
Informasjonsmøte om vann og avløp på Usken 
30.01.2019



Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no

Tron Ree, vann og avløp, planlegging av kommunale anlegg

E-post: tron.ree@sandnes.kommune.no

Kate Lie, vann og avløp, behandling av søknader

E-post: kate.lie@sandnes.kommune.no



Informasjon fra kommunen

• Kommunen som forurensningsmyndighet

• Utbygging av kommunalt vann- og avløpsanlegg

• Sanitærsøknad og abonnement for privat vann- og avløpsanlegg



Forurensningsmyndighet

• Krav til fellesanlegg for avløp

– Bakgrunn for plan om utbygging av vann og avløp på Usken

– Krav til fellesanlegg uavhengig av oppslutning om fellesanlegg nå –

men vil påvirke framdrift for løsninger på øyene

– Krav til fellesanlegg medfører at det ikke vil bli gitt tillatelse til 

enkeltanlegg – det vil ha betydning for framtidige byggesaker for 

bolighus og mulighet for hytter å få godkjent innlagt vann



Forholdet til eksisterende lovlige utslipp

• Utslipp etablert før 1972, og som ikke er endret på siden, vil være 

lovlige fram til kommunen krever en annen løsning

• Eksisterende utslippstillatelser vil gjelde fram til kommunen krever en 

annen løsning

• Eksisterende midlertidige utslippstillatelser vil gjelde fram til kommunen 

krever en annen løsning



Status på eksisterende avløpsanlegg

• Boliger med 
slamavskillere fra 
byggeår 70- og 
80- tallet, eller 
tidligere

• Hyttefelt med tette 
privetløsninger for 
toalett (i dag 
vannklosett på) fra 
70 tallet

• En hytte med 
utslippstillatelse 
for gråvann fra 
2006

Usken sør



Status på eksisterende avløpsanlegg

• Hyttebebyggelse –
ingen hytter med 
utslippstillatelse

Usken - Nordavika
og Uskasluppen



Status på eksisterende avløpsanlegg

• 2 hytter med 
utslippstillatelse til 
gråvann fra 2006 og 
2007

• 5 hytter med 
utslippstillatelse for 
slamavskiller og utslipp 
på dypt vann fra 2006

• 22 hytter tilknyttet 
kommunal slamavskiller

• Boliger med 
slamavskillere fra første 
byggeår, mange fra 70-
og 80- tallet eller 
tidligere.

Uskakalven



Når fellesanlegget er bygget

• Fremdeles ikke nye utslippstillatelser til enkeltutslipp

• Strategi for avløp i spredt bebyggelse – for fellesanlegg som bygges på 

privat initiativ – ikke pålagt tilknytning umiddelbart etter ferdigstillelse, men 

kontroll etter 5 år

• Saneringsplan for avløp – systematisk opprydding i avløpsforhold - vil vise 

hvordan avløpsanlegg på Usken og Uskakalven er prioritert

• Sanering av avløp vil også gjelde eksisterende lovlige anlegg – mange 

lovlige anlegg er heller ikke tilfredsstillende

• Sanering i område med eksisterende fellesanlegg – godkjent løsning er 

tilknytning



Kommunalt anlegg

• Sandnes kommune etablerer og 

driver overføringsanlegg mellom 

Usken og Kyrkjevollen for vann 

og avløp

• Forprosjekt for VA anlegg 

utføres i vår. Det legges vekt på 

en driftssikker løsning. 

• Anskaffelse og utførelse av 

ledningsanlegg avventes til 

fellesprosjektet på land er i gang. 

Tidsmessig bør dette gå  i hop. 



Kommunalt anlegg
Hensikten med et forprosjekt er å utrede/planlegge: 

• Tekniske løsninger på land og i sjøen, herunder

– Trase og tekniske løsninger sjøledninger (mulig bruk av dykkerledning for 

avløp)

– Ledningstraseer og -arrangementer på land på Usken og Kyrkjevollen

– Selvrensing i ledninger, rutiner for pluggkjøring etc.

– Drifts- og vedlikeholdsrutiner, beredskap ved brudd på ledninger etc.

• Andre forhold

- Grunneieravtaler, koordinering mot Usken VA

- Parallelle søknader til aktuelle myndigheter (Sandnes kommune, 

Kystverket, Havnevesenet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen osv.)



Privat felles anlegg

• Søknad om sanitærabonnement og byggetillatelse 
(godkjent firma)

• Ferdigmelding og brukstillatelse



Innhold i sanitærsøknad
• Plan og dimensjonering av anlegg innenfor fellesområdet

• Mulig med flere byggetrinn innen et fellesområde – når det 
foreligger en plan som kommunen har godkjent for hele 
området med fellesanlegg. Dersom flere byggetrinn innen ett 
område – de som er først ute må sørge for beregning for hele 
området

• Kommunen stiller krav til innhold i plan – både for hele området 
og for hvert enkelt delområde ved flere byggetrinn

• Eierform og innhold i sameieavtale

• Tinglyste erklæringer

• Drift og vedlikehold



Tilknytningsgebyr – 2019

• Bolig i uregulert område/spredt bebyggelse

– Avløp: kr 70,- x m2 BRA + mva

– Vann: kr 70,- x m2 BRA + mva

• Hytter

– Avløp: kr 7.000,- + mva

– Vann: kr 6.000,- + mva

• Tilknytningsgebyr forfaller ved 
igangsettingstillatelse

• Særlige ordninger i områder uten 
tilknytningsplikt



Abonnent/gebyr
I forbindelse med årsgebyrene for vann og avløp så er det 4 gebyrer. Satser fra 
01.01.2019 er: 

Forbruk vann kr 7,70,  per m3, per år

Forbruk avløp kr 14,00, per m3, per år

For vannmåler blir forbruket beregnet per kubikk, m3. Uten vannmåler blir forbruket 
beregnet etter bruksareal, m2. 1m2=1m3

Abonnement vann kr 4,32 per m2, per år

Abonnement avløp kr 7,70 per m2, per år

Abonnementet blir alltid beregnet etter byggets bruksareal. 

Husholdninger kan velge om de ønsker å ha vannmåler. Næring er pålagt vannmåler. 
Årsgebyrene er de samme om man har vannmåler eller ikke, men leie av vannmåler 
kommer i tillegg. Vannmålerleie er kr 150 per vannmåler per år. 



Spørsmål?


