egen organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis.
Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale
med Norsk Vann BA.

Nytt fra Norsk Vann

Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten
og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå
som følge av bruk av rapporten.

NYTT fra
Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar
Tlf: 62 55 30 30 E-post: post@norskvann.no
www.norskvann.no

Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt
Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

Norsk Vanns prosjektsystem ”Norsk Vann Prosjekt” genererer stadig nye rapporter, veiledninger
og andre verktøy på vann- og avløpsfeltet. Prosjektsystemet er fullt ut brukerstyrt, for å sikre at
prosjektene har størst mulig aktualitet og nytteverdi.
Her kommer en oversikt over nye verktøy
siden forrige omtale i VANN 3/2013. Rapporter
kan kjøpes hos Norsk Vann. De som er med i
Norsk Vann Prosjekt eller abonnerer på resultater fra Norsk Vann Prosjekt, kan fritt laste ned
rapportene og andre verktøy i pdf-format fra
www.norskvann.no. Juridiske verktøy kan fritt
lastes ned fra www.va-jus.no.

I tillegg er det laget en mal for informasjonsskriv til beboere i områder hvor kommunen skal
legge nye ledninger.

Nye hjelpemidler for kommunens
kontakt med abonnentene

Mange VA-abonnenter er bare i kontakt med
vann- og avløpsavdelingen i kommunen når bygningen knyttes til kommunale ledninger og der
etter ved de årlige innbetalingene av gebyr. I blant
har imidlertid kommunen behov for å pålegge
abonnentene å gjøre tiltak på sine VA-anlegg. Selv
om kommunene ønsker å være smidige og løsningsorienterte, kan det være nødvendig med tydelig informasjon om abonnentenes forpliktelser.
Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem
utarbeidet standardbrev og tilhørende informasjonsfoldere for følgende pålegg til abonnentene:
• Tilknytningsplikt
• Separering av avløpsledning
• Utkobling av slamavskiller
• Utbedring av avløpsledning
• Reparasjon av vannledning
• Frakobling av taknedløp
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Standardbrev og brosjyrer kan lastes ned fra
va-jus.no.

Det er utarbeidet informasjonsfoldere som kan
følge kommunens første henvendelse til
abonnenten.
Vann I 04 2013

Nytt fra Norsk Vann
Kommunens logo

[Navn]
[Adresse]
[Postnummer og sted]

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

Plikt til å knytte bygning til kommunal [vann- og] avløpsledning
I følge våre opplysninger er bebyggelsen på din eiendom tilknyttet et privat [vann- og]
avløpsanlegg. Kommunen har sin[e] hovedledning[er] for [vann- og] avløp i [vei/område].
[All annen bebyggelse i nærheten av deres eiendom er tilkoblet disse]. Sammen med dette
brevet ligger det en kartskisse som viser ledningsnettet i området.
I 20xx vil kommunen sende brev til eiendommer i [område] med frist på [eksempelvis seks]
måneder for å gjennomføre arbeidet med å knytte bygningene til kommunens hovedledninger
for [vann- og] avløp.
Du finner mer informasjon om tilknytningsplikten i brosjyren som følger med dette brevet.
Hvis du har spørsmål kan du ringe [sentralbord] eller sende e-post til
[postmottak@x.kommune.no].

På va-jus.no finner du brevmaler for hele
prosessen

Malene er utarbeidet av Norsk Vanns juridiske rådgiver Elin Riise i samarbeid med en
styringsgruppe og www.miljøkommune.no.
Norsk Vann ønsker tilbakemeldinger fra kommuner som har tatt i bruk malene, slik at vi kan
videreutvikle disse til å bli et best mulig hjelpemiddel.

Vennlig hilsen

……………………………………………
(Navn)
Saksbehandler

Vedlegg:
• Brosjyre om tilknytningsplikt
• Kartskisse
• Plan- og bygningsloven §§ 20-1[, 27-1] og 27-2
• [Tilkobling til privat avløpsledning – forurensningsloven § 23]
• [Fritidsbolig: arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan]
• Lokal forskrift for saksbehandlingsgebyr
• Vass- og avløpsanleggslova
• Forurensningsforskriften del 4A
• Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr

Vann I 04 2013
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