
  
 

  
 

Regler for tilskudd til separering av private stikkledninger    

1. Reglementets formål  

Kommunen utfører omfattende saneringsoppgaver, nyanlegg og omlegging av eksisterende 
avløpsanlegg. Til støtte for gjennomføring av saneringsarbeidet kan kommunen gi tilskudd i henhold 
til gjeldende tilskuddsreglement vedtatt av Sandnes kommunestyre 14.03.2022. 

Utbetaling av tilskudd forutsetter årlig avsetning i handlings- og økonomiplanen.  

2. Virkeområde  
Tilskudd gis:   

 til abonnenter som separerer avløpet etter pålegg fra kommunen 
 til abonnenter som etter pålegg fra kommunen utbedrer feilkoblinger til avløpsnettet  
 

Tilskudd gis ikke:   
 for fritidsboliger/hytter   
 for reparasjon/utbedringer av avløpsledninger 
 for utbedring av ulovlig avløpsanlegg 
 for bygging av avløpsanlegg (avløpsledninger) ved bygging av ny (bolig)enhet   
 ved forsikringssaker, hvor utgifter til separering av avløpsledninger, og utbedring av 

feilkoblinger til avløpsnettet, blir dekket av forsikringen 
 i saker der utgifter blir dekket av reklamasjoner 

  3. Tilskuddssatser 
Tilskuddssatsene vedtas årlig av kommunestyret.  De ulike typene tiltak har ordninger som vist i 
tabell nedenfor. 

Type tiltak Type tilskuddssats Gjeldende tilskuddssats 
Separering etter 
pålegg fra 
kommunen 

Fast beløp per meter grøft for 
stikkledningstraseen for nye spillvannsrør og 
overvannsrør. 
Tilskuddet skal ikke overstige faktiske kostnader. 

Satser vedtatt det året 
pålegg om separering 
sendes ut.  

Utbedring av 
feilkobling på 
avløpsnettet 

Fast beløp per meter grøft for 
stikkledningstraseen for nye spillvannsrør og 
overvannsrør. 
Tilskuddet skal ikke overstige faktiske kostnader. 

Satser vedtatt det året 
pålegg om separering 
sendes ut. 

 

I separeringssaker gis det er et fast beløp per meter grøft for stikkledningstraseen for nye 
spillvannsrør og overvannsrør. Tilskuddet skal ikke overstige faktiske kostnader.  

Beløpet per meter grøft forutsetter at det legges ny spillvannsledning og ny overvannledning og at 
disse ligger i samme grøft. Dersom andre løsninger må brukes vil tilskuddet for disse løsningene 
være i henhold til tabellen nedenfor. Dersom de nye spillvannsledningene og overvannsledningene 
må legges i separate grøfter betales det tilskudd for hver av grøftene. 

 

 



  
 

  
 

Ledninger i grøft: Tilskudd pr meter grøft (kr/m) 
Ny overvannsledning og 
ny spillvannsledning 

X (beløp vedtatt årlig av kommunestyret) 

Ny spillvannsledning 0,7*X 
Ny overvannsledning 0,7*X 

 

4 Beregningsgrunnlag  

4.1 Beregningsgrunnlag ved separering av avløpsledninger 
Lengde av grøft som brukes som grunnlag for tilskudd, beregnes fra tilknytningspunktet på den 
kommunale hovedledningen (B) og til og med senterpunkt for stake- eller drenskum (A) i henhold til 
figur 1. Det tas utgangspunkt i kum og tilknytningspunkt på hovedledning som gir størst avstand 
mellom punkt A og B.  

 

Figur 1. Beregning av grøftelengde som grunnlag for tilskudd  

Dersom kommunen har lagt fram stikk til eiendommen skal lengden av stikket trekkes fra. 

Om deler av ledningen allerede er separert er denne delen ikke tilskuddsberettighet og skal ikke 
regnes med i grøftelengden som grunnlag for tilskuddssøknaden. 

 

4.2 Beregningsgrunnlag ved fellesledninger  
Ved fellesledninger for flere bruksenheter beregnes tilskudd per enhet. Tilskuddet for fellesledning 
fordeles på alle enhetene etter en fordelingsnøkkel. Dokumentasjon på fordelingsnøkkel må legges 
ved tilskuddssøknad.   



  
 

  
 

 

5. Betingelser for å motta tilskudd 
Følgende betingelser må være oppfylt innen fristen gitt i pålegg for å motta tilskudd: 

 Søknad om sanitærabonnement leveres av rørlegger/entreprenør med ansvarsrett, og skal 
være godkjent før oppstart av tiltaket 

 Tilskuddsreglementet til Sandnes kommune skal følges  
 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp; tekniske bestemmelser, administrative 

bestemmelser og lokale tillegg for Sandnes kommune skal følges 
 Komplett ferdigmelding (med skisse og innmålinger) må være levert og bekreftet mottatt av 

kommunen 

Dersom disse betingelse ikke er oppfylt faller retten til tilskudd bort.. 

6. Tilskuddssøknad – og utbetaling  
Det skal søkes skriftlig om tilskudd så snart separeringen er utført. Korrekt søknadsskjema fra 
Sandnes kommune skal benyttes. Søknaden må inneholde tilstrekkelig med dokumentasjon om 
søker, eiendommen, anlegget samt kopi av fakturaer og dokumentasjon på at faktura er betalt.  
Søknaden sendes til postmottak@sandnes.kommune.no.   

Tilskuddsbehandling og –utbetaling skjer først etter at ferdigmelding er bekreftet mottatt av 
kommunen og det foreligger fullstendig tilskuddssøknad. Kommunen sender brev med vedtak om 
tilskudd så snart søknaden er behandlet.   

7. Klage 
Klage på enkeltvedtak vedrørende søknad om tilskudd etter dette reglementet, går i henhold til 
kommunens regler til Utvalg for miljø og tekniske saker og videre til endelig behandling i 
Kommunens klagenemd.  

8. Ikrafttredelse   
 
Tilskuddsreglene gjelder fra 14.03.2022.  

 


