HÅ KOMMUNE
REGLER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LEGGING AV KLOAKKLEDNINGER
UTENFOR TETTBYGD STRØK

1.

Kommunen kan gi støtte til kloakkledning som legges i spredt bebyggelse. Støtten gis
til hovedledning som føres fram til kommunal kloakkledning. Teknisk etat fastsetter i
planen hva som skal regnes som hovedledning.

2.

Støtten gis med kr 10 000,- pr. bruk/eiendom. Det gis ingen støtte til legging av
stikkledninger.

3.

Arbeidene utføres av grunneierne. Kommunen bistår med en mann i grøfta for legging
av hovedledningen. Denne mannen skal sørge for at ledningen blir lagt
forskriftsmessig i henhold til planer.

4.

Kommunen planlegger anleggene vederlagsfritt for grunneierne så langt kapasiteten
for teknisk etat rekker.

5.

Hovedledningen blir kommunens eiendom, og kommunen har det fremtidige
vedlikeholdet av denne.

6.

Kommunen står for innkjøp og anskaffelse av materiell til hovedledningen. Tilskuddet
fra kommunen på kr 10 000,- til hver bruker og tilskuddet fra Staten skal brukes til
dekking til innkjøp av dette. Blir det penger til overs, utbetales dette til søkerne
(se pkt. 7), men blir det underskudd, kan dette kreves inn av kommunen før
materiellet bestilles.

7.

Tilskudd som blir til overs (se pkt. 6), utbetales samlet til tillitsman når det forelegger
godkjent ferdigmelding fra rørlegger og når tilknytningsavgifta er betalt til
kommunen.

8.

Kommunen kan sette frist for tilkoblingen.

9.

Grunneierne må uten utgifter for kommunen ordne med gravetillatelser og nødvendig
grunn. Kommunen ordner med gravetillatelser og nødvendig grunn ved kryssing av
riksveg og jernbane. Kommunen tar også kostnadene ved slike kryssinger.

10.

Det utbetales tilknytningsavgift etter gjeldende regler.

11.

Grunneiere som ikke er med på anlegget , men som blir pålagt eller ønsker tilknytning
senere må ordne opp i det økonomiske mellomværet med de abonnentene som har
bekostet leggingen. Denne regelen faller bort 15 år etter at anlegget er tatt i bruk.

12.

Alle bruk/eiendommer skal levere rørleggermelding før arbeidene startes opp. Hver
eiendom skal ha en inspeksjonskum 10-20 meter fra bygningen.
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13.

For alle anlegg skal det velges en tillitsmann som har fullmakt fra søkerene til å handle
på deres vegne.

14.

Kommunen søker om støtte fra Staten. Denne støtten tilfaller kommunen i sin helhet.

15.

Kommunen har rett til å foreta kontroll og inspeksjon av ledningsnett og kummer.
Senere reparasjoner på ledninger som er overtatt av kommunen, skal kunne foretas av
kommunen mot rimelig godtgjørelse til grunneier.

16.

Det må ikke forekomme at overvann tilføres ledningsnettet. Bare vann som er tilført
gjennom vannforsyningen kan slippes ut i kloakkledningen, jfr. pkt. 18.

17.

Dersom det blir gitt tilskudd til anlegget fra landbruksmyndighetene, plikter
gardbrukerne å etterkomme de krav som stilles fra disse myndighetene.

18.

Forurensningsloven med forskrifter for vann og kloakk gjøres forøvrig gjeldende på
vanlig måte.

19.

Disse reglene gjelder fra 9. april 1992 og erstatter alle tidligere regler om støtte til og
tilknytningsforhold for kloakk i spredt bebyggelse, bortsett i fra kommunens generelle
«Forskrifter for vann og kloakk.»
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