommune har tidligere operert med en grense på kr. 150.000,- og gitt pålegg til boliger 
innenfor en avstand på 150 m.  



 
Administrasjonen har vurdert at samtlige boliger innenfor 150 m på hver side av 
overføringsledningen bør kunne pålegges tilknytning. Beregnet kostnad for en bolig som 
ligger 150 m fra hovedledningen er  
kr 150.000,- for framføring (graving/ledninger etc.) av privat stikkledning, og i tillegg 
kommer installasjon av minipumpestasjon til ca. 42.000,-. 
 
Til opplysning er det i gebyrforskrift for Lyseren foreslått at de som knyttes til 
trykkavløpsanlegget etter at det er etablert, betaler kr. 130.000 (eller det som blir endelig 
engangsgebyr for tilkobling/anleggsbidrag) i tillegg til å bekoste privat stikkledning og 
minipumpestasjon. 
 
Vurderinger:  
 
Vilkår for tilknytning langs overføringsledningen 
Rådmannen vurderer at alternativ 2 er mest gunstig av flere grunner. Flere abonnenter knyttes 
til innenfor en rimelig kostnad. Etablering av kommunale stikkledninger fører til kortere 
strekk med private avløpsledninger. Kommunen har dårlig erfaring med mange lange private 
eksisterende vannledninger. Manglende vedlikehold og oppfølging fra private eiere medfører 
problemer med lekkasjer og er svært ressurskrevende å følge opp for kommunen. 
 
Både alternativ 2 og 3 medfører at flere boliger kan knyttes til offentlig avløp. En solidarisk 
modell kan imidlertid oppleves urettferdig for de som ligger nært ledningen.  
 
Det er videre gunstig å få med flest mulig abonnenter frivillig fra start, slik at stikkledninger 
kan legges samtidig med hovedledningen. Dersom mange må pålegges tilknytning i ettertid, 
vil det erfaringsvis ta lang tid å få knyttet disse boligene til avløpsnettet.  
 
Øvre kostnadsgrense for krav om tilkobling 
Ved å innføre en kostnadsgrense for krav om tilknytning, vil kommunen kunne få mer igjen 
for investeringer som gjøres, både i form av bedre økonomi for fellesanleggene, men også 
miljømessig med færre enkeltutslipp til lokale resipienter. Dette er viktig å få på plass også av 
hensyn til planlagte avløpsprosjekter, f.eks i Solbergfoss og omegn.   
 
Miljø 
Med flest mulig hytter/boliger på offentlig avløpsnett blir det færre private avløpsanlegg med 
utslipp til lokal bekk (Smalelva). 
 
Økonomiske vurderinger 
 
Endring av innbetalingsplan for påmeldte 
Det er tidligere planlagt at hytteeierne/boliger skal betale anleggskostnader når anlegget er 
ferdigstilt. Dette er ikke vanlig praksis i de kommunene vi har vært i kontakt med. Det vil gi 
kommunen et stort likviditetsproblem. Det må tas opp store lån hvor rentekostndene må 
tillegges prosjektet. Dette gir abonnentene høyere avgifter over tid. 
 
Antall påmeldte blir høyere, noe som vil øke bruttokostnaden i prosjektet. Admnistrasjonen 
bør gis fullmakt til å øke kostnaden tilsvarende anleggsbidragene. 
 
Før oppstart av utbyggingen foreslås det derfor at for Lyseren rensedistrikt innbetales det ca. 
70 % av anleggskostnadene 1.3.2014, dvs. kr. 100.000,-for avløp og kr. 5.000,- for vann. 



(Totalkostnaden er like for alle; trykkavløp kr. 130.000,- og vann kr. 25.000,- pluss kr. 2.500 
hvert år i 10 år. Pr. dato er det påmeldt ca. 450) 
 
For området sør for Holli gjelder stort sett påmeldingene trykkavløp og kostnadene pr. 
bolig/hytte vil variere. Derfor forslås det at det for disse kreves forhåndsinnbetaling av 
anleggskostnader på kr. 50.000,-. (Det er pr. dato ca. 30 påmeldte.) 
 
Det er behov for å oppta et likviditetslån på kr. 30 mill. som innløses når anleggsbidragene i 
sin helhet er innbetalt, senest 30.6.2016. Dette fordi de påmeldte ikke innbetaler alle 
anleggskostnadene på forhånd. 
 
Tilknytning til hovedledningen vil ikke medføre store økonomiske konsekvenser for den 
enkelte huseier, fordi kostnadene vil være på samme nivå som for oppgradering/etablering av 
et privat godkjent miniavløpsanlegg. 
 
Etablering av kommunale stikkledninger vil imidlertid føre til en liten økning i avløpsgebyret 
ellers i kommunen. På den annen side betyr alle nye tilknytninger økte årlige inntekter til drift 
og vedlikehold av nye og eksisterende avløpsanlegg i kommunen. Færre private avløpsanlegg 
medfører redusert administrasjon og kostnader forbundet med kontroll og tilsyn. 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen mener at kommunen bør kreve inn forhåndsinnbetaling fra de påmeldte slik at 
kommunen ikke må ta opp store lån som vil påføre prosjektet store rentekostnader.  Beløpene 
framgår av vurderingene.  
 
For å sikre at det blir mulig å gjennomføre bygging av gang- og sykkelveien fra Hovs plass til 
Holli bør det avsettes kr. 2,5 mill. som dekkes av sideveismidler. 
 
Kommunen bør innføre en øvre kostnadsgrense på kr. 175.000,- eks. mva. for å kreve 
påkobling til kommunens avløpsnett. Beløpet bør indeksreguleres hvert 5 år. Kostnadsgrensen 
bør være gjeldende for hele kommunen. Beløp er ikke lavest og heller ikke høyest i forhold til 
andre kommuner i Indre Østfold. Det er bærekraftig sett i forhold til installasjon av 
minirenseanlegg tatt i betraktning anleggskostnader/ tidsaspekt/vedlikeholdskostnader og 
gevinst i forhold til mindre utslipp til de lokale vassdragene. Kostnadsgrensen vil være 
veiledende da beslutning om tilknytning er et enkeltvedtak og må begrunnes hver gang.  
 
Kommunen bør legge kommunale stikkledninger fra overføringsledningen langs Ligotveien 
og opp til Fransvoll for å få med flere abonnenter til en rimelig pris for den enkelte.  
 
Det anbefales at det tas opp likviditetslån på 30. mill, og at bruttoramma i prosjektet kan økes 
tilsvarende innbetalinger fra nye påmeldte. 
 
 

Spydeberg kommune, 9.9.2013  
 
 
 

Hans Moesgaard 
Rådmann 
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