BERGEN VANN

Pålegg

om tilknytning til offentlig
vann- eller avløpsledning

FOTO, Bergen kommune

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til
forurensningsloven, med det mål å verne om og redusere belastninger
på miljøet. Mange vassdrag i Bergen kommune er under press, og
er sårbare for ytterligere påvirkning. Utslipp av avløpsvann tilfører
forurensning i form av næringsstoffer og slam. Bergen Vann arbeider
kontinuerlig med å redusere denne miljøbelastningen til våre vassdrag og vannforekomster. Kommunen har både myndighet og plikt til
å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter
forurensningsloven.

Har du fått varsel om pålegg eller formelt pålegg om tilknytning
til offentlig vann eller avløpsledning?
Denne brosjyren skal gi deg informasjon om hva du må gjøre
som følge av kommunens varsel om pålegg om tilknytning
til kommunalt vann eller avløpsnett.
Vårt pålegg kan også medføre andre tiltak som huseier må
utføre slik som fornying av eksisterende privat anlegg og
utkobling av slamavskiller.

Varsel om pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett
Dersom tiltaket medfører at du må legge ledning over annen manns
eiendom, eller knytte deg til eksisterende privat avløpsledning, skal det
foreligge tinglyst erklæring. Det er Statens Kartverk i Hønefoss som foretar
tinglysning.

Hva må du gjøre?
■ Kontakt rørlegger eller entreprenør for å innhente pristilbud
		 på utføring av arbeid og tekniske løsninger. Du må innhente
		
flere pristilbud, og kopi av tilbud må du sende til Bergen Vann
■

Kontakt naboer som også er berørt av kommunens varsel
eller pålegg.

■

Samarbeid med en eller flere naboer.

■ Innhent tillatelse til å etablere anlegg over annen manns 		
		eiendom.
■

Innhent tillatelse til å knytte deg til privat ledning.

■

Tinglys erklæring.

Pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning
Bergen Vann følger normalt opp med formelt pålegg om tilknytning når
kostnader ved tiltaket er avklart.
Søknad 
Utførende foretak (valgt rørlegger eller entreprenør) skal søke om
nødvendige uttalelser og tillatelse fra Bergen kommune. Foretaket skal
søke om forhåndsuttale fra Bergen Vann og tillatelse til tiltak fra Plan- og
bygningsetaten.
Det er ditt ansvar at rørleggerforetak har nødvendig tillatelse fra
kommunen før arbeidet settes i gang. Ulovlig utført tiltak kan
medføre ulemper og problemer for deg som eier.
Hva koster det å knytte seg til offentlig vann og avløp?
Det er du som huseier som må betale utgiftene ved tiltaket. Det er
for øvrig satt et øvre tak for hvor mye kommunen kan pålegge deg
av utgifter ved et slikt pålegg. Dette er fastlagt og regulert i Årsgebyr for
vann og avløp i Bergen kommune.
Huseiers egenandel i 2017 ved pålegg om tilknytning■ til offentlig avløpsnett: maksimum 150 000 kr.
■ til vann: maksimum 100 000 kr.
■ til både offentlig vann og avløpsnett: maksimum 200 000 kr.

Kostnader over dette dekkes av Bergen Vann. Krav til egenandel justeres
regelmessig og følger kommunes regulativ.
Kostnader som inngår i din egenandel
■ Utgifter til rørlegger, entreprenør og elektriker.
■
		

Tinglysning og gebyr til bygningsmyndighetene for behandling
av søknad inngår også i egenandel.

Kostnader utover dette må avklares med Bergen Vann.
Tvangsmulkt
Dersom tiltaket med tilknytning til offentlig nett ikke utføres innenfor den
tidsrammen som Bergen Vann krever kan du bli ilagt tvangsmulkt.
Hjemmel / lovverk
Plan- og bygningsloven gir kommunen hjemmel til å pålegge deg å knytte
deg til offentlig avløpsledning. I følge Plan- og bygningsloven §§ 27-1,
27-2 skal bygning knyttes til offentlig vann- eller avløpsledning når denne
går over eiendom eller i veg som støter til den eller over nærliggende areal.
Tilknytning til offentlig nett via privat avløpsledning kan også utføres med
hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-3 og Forurensningsloven § 23,
første ledd. «avløpsvann kan ledes inn i annens avløpsanlegg».
Utført arbeid
Når arbeidet er ferdig utført skal rørleggerforetaket sende sluttdokumentasjon
til Bergen Vann. Avgift endres og eventuelle økonomiske tilsagn utføres.

Ny kommunal ledning

Når kommunen legger ledninger vil
eiendommer som ikke er tilknyttet
kommunalt ledningnett bli pålagt
å knytte seg til for å stoppe utslipp
av avløpsvann og redusere lokal
forurensing

Andre forhold eller tiltak i forbindelse med og
som følge av vårt pålegg
Utkobling av slamavskiller
Når boligen din kobles til kommunal avløpsledning som leder avløpsvannet
til kommunalt renseanlegg er din slamavskiller unødvendig og uhensiktsmessig. Du må derfor sørge for at slamavskiller kobles ut. Før utkobling må
du være sikker på at privat ledningsnett er tett og intakt frem til offentlig
ledning.
■ Bergen Vann dekker kostnadene for tømming av 			
slamavskiller ved tilknytning til offentlig avløpsledning.
■ Bestill tømming hos Bergen Vann.
■ Utføres tømming på annen måte, må huseier selv bekoste 		
		dette.
Fornying av privat ledningsnett
Det er ditt ansvar at dine private vann- og avløpsledninger er tett og intakt.
I forbindelse med pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning kan
det være aktuelt å rehabilitere eller skifte ut eldre ledningsnett. Viser
inspeksjonen av privat avløpsledning at denne er i dårlig forfatning, kan vi
pålegge deg å fornye den. Kostnadene med fornyingen må du betale selv
og kommer i tillegg til kostnaden ved pålegget om tilkytning til offentlig
vann- og avløpsledning.

Tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett fører
til endring av årsavgiften
Du betaler i dag tømmeavgift for tømming av slamavskiller som utføres
etter oppsatt tømmeplan. Når du er tilknyttet offentlig avløpsledning endres
dette til årsgebyr for avløp. Gebyret består da av en abonnementsdel og en
forbruksdel. Avgiften beregnes etter husets bruksareal. Normalt vil derfor
denne kostnaden øke når du knytter deg til offentlig avløpsnett.
Tømming av slamavskiller inntil 4 m3
2 300 kroner pr. tømming = 1 150 kroner pr. år
Engangsgebyr (tilknytningsavgift)
Når du knytter deg til kommunal vann- eller avløpsledning skal det i
henhold til Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Bergen kommune
betales engangsgebyr og senere årsgebyr.
Se - «Regulativ for vann- og avløpsgebyr i Bergen kommune».
Gebyreksempel ved bolig på 100 m2 bruksareal
Priser 2017 inklusiv mva.
Engangsgebyr:				Årsgebyr:
Vann:		

3 500 kroner		

2 000 kroner

Avløp:		

3 500 kroner		

2 800 kroner

Vann og avløp 7 000 kroner		

4 800 kroner

Har du spørsmål - kontakt oss 55 56 60 00
Foto Bergen Vann

Utarbeidet av Vann- og avløpsetaten juni 2017 • Foto Helge Skodvin • Illustrasjoner Augon Johnsen

Rent vann
til folk og f jord
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Miljømerket trykksak 2041 0699

Bergen kommune
Byrådsavdeling for for klima, miljø og byutvikling
Bergen Vann
Fjøsangerveien 68
Pb. 7700, 5020 Bergen
Tlf.: 55 56 60 00
E-post : bergenvann@bergen.kommune.no
www.bergenvann.no - www.facebook.com/bergenvann

