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ENDELIG HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL LOVFESTING AV 
KOMMUNALT EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG 
 
Viser til oversendelse datert 30.03.2009 med høring av forslag til lovfesting av kommunalt 
eierskap til vann- og avløpsanlegg, samt oversendelse av foreløpig høringsuttalelse fra Oslo 
kommune datert 15.06.2009. 
 
Bystyret har behandlet saken i møtet 26.08.2009 sak 233 og etter dette er bystyrets vedtak: 
 
Høringsuttalelse fra Oslo kommune til forslag om lovfesting av kommunalt eierskap til vann – 
og avløpsanlegg (ny Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr): 
 
Oslo kommune mener det er viktig at det sikres kvalitet, sikkerhet og langsiktighet i leveransen 
av trygt og godt drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann. 
 
Oslo kommune vil presisere at det må være adgang til ulike varianter av offentlig-privat 
samarbeid også innenfor vann- og avløpssektoren dersom dette er hensiktsmessig. 
 
Det er videre viktig at forslaget ikke må gis tilbakevirkende kraft. 
 
Lovgivningen må blant annet gi unntak fra offentlig eie for vann- og avløpsvirksomheter som 
f.eks. er organisert som ikke-kommersielle private andelslag eid av abonnentene. 
 
Oslo kommune støtter lovforslagets krav om at nye vann- og avløpsanlegg skal være 
kommunalt eid, og mener også at det ikke skal være mulig å videreselge slike anlegg til private. 
Eksisterende private anlegg kan ved eventuelt salg således bare selges til kommuner. 
 
Oslo kommune mener at også driften av så livsviktige og grunnleggende oppgaver må være et 
kommunalt ansvar, og at dette må fastsettes i en ny lov. 
 
Oslo kommune er opptatt av å sikre høyest mulig kvalitet, sikkerhet og langsiktighet i 
leveransen av drikkevann og når det gjelder forsvarlig håndtering av avløpsvann. Oslo 
kommune ønsker handlefrihet for å sikre kvalitets- og kostnadseffektive løsninger som til 
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enhver tid er til beste for Oslos innbyggere. Oslo kommune ønsker derfor ikke begrensninger i 
kommunens adgang til å sette bort utbyggings- og driftsoppgaver til private aktører. Oslo 
kommune kan derfor ikke støtte et forslag som hindrer mulighetene for private aktører til å påta 
seg utbyggings- og driftsoppgaver i forbindelse med denne typen anlegg. 
 
Oslo kommune mener at det er fornuftig at begrepsbruk i gjeldende regelverk oppdateres i 
samsvar med annen relevant lovgivning. 
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