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Saksopplysninger 
For 2019 er det avsatt 11,1 mill. kr. til bygging av kommunalt trykkavløp for områdene Solbergfoss, 
Holm og Stegenveien fram til Skaugs plass i Spydeberg kommune, herunder fornying av 
hovedvannledning. 
 
Prosjektet er i utgangspunktet et avløpssamarbeid mellom Spydeberg og Askim kommuner, men 
denne saken omhandler tilknytning av eiendommer i Spydeberg. Overføring av avløp fra bebyggelsen 
i Askim og ombygging av renseanlegget på Solbergfoss til pumpestasjon, håndteres foreløpig som et 
eget prosjekt i regi av Askim kommune. 
 
Kommunen har sendt informasjon til eiendommer som ligger i rimelig nærhet til planlagt 
hovedavløpsledning, og som sannsynligvis kan pålegges tilknytning i henhold til plan- og 
bygningsloven. I brevet er det opplyst om kostnadsgrensen på kr. 175.000,- (ekskl. mva) for når 
kommunen kan pålegge tilkobling. Etter indeksregulering i 2018 er kostnadsgrensen nå kr. 197.810,- 
kr. 
 
Pöyry har gjennomført et forprosjekt som omfatter tilkobling av 62 boliger og 22 hytter. 5 av 
boligene har nyere minirenseanlegg, og vil få utsatt frist for tilkobling. Rambøll er engasjert til å 
detaljprosjektere anlegget. Det legges nye stikkledninger for vann og varerør for fiber i samme grøft.  
 
Kommunen har startet kartlegging av vann- og avløpsløsninger på hyttene på Holmsåsen, men det er 
foreløpig ikke avklart om disse skal tas med i utbyggingen.  
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Denne saken omhandler valg av modell for utbygging og drift, samt størrelsen på anleggsbidraget fra 
grunneiere/hus/hytteeiere som inngår i prosjektet. 
 

Hjemmelsgrunnlag og bakgrunnsdokument 
Hovedplan for vannforsyning og avløp (2013-2020) 
Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune 
Plan- og bygningsloven § 27-2 (2) og (4).  
  

Vurdering 
 
MODELL FOR UTBYGGING OG DRIFT 

Det finnes ulike modeller for utbygging av trykkavløp som definerer hva som skal bygges og driftes av 
kommunen og hva som skal bygges og driftes av innbyggeren/den private. 
 
Rådmannen anbefaler å benytte tilsvarende modell som vedtatt i Trøgstad og Eidsberg kommuner, 
og delvis for Lyseren rensedistrikt. Det innebærer at kommunen bygger, eier og drifter hele anlegget 
(hovedledningsnett og stikkledninger) til og med pumpestasjon ved det enkelte hus. Abonnenten har 
kun eierskap og driftsansvar for stikkledningen mellom huset og pumpestasjonen. 
 
Denne modellen sikrer rask gjennomføring, og helhetlig prosjektering og utbygging gir en bedre 
funksjon av anlegget, jf. Norsk vann rapport 225/2017 Trykkavløp i spredtbygde og urbane strøk.  

 
Modellen baserer seg på at abonnenten inngår en frivillig avtale om etablering av kommunale VA-
anlegg på privat grunn. Det vil alltid være unntak, men i de fleste tilfeller vil private grunneiere være 
positive til at kommunen tar ansvar for å bygge ut og gi mulighet for tilknytning til offentlig avløp når 
alternativet er separat avløpsanlegg. 
 
Erfaring så langt tilsier at det kan være utfordrende for private å drifte en pumpestasjon. Det krever 
at abonnenten får god informasjon og har forståelse for ansvarsforholdet. Kommunen kan anbefale, 
men ikke pålegge at det inngås serviceavtale. Ved pumpestans og tilstoppinger er det større risiko for 
overløp og utslipp til nærliggende vassdrag.  

 

Plan for kommunal drift og vedlikehold må tenkes gjennom i prosjekteringsfasen, herunder system 
for overvåking av pumpestasjonene. 
 
FINANSIERING 
Finansieringen av trykkavløpsanlegget på Solbergfoss foreslås løst delvis med anleggsbidrag. Det 
foreslås et anleggsbidrag på kr. 120.000,- for første bo/fritidsbolig/næringsenhet på samme eiendom 
og kr. 48.000,- per enhet utover dette. Dette fordi den alternative kostnaden for en grunneier med 
mer enn en enhet vil synke for hver ekstra enhet vedkommende eier. 
 
Grovt regnet vil et separat avløpsanlegg for tre boenheter ferdig installert komme på minimum kr. 
200.000,- i investering pluss de årlige kostnadene. Anleggsbidraget for 3 enheter kommer tilsvarende 
på kr. 216.000,-. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-8
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Når man sammenligner kostnadene er det viktig å ta i betraktning at separate avløpsanlegg har 
kortere levetid sammenlignet med kommunalt avløpsnett og større brukerbegrensinger. Eieren av et 
separat avløpsanlegg er også juridisk ansvarlig for at anlegget tilfredsstiller utslippskravene i 
utslippstillatelsen. 

 

Hvor mye skal kommunen betale? 
Eidsberg kommune har kommet fram til at det kan forsvares å investere omkring kr. 200.000,- per 
nye boligeiendom som knyttes til og kr. 80.000,- per fritidseiendom. Tilsvarende har Trøgstad 
kommune investert ca kr. 100.000,- per boligeiendom. Det anbefales at Spydeberg legger seg på nivå 
i samme størrelsesorden. 
 
 

 
Kostnader 
Prosjektet, inkludert fornying av hovedvannledning, er forventet å koste totalt 27,5 mill. kr. inkl. 
mva., med mulig fratrekk hvis hytteområdet på Holmsåsen ikke blir realisert. 
 
Med anleggsbidrag for trykkavløp på kr. 120.000,- per husstand (57 stk) vil man få inn totalt 6,84 mill. 
kr. i anleggsbidrag. Kommunal netto investering blir da kr. 6,8 mill.kr. Det tilsvarer kr. 119.300,- 
investert per nye abonnent når fornying av hovedvannledning holdes utenfor. Dersom hyttene tas 
med, utgjør anleggsbidraget totalt 9,48 mill. kr.  
 
Total kostnad (eks mva):                              22.000.000 kr 
Usikkerhet (12,5 %)                                        2.740.000 kr 
Finansieres med: 
Avsatt i investeringsplanen 2019:                    11.100.000 kr 

Anleggsbidrag:                                                   6.840.000 kr 
Omdisponering av VA investeringer i 2020:         6.800.000 kr 
 
Det legges opp til innbetaling av anleggsbidrag i 2 terminer, der ca halvparten faktureres ved 
oppstart av byggearbeidene for å sikre rask inndekning av kommunens utgifter. 
 
For å sikre fullfinansiering av prosjektet er det behov for et lånopptak på kr. 6,8 mill.kr. Dette foreslås 
løst ved omdisponering av investeringsmidler for 2020, ved at 6,8 mill kr. flyttes fra sanering av 
Lundsåsen til Solbergfoss. Det legges inn en usikkerhet på 12,5 % i kostnadsoverslaget. 
Administrasjonen vurderer det som tilstrekkelig ut fra prosjektets omfang og kompeksistet, jf. 
Prosjekthåndbok for Spydeberg kommune. 
 
FIBER 
I samme grøft som vann- og avløpsledningene er det aktuelt å legge varerør for fiber fram til 
pumpekummen på den enkelte eiendom. Skiptvet Digital dekker materialer og framføring av fiber i 
henhold til avtalen med Spydeberg kommune. Nærmere informasjon om kostnader blir tema på 
planlagt folkemøte. 
 
Innbyggere som knytter seg til i etterkant må selv sørge for legging av rør for fiber sammen med 
stikkledningene for vann og avløp.  
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FREMDRIFT OG VIDERE ARBEID 
Det er planlagt utlegging av anbudsdokumenter på Doffin 1. august 2019 og oppstart av arbeidene 1. 
november 2019.   
 
Informasjonsmøte for alle berørte blir avholdt så raskt som mulig etter behandling i kommunestyret. 
 
I forbindelse med informasjonsmøtet skal det utarbeides abonnentavtaler og gjennomføres 
påmelding til prosjektet. I tillegg skal det lages mer omfattende grunneieravtaler.  
 
Konklusjon 
Trykkavløpsanlegget i områdene Solbergfoss, Holm og Stegenveien bygges etter tilsvarende modell 
som vedtatt i Trøgstad og Eidsberg kommune. Det vil si at kommunen sørger for utbygging og drift av 
hele anlegget, til og med pumpestasjon på den enkeltes eiendom. Anlegget finansieres delvis 
gjennom innbetaling av anleggsbidrag på kr. 120.000,- for første bo/næringsenhet på samme 
eiendom, og kr. 48.000,- per enhet utover dette.   

 

 
 

 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

1. Trykkavløpsanlegg i områdene Solbergfoss, Holm og Stegenveien bygges ut etter 
anleggsbidragmodellen, hvor restfinansieringen belastes selvkostområdet.  
 

2. Spydeberg kommune er ansvarlig for å bygge og drifte hovedanlegg for vann og avløp, og 
stikkledninger til og med pumpestasjon på den enkelte eiendom.  Kommunen legger 
varerør for fiber til samme punkt.  
 

3. Anleggsbidraget per tilknyttet eiendom settes til kr. 120.000,- for første bo-
/næringsenhet/fritidsbolig på samme eiendom, og kr. 48.000,- per enhet utover dette. 
Beløpet indeksreguleres årlig, dersom byggingen blir utsatt. I tillegg kommer kostnad for 
fiber og tilknytningsgebyr for (vann og) avløp. 
 

4. Prosjektet fullfinansieres ved å omdisponere driftsmidler for 2020, der 6,8 mill.kr. flyttes 
fra Sanering Lundsåsen (314000) til Avløp Solbergfoss (316012). 

  

 
1. Trykkavløpsanlegg i områdene Solbergfoss, Holm og Stegenveien bygges ut etter 

anleggsbidrag-modellen, hvor restfinansieringen belastes selvkostområdet. 
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2. Spydeberg kommune er ansvarlig for å bygge og drifte hovedanlegg for vann og avløp, og 
stikkledninger til og med pumpestasjon på den enkelte eiendom.  Kommunen legger 
varerør for fiber til samme punkt.  
 

3. Anleggsbidraget per tilknyttet eiendom settes til kr. 120.000,- for første bo-
/næringsenhet/fritidsbolig på samme eiendom, og kr. 48.000,- per enhet utover dette. 
Beløpet indeksreguleres årlig, dersom byggingen blir utsatt. I tillegg kommer kostnad for 
fiber og tilknytningsgebyr for (vann og) avløp. 
 

4. Prosjektet fullfinansieres ved å omdisponere driftsmidler for 2020, der 6,8 mill.kr. flyttes 
fra Sanering Lundsåsen (314000) til Avløp Solbergfoss (316012). 

 
 
 
 
Kommunestyre - 37/2019 
 

KS - behandling: 
Politisk saksordfører: Petter Schou,  
 
Sondre Bergersen er inhabil i saken. 
Disse hadde ordet: Petter Schou, Trond Bøle 
Votering: Enstemmig 
 
 

KS - vedtak: 
 

1. Trykkavløpsanlegg i områdene Solbergfoss, Holm og Stegenveien bygges ut etter 
anleggsbidragmodellen, hvor restfinansieringen belastes selvkostområdet.  
 

2. Spydeberg kommune er ansvarlig for å bygge og drifte hovedanlegg for vann og avløp, og 
stikkledninger til og med pumpestasjon på den enkelte eiendom.  Kommunen legger 
varerør for fiber til samme punkt.  
 

3. Anleggsbidraget per tilknyttet eiendom settes til kr. 120.000,- for første bo-
/næringsenhet/fritidsbolig på samme eiendom, og kr. 48.000,- per enhet utover dette. 
Beløpet indeksreguleres årlig, dersom byggingen blir utsatt. I tillegg kommer kostnad for 
fiber og tilknytningsgebyr for (vann og) avløp. 
 

4. Prosjektet fullfinansieres ved å omdisponere driftsmidler for 2020, der 6,8 mill.kr. flyttes 
fra Sanering Lundsåsen (314000) til Avløp Solbergfoss (316012). 

  

 
 
 

Vedlegg: 
1. Skisse Trase trykkavløp Solbergfoss (L)(189402) 
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