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1. Generelt
Hensikten er å forbedre kvaliteten på våre vassdrag og sjøområder i samsvar med kommunens
miljømål. Det innebær at vesentlige deler av spillvannsavløp på Tau og Jørpeland separeres
og ledes til renseanleggene uten å renne via overløpsanlegg som ledes til vassdrag og sjø.
Kommunen står derfor foran omfattende saneringsoppgaver.
For å oppnå den ønskede miljøforbedringen vil de som ligger innenfor ovennevnte områder
enten få pålegg om utbedring av sine private stikkledninger til samme system som det
kommunale avløpsnettet, eller pålegg om å knytte seg til kommunens avløpsledninger. Til
støtte for dette viktige arbeidet har kommunen vedtatt å gi tilskudd til eksisterende abonnenter
for separering/tilknytting av private avløpsledninger etter nedenstående tilskuddsregler.
2. Tilskuddsberettigede
Tilskudd gis:
Til abonnenter som separerer etter pålegg fra kommunen.
Til abonnenter som frivillig separerer avløpet.
Til slamabonnenter som knytter seg til kommunale avløpsledninger etter pålegg.
Til slamabonnenter som frivillig knytter seg til kommunale avløpsledninger.
Ved separering / tilknytting av ledninger i forbindelse med tilbygg/påbygg.
Ved fellesledninger for flere bruksenheter begrenses tilskuddet pr. enhet.
Boligens stikkledning for vannforsyning skal saneres samtidig med sanering av privat
stikkledning til offentlig avløp.
Tilskudd gis ikke:
For fritidsboliger/hytter
For reparasjoner/utbedring av avløpsledninger.
For utbedring av ulovlig avløpsanlegg
For utbedring på grunn av feilkobling til avløpsnettet
For bygging av avløpsanlegg (avløpsledninger ) ved bygging av ny (bolig) enhet
Dersom frist for pålegg om separering ikke blir overholdt
Tilskuddsordningen for separering av private stikkledninger til offentlig avløpsnett gjelder fra
den dagen den er vedtatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
3. Tilskuddssatser
For avløpsanlegg som koster inntil kr. 100.000,- vil tilskuddet bli mellom 25% og 60%,
utregnet etter følgende prosentsatser:
25% tilskudd fra kr.
0,- til kr. 10.000,50% tilskudd fra kr. 10.000,- til kr. 50.000,75% tilskudd fra kr. 50.000,- til kr. 100.000,Avløpsanlegg som kalkuleres til/koster mer enn kr. 100.000,- behandles som særskilt prosjekt,
og det kreves minst 2 pristilbud. Eventuelt tilskudd for arbeider over kr. 100.000,- avgjøres av
Rådmann i den enkelte sak, innenfor en tilskuddsramme på inntil 60%.

4. Beregningsgrunnlag
Tilskuddet beregnes ut fra de faktiske dokumenterte kostnadene abonnentene har hatt for å
sanere hvert enkelt utslipp. Egeninnsats skal ikke regnes med.
Utgifter til stikkledningene, fra tilknytningspunkt ved hovedledningene og til og med stakeog drenskum er grunnlaget for tilskuddsberegningen.
Arbeid med takvann, drenering eller arbeid med separering av ledningene under kjellergulv
regnes ikke med i grunnlaget for tilskudd, selv om dette arbeidet er nødvendig for å oppnå
fullstendig separering.
5. Utbetaling
Tilskuddsutbetaling er avhengig av at tiltaket er utført innen den gitte tidsfrist.
Det må søkes skriftlig om tilskudd. Eget søknadsskjema skal nyttes ved søknad om tilskudd,
Dette blir tilsendt sammen med pålegg om sanering. Søknaden må inneholde kvitteringer for
utgiftene. Utbetaling av tilskudd skjer ikke før ferdigmelding fra rørlegger foreligger, og er
godkjent av kommunen.
I de tilfeller det kreves spesielle installasjoner i forbindelse med tilknytting til offentlig
kloakk, for eksempel privat fett-, oljeutskiller og eller kloakkpumpestasjon, må det foreligge
nødvendige driftsavtaler i underskrevet stand før tilskuddet for stikkledninger utbetales.
6. Frister
Tilbud om tilskudd er avhengig av at tiltaket er utført innen de angitte tidsfrist. Dersom
utbedring/separering/tilknytning ikke skjer innen den angitte tidsfrist, faller tilskuddet bort.
Kommunen kan da ilegge tvangsgebyr i henhold til plan og bygningsloven § 116 a, eller
forurensingsgebyr i henhold til forurensingsloven § 73.
Tvangsgebyret vil bli et beløp som tilsvarer tredobbelt årsgebyr for avløp for boligen, basert
på stipulert forbruk iht. kommunens forskrifter om vann- og avløpsgebyr, i den perioden
tvangsgebyret gjøres gjeldende.
Kommunen kan også foreta tvangsgjennomføring av tiltaket, på eiers regning.
Ved kommunalt nyanlegg eller saneringsanlegg:
Frist fastsettes ut fra fremdrift av anlegget. Vanligvis gis minst 6 måneders frist.
Ved drifts- og/eller miljøhensyn:
Vanligvis gis frist på 6 måneder. Rådmann kan fastsette en kortere frist ut fra en vurdering
hvor alvorlig hendelsen/forurensingen er.
Ved klage på krav om separering/tilknytning settes frist for tilskudd til 3 måneder etter at
endelig vedtak er fattet.
7. Klage
Klage på enkeltvedtak vedr. søknad om tilskudd etter dette reglement går i henhold til
kommunens regler til Klagenemda.
8. Ikrafttredelse
Tilskuddsreglene gjelder fra 10.03.2005

STRAND KOMMUNE
Kommunalteknikk
SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD FOR UTBEDRING AV
PRIVAT AVLØPSANLEGG OG SEPARERING AV PRIVAT
STIKKLEDNING TIL OFFENTLIG AVLØPSANLEGG
Navn eier / søker
Postnr.

Adr
Sted

Telefonnr. dagtid

Gnr.

Bnr
Telefonnr. kveld

Det søkes herved om tilskudd for utgifter til utbedring av privat avløpsanlegg etter
tilskuddsordning vedtatt av Strand kommune ( sak 0009 / 05, 02.03.05)
Spesifikasjon av utgifter:

Faktura navn / tekst

Beløp

Sum beløp som det søkes tilskudd for
Tilskuddsberettiget beløp overføres kontonr…………………………………………..
Sted……………………………………… dato…………
Underskrift………………………………………………..

