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FORSLAG OM LOVFESTING AV KOMMUNALT EIERSKAP TIL VA-ANLEGG. 
UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT 
 
Vi viser til brev datert 30.03.09 fra Miljøverndepartementet i f.m. høringsutsendelse av forslag til lovfesting 
av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg. 
 
Norconsult og AsplanViak har rammeavtaler med Odda kommune for rådgivende ingeniørtjenester for 
henholdsvis avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg. Denne uttalelsen gis av de to nevnte firma i samråd med 
Odda kommune, VAR-tjenesten.  
 
For tiden pågår det en revisjon av gjeldende kommunedelplaner for vann og avløp, i tillegg til renovasjon. 
Forslaget til ny lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr er således svært aktuelt for 
implementering i dette planarbeidet. 
 
Odda kommune har ingen spesielle innvendinger mot den foreslåtte lovteksten.  
 
Kommunen ser det som en fordel at man får større oversikt og påvirkningsmulighet ved privat utbygging av 
vannforsyning (for eksempel i hyttefelt) siden dette blir søknadspliktig og man kan stille vilkår. Hensynet til 
kvalitet (drikkevannsforskriften), sikkerhet, beredskap og leveringssikkerhet vil i større grad bli ivaretatt. 
 
Innenfor avløp gjelder i prinsippet de samme merknader. For mindre avløpsanlegg i h.t. § 12 i forurensnings-
forskriften, som er unntatt fra loven, er kommunen forurensningsmyndighet og en har dermed den 
nødvendige grad av kontroll med situasjonen. 
 
Vi anser det som en fordel at det foreslås innført forbud mot salg av private anlegg til andre enn kommuner. 
Slik lovutkastet er tolket i høringsnotatet vil dette likevel kun gjelde for nåværende private anlegg som ikke 
kommer i kategorien mindre vann- og avløpsanlegg.  
 
På spørsmålet om behovet for innskrenkninger i kommunens adgang til å sette bort driftsoppgaver, herunder 
tidsbegrensning av kontrakter, mener vi at loven / lovtolkningen bør sette visse grenser. Det vil være uheldig 
om en kommune over lang tid mister oversikt og kompetanse innen drift av egne anlegg. For øvrig bør de 
mest vitale driftsoppgaver ikke kunne settes bort. 

Bergen, 15. juni 2009 

 
Jan-Inge Nilssen 
Norconsult AS 
 


