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AVLØP GRENSESNITT OFFENTLIG/PRIVAT LEDNINGSNETT 
  

 
Kommunestyret overførte i sak 59/13 eierskap, drift og vedlikeholdsansvar av stikkledninger 
for vann og avløp, ihht standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 
Hovedledningsnettet for både vann og avløp er i Holtålen kommune bygget ut under 
forskjellige premisser/grunnlag. Mye er historisk sett bygget ut av private aktører, og siden 
tatt inn som kommunalt ledningsnett. I tillegg har eierskapsforholdet/grensesnittet for 
ledningsnettet vært endret etter diverse politiske bestemmelser.  
Denne forskjellige og uensartete praksisen har ført til av vi,pr i dag ikke har et klart 
grensesnitt på henholdsvis hovedledningsnett og stikkledningsnettet. For å kunne gå videre 
med utviklingen av denne infrastrukturen, samt på en god/riktig måte kunne håndtere 
kommunestyrets vedtak om opprydding i spredt avløp og tvungen tilknytting til offentlig 
avløpsnett, må det politisk vedtas et grensesnitt på eksisterende hovedledningsnett. (sette et 
0 -pkt) 
 
Vedlagt ligger kopi av kommunens kartverk over eksisterende avløpsnett. Det presiseres at 
dette ikke nødvendigvis er 100% korrekt da ledningsnettet tidligere ikke ble registrert med 
gps slik det gjøres i dag. Kartet er uansett den beste informasjonen vi har om eksisterende 
ledningsnett. 
For enkelthets skyld har forslaget en layout med grønt hovedledningsnett og rødt 
stikkledningsnett der informasjon om dette finnes. Videre har vi lagt oss på en hovedregel 
om at stikkledningsnettet grensesnitt er siste fordelingspunkt. Unntak kan her forekomme. 
 Vi har videre som hovedregel tatt veg kryssinger (fylke/kommunale veger) inn i 
hovedledningsnettet. Dette for å sikre riktig utførelse, drift og vedlikehold av kritisk punkt. For 
eksisterende hytte/boligfelt som tilknyttes offentlig avløp, samt nye/kommende hytte og 
boligfelt, skal grensesnittet for eierskap trekkes utenfor feltet. Dette vil si at slike felt (har) vil 
få et internt fordelingsnett som er i privat eie.(driftes av hytteforening etc) Eksempel på dette 
finnes allerede i vedlagt kartverk. (eks, Åsset hyttegrend) 
Ved en eventuell utvidelse av hovedledningsnettet skal ledningen prosjekteres å vedtas som 
utvidelse av kommunens hoved avløps-nett. Dette vil hindre tvil om eierskap/tilhørighet 
framover. 
Det presiseres at denne saken kun omhandler avløpsnettet. Det bør vurderes om samme 
øvelse bør gjøres for eksisterende vannledningsnett. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Eksisterende hovedledningsnett for avløp i Holtålen kommune vedtas som beskrevet i denne 
saken, og som vist på tilhørende kartkopier. Eventuelle nye utbygginger av 
hovedledningsnettet, samt evt overtakelse av privat utbygd ledningsnett, skal prosjekteres og 
politisk vedtas som utvidelse av eksisterende hovedledningsnett. Dette for å hindre tvil om 
ledningens eierskap, drift og vedlikeholdsansvar. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.02.2021 sak 14/21 
 
Behandling 
Utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 18/21 
 
Behandling 
Forslaget enstemmig vedtatt.   
 
Vedtak: 
Eksisterende hovedledningsnett for avløp i Holtålen kommune vedtas som beskrevet i denne 
saken, og som vist på tilhørende kartkopier. Eventuelle nye utbygginger av 
hovedledningsnettet, samt evt overtakelse av privat utbygd ledningsnett, skal prosjekteres og 
politisk vedtas som utvidelse av eksisterende hovedledningsnett. Dette for å hindre tvil om 
ledningens eierskap, drift og vedlikeholdsansvar. 
 


