
Tilskuddsordning B: 
 
Tilskudd for tilknytning av privat avløp til offentlig avløpsanlegg 
 
Vedtatt av Sola kommunestyre 23.09.10 som sak 77/10 
 
Bakgrunn: 
 

1. Sola kommune har som målsetting at alle kloakkutslipp, både eksisterende og nye, så 
langt fysisk/økonomisk mulig, skal tilkoples offentlig avløpsledning. 

 
2. I de tilfellene hvor dette av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre, vil det bli godkjent 

løsninger med felles renseanlegg eller minirenseanlegg med tilfredsstillende fosfor- og 
partikkelfjerning. Dersom forundersøkelser viser at området er egnet for infiltrasjon i 
grunnen, kan dette også bli godkjent som løsning. Slike anlegg som her er nevnt må 
oppfylle kravene i Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i 
Jærregionen (avløpsforskrift for Jæren), vedtatt av kommunestyrene og gjort gjeldende fra 
01.01.10. 

 
Hvem kan søke? Tilskuddsbeløp: 
 

3. For å bidra til at kloakkutslipp, både eksisterende og nye, blir tilkoplet offentlig avløp, vil 
kommunen kunne yte anleggstilskudd for tilknytning av bolighus etter følgende ordning: 

 
a) Eksisterende boliger 
 

I) Selvfallsledning: kr 400 pr. m for avstander mellom 150 m – 400 m fra 
offentlig avløpsledning. Tilskuddet er begrenset oppad til tilskuddbeløp 
tilsvarende 400 m. 
 
For avstander over 400 m kan det gis tilskudd på inntil kr 400 pr. m under 
forutsetning av at tilknytningen gir en teknisk og samfunnsøkonomisk 
forsvarlig løsning. Det vil videre være et krav for å få tilskudd at søkers 
bygning(er) inngår i et felles avløpssystem med andre eiendommer. 
 
II) Trykkavløpssystem (trykkledninger med avløpsvann): kr 250 pr. m for 
avstander mellom 150 m – 400 m fra offentlig avløpsledning. Tilskuddet er 
begrenset oppad til tilskuddbeløp tilsvarende 400 m. 

 
For avstander over 400 m kan det gis tilskudd på inntil kr 250 pr. m under 
forutsetning av at tilknytningen gir en teknisk og samfunnsøkonomisk 
forsvarlig løsning. Det vil videre være et krav for å få tilskudd at søkers 
bygning(er) inngår i et felles avløpssystem med andre eiendommer. 

 
b) Nye boliger 

 
I) Selvfallsledning: kr 400 pr. m for avstander mellom 275 m – 400 m fra 
offentlig kloakkledning. Tilskuddet er begrenset oppad til tilskuddbeløp 
tilsvarende 400 m. 

 
II) Trykkavløpssystem (trykkledninger med avløpsvann): kr 250 pr. m for 
avstander mellom 275 m – 400 m fra offentlig kloakkledning. Tilskuddet er 
begrenset oppad til tilskuddbeløp tilsvarende 400 m. 

 
c) Pumpestasjoner 

 
Tilskudd til privat pumpestasjon: kr 10 000 pr. pumpestasjon. 

 
 
 



Generelt for alle søknader: 
 
Hvor ledningsanlegg nyttes av flere, vil totalt tilskudd for de delene av anlegget som er felles, ikke 
overstige kr 250/400 pr m, jf. pkt 3a og b, uansett hvor mange som er med. Dvs. at den enkelte 
eiendoms tilskudd tilsvarer dens forholdsmessige andel i fellesanlegget (eks. 1 /2, 1/5 osv.). 
 
Alle eiendommer som naturlig hører med til felles avløpssystem skal søke samlet. Rådmannen kan 
vedta hvilke eiendommer som naturlig hører med til felles avløpssystemer. Dersom en ikke deltar i 
fellesanlegg som en naturlig hører til, kan en ikke senere få anleggstilskudd, selv om pålegg om 
tilknytning til offentlig avløp vil bli gitt. Samtlige grunneiere med eiendommer som inngår i et felles 
avløpssystem skal være forespurt om de vil være med på den private tilknytningsledningen, og dette 
skal fremgå av søknaden. 
 
Søknaden må inneholde informasjon om type ledning, evt. forhold ved pumpestasjon og kvalitetssikret 
kart over valgt trase for ledning. Det forutsettes at det leveres en samlet plan og beregninger fra 
pumpeleverandør for områder som anses som felles private trykkavløpssystem. 
 
Søker plikter å rådføre seg med kommunen for å finne hensiktsmessig valg av trase for ledning 
mv. 
 
Søknadsfrist: 
 

4. Rådmannen kan fastsette årlig frist for søknad om tilskudd. Søknadsfristen skal da gjøres 
kjent i rimelig tid på kommunens hjemmesider og i en allment lest avis. Dersom frist ikke 
blir fastsatt behandles søknadene fortløpende etter hvert som de blir mottatt av 
kommunen. 

 
Prioriterte nedslagsfelt: 
 

5. Dersom søknadene overstiger den årlige rammen for tilskudd skal søknader innenfor 
følgende nedslagsfelt prioriteres: 

a. Skas-Heigre 
b. Harvelandsvannet 
c. Hafrsfjord 
d. Bekker med utløp på følgende sandstrender: Sola, Ølberg, Vigdel og Hellestø 

 
Prioriteringen ses også opp mot prosjekter som ligger inne i Hovedplan vann- og 
avløp. 

 
Frist for ferdigstillelse: 
 

6. Det skal fastsettes frist for fullføring av anlegget. Dersom ikke annet er opplyst i vedtaket 
er frist for fullføring 9 måneder fra vedtaksdato. Tilskuddet bortfaller automatisk dersom 
anlegget ikke er fullført innen fristen. Rådmannen kan etter søknad innvilge utsettelse av 
frist for fullføring for enkeltprosjekter dersom særlige forhold foreligger. 

 
7. Tilskuddet utbetales når anlegget er fullført, boligene tilkoblet, og ferdigmelding fra 

utførende entreprenør/rørlegger er godkjent av kommunen. 
 
Vedtaksmyndighet: 
 

8. Vedtak om tilskudd fattes av rådmannen innenfor den årlige rammen for tilskudd fastsatt 
av kommunestyret i årsbudsjettet. 

 
Klage: 
 

9. Klage på enkeltvedtak vedr. søknad om tilskudd etter dette reglement går via 
saksbehandler til særskilt klagenemd i kommunen (etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd). 

 
 



Endring eller opphør av tilskuddsordningen. 
 

Sola kommunestyre kan når som helst oppheve eller gjøre endringer i de gjeldende 

tilskuddsordningene. 


