Vedtatt av utvalg for kultur, miljø og næring i Gran kommune i sak 0028/01 - 26.04.01

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL DELTAKELSE I
UTBYGGING AV PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG
1. Gran kommune skal kun vurdere deltagelse i private vann- og avløpsanlegg som ikke går i,
eller fører til regulert område eller som i kommuneplanen er avsatt til utbygging eller
råstoffutvinning.
2. Gran kommunes deltagelse betinger at utbyggingen vil forbedre vann- og avløpsforhold i
eksisterende bebyggelse.
3. Gran kommunes deltagelse skal på ethvert tidspunkt vurderes/ prioriteres ut i fra de til
enhver tid gjeldende hovedplaner/ øvrige planer som måtte være av betydning.
4. Det skal for alle typer vann- og avløpsanlegg utarbeides planer og søknader som skal
godkjennes av Gran kommune før anleggsarbeider startes opp. Planene vil danne
grunnlaget for den kommunale deltakelse og hva som siden skal overtas til kommunal drift
og vedlikehold.
5. Gran kommune skal kun delta i private vann- og avløpsprosjekter hvor Gran kommune
vederlagsfritt overtar ledningsnett m/ installasjoner umiddelbart etter godkjent
ferdigstillelse. Omfang av aktuelle overtakelser avklares før utbygging startes.
6. Privat utbygger kan ikke fra det øyeblikk anleggsdriften er igangsatt kreve refusjon av
utgifter fra abbonnenter som tilkoples det ledningsnett som skal overtas av Gran kommune.
7. Gran kommune kan ikke delta i prosjekter hvor kommunens deltagelse til prosjektet totalt
overstiger 25 % av den totale kostnad.
8. For de tilfeller hvor kommunal deltagelse er aktuell og innebærer totale kommunale
kostnader på over kr 50.000,- skal egen sak legges frem for Formannskapet med forslag til
vedtak og eventuell finansiering.
9. Gran kommune kan avslå alle søknader om kommunal deltagelse når de økonomiske
forhold tilsier dette.
10.For de tilfeller hvor kommunens totale deltagelse ikke overstiger kr 50.000,- delegeres
vedtaksmyndighet til teknisk sjef. Gran kommunes andel dekkes da ved omfordeling av
ordinære driftsmidler.
11.Teknisk sjef delegeres myndighet til å avslå søknader om kommunal deltagelse der dette er
i tråd med disse retningslinjer.
12.Avtaler om utbygging av vann- og avløpsanlegg sammen med private skal bygges på disse
retningslinjer.
13.Formannskapet kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra disse retningslinjene.
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