
 
BÆRUM KOMMUNE

VANN OG AVLØP
 

   
TILSKUDD I FORBINDELSE MED PLANLEGGING OG 
PROSJEKTERING AV OMLEGGINGER AV 
HOVEDLEDNINGER FOR VANN OG AVLØP 
 
 
1. Hensikt med tilskuddet 
Hensikten med tilskuddet er å bidra til kvalitet på planer for gjennomføring av 
omlegginger av hovedledninger for vann og avløp.  
 
2. Når kan det gis tilskudd: 

1. Tilskudd kan gis når privat utbygging av en eiendom nødvendiggjør omlegging 
av hovedledninger for vann og avløp fordi tiltaket kommer i konflikt med 
eksisterende hovedledninger for VA. 
 

2. Utbyggingsprosjektet må ha et totalt bygningsareal på mindre enn 500 m2 
inkludert eksisterende bebyggelse på eiendommen. Med ”bygningsareal” menes 
total BRA slik det er registrert i Matrikkelen. 
 

3. Tilskudd i forbindelse med omlegging av hovedledninger for vann og avløp gis 
kun til kostnader til planlegging og prosjektering. 
 

4. Alle tiltak på hovedledninger for vann og avløp skal være godkjent av Bærum 
kommune i egen sak. 
 

3. Krav til utførende firma, prosjektering, garanti og tekniske forhold. 
A. Prosjektering og utarbeidelse av planer, detaljplaner, nødvendige tegninger, 

nødvendige beskrivelser og kostnadsoverslag skal utføres av 
rådgivingsfirmaer/konsulenter som er godkjent for aktuell tiltaksklasse. 
Tiltaksklassen oppgis av kommunen. 
 

B. Alle tiltak i forbindelse med gjennomføringen av omleggingen av 
hovedledninger for vann og avløp, skal utføres etter Bærum kommunes 
retningslinjer (VA-normer for Bærum kommune). 
 

C. Tiltaket skal byggemeldes etter reglene i Plan og bygningsloven. 
 

D. Eier av aktuell eiendom må fremskaffe bankgaranti pålydende like stort beløp 
som kostnadsoverslaget tilsier. Bankgarantien slettes når tiltaket er fullført og 
Bærum kommune har overtatt den aktuelle delen av hovedledningsnettet. 
 

E. Eier av aktuelle eiendom må tinglyse på eiendommen en erklæring om 
økonomisk og praktisk garanti i 5 år for eventuelle feil som oppstår på det 
arbeidet som er utført. 
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4. Tilskuddets størrelse. 
Tilskuddet skal dekke inntil kr 50.000,00 (inkludert moms) av prosjekterings- og 
planleggingskostnadene. Tilskuddet skal ikke dekke eventuelle påslag ved 
viderefakturering. 
 
5. Søknad om tilskudd. 
Søknaden må være skriftlig og undertegnet av eier av eiendommen. Søknaden må 
inneholde: 

A. dokumentasjon på at Bærum kommune har gitt tillatelse til omlegging. 
 

B. bekreftelse på tinglysning av økonomisk og praktisk garanti i 5 år for 
eventuelle feil som oppstår på det arbeidet som er utført 
 

C. byggesaksnummeret 
 

D. spesifikasjon over hva og hvor mye det søkes tilskudd for 
 

E. dokumentasjon på at tiltaket er ferdigstilt 
 

F. hvilket firma som har gjennomført prosjekteringen 
 

G. navn, adresse og kontonummer til den som skal ha tilskuddet 
 
1.6 Utbetaling av tilskuddet. 
Tilskuddet kan utbetales når tiltaket er gjennomført, tinglysning utført, bankgaranti 
etablert og all nødvendig dokumentasjon foreligger. 
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