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UTSATT SAK - REVIDERING AV LOKALE TILSKUDDSORDNINGER - AVLØP I 

SPREDT BEBYGGELSE JF MILJØPLAN B 

 

Vedtak: 

Jan Sigve Tjelta stilte spørsmål om sin habilitet jf. kl § 40.3b, og ble enstemmig erklært 

inhabil. 

Kommunestyrets vedtak (40 representanter) med 27 mot 13 stemmer i samsvar med 

formannskapets flertallsinnstilling. 

Tilleggspunkter 1 og 2 fremmet av Kirsten Lode vedtatt med 36 mot 4 stemmer: 

 

Revidert tilskuddsordning A, Tilskuddsordninger og retningslinjer for felles, privat utbygging 

av offentlig avløpsnett, se vedlegg 1, innføres med virkning fra 01.10.10. Eksisterende 

tilskuddsordning A vedtatt av kommunestyret 07.12.89 som sak 181/89 oppheves fra samme 

tidspunkt. 

 

Revidert tilskuddsordning B, Tilskudd for tilknytning av privat avløp til offentlig avløpsnett, 

se 

vedlegg 2, innføres med virkning fra 01.10.10. Eksisterende tilskuddsordning B vedtatt av 

kommunestyret 28.04.05 som sak 61/05 oppheves fra samme tidspunkt. 

 

Tilskuddsordning C, Redusert tilknytningsavgift for privat avløp fra eksisterende boliger til 

offentlig avløpsanlegg ved stikkledninger over 100 meter, se vedlegg 3, innføres med 

virkning 

fra 01.10.10. 

 

Revidert tilskuddsordning D, Tilskuddsordning for separering av private stikkledninger til 

offentlig avløpsledning (eksisterende abonnenter), se vedlegg 4, innføres med virkning fra 

01.10.10. Eksisterende tilskuddsordning D vedtatt av kommunestyret 19.06.03 som sak 64/03 

og 28.08.03 som sak 88/03 oppheves fra samme tidspunkt. 

 

Beløpsgrense for uforholdsmessig høye kostnader for pålagt tilknytning av avløp i henhold til 

plan- og bygningsloven vurderes i det enkelte tilfellet, men det legges opp til en generell 

praktisering av en beløpsgrense/tak på kr 135 000 inkl. mva eksl. tilknytningsavgift og 

innvilget tilskudd (pr juni 2010), som bare kan fravikes i spesielle tilfeller, for eksempel høy 

total byggekostnad mv. Beløpsgrense/tak som beskrevet ovenfor reguleres årlig jf. SSB’ 

byggekostnadsindeks, boligblokk, rørleggerarbeid i alt, og offentliggjøres på kommunens 

hjemmesider. 

 

1. Skulle det oppstå tvilstilfeller med tanke på beløpsgrense/tak, skal saken legges fram for 

politisk behandling 

 

2. Rådmannen bes komme med en evaluering etter ett år. 

 

Behandling: 

Mindretallet stemte for forslag fremmet av Tom Henning Slethei : 

1. Saken tilbakesendes for å revidere ned ambisjonsnivået noe. 

2. Hovedplanen tas opp til ny behandling for å harmonisere dette. 


