
Emne SV: sak til kontrollutvalget - tilknytningsgebyr

Fra Kristian Horten

Til Torill Bakken

Kopi Dag Øyen

Sendt fredag 4. mars 2022 09:58

Hei, viser til spørsmål angående Røros kommunes rutiner for innkreving av tilkoblingsavgifter ved 
tilkobling til kommunale VA – anlegg. Under følger vår redegjørelse:

- Ingen eiendommer kobles til kommunalt VA – nett i Røros kommune uten søknad og tillatelse. 
Denne tillatelsen gis av avdelingsleder for teknisk drift, som tar en vurdering ut fra kapasitet og 
fysisk utforming av ledningsnettet i det aktuelle området. 

- Når tillatelse til tilkobling er gitt, gis beskjed til konsulent ved teknisk drift som belaster 
eiendommen med tilkoblingsavgifter samtidig som byggetillatelse gis. Opplysninger i 
byggetillatelsen har betydning for størrelsen på tilkoblingsavgiften. Ved tilkobling av 
eksisterende bygninger, faktureres tilkoblingsavgift med det samme som tillatelsen gis. Ingen 
får byggetillatelse med offentlig vann og avløp uten godkjenning av teknisk drift.

- Oversikten over kommunale avgifter på de ulike eiendommene synkroniseres ukentlig mot 
matrikkelen. Dette gjøres for å ha oppdaterte oversikter til enhver tid og samtidig fange opp 
eiendommer som ikke har blitt fanget opp av mekanismene nevnt over.

Det må også nevnes at det finnes områder i Røros kommune hvor påkoblingsavgifter ikke faktureres 
av Røros kommune, men av utbygger. Dette er særskilte avtaler hvor utbygger har hatt særlige 
kostnader med utbygging av infrastruktur, hvor kommunen i etterkant har driftsansvar og eierskap 
til anlegget uten anskaffelseskostnad.

Mvh
Kristian Horten
Avd. leder Teknisk drift
Tlf: 97659619
Epost: kristian.horten@roros.kommune.no
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Sendt: torsdag 3. mars 2022 09:57
Til: Dag Øyen <Dag.Oyen@roros.kommune.no>
Kopi: Kjersti Forbord Jensås <Kjersti.Jensas@roros.kommune.no>
Emne: sak til kontrollutvalget - tilknytningsgebyr

Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg før du er sikker på hvem avsender er, og at innholdet er trygt.

Hei!
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å innhente følgende skriftlige orientering:
Hvilke rutiner har kommunen for å sørge for at krav på tilknytningsgebyr for vann og 

kloakk, (jfr. forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Røros kommune, §5), sendes rettidig?

Utvalget har møte 15. mars og jeg skal sende ut sakene i morgen, men det går greit å ettersende 
svaret til uka.

mvh

Torill Bakken

Daglig leder

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                    

2550 Os i Østerdalen

http://konfjell.no

tlf: 908 15 168
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