
 
BÆRUM KOMMUNE 

VANN OG AVLØP 
 

   
TILSKUDD I FORBINDELSE MED UTBEDRING AV 
PRIVATE STIKKLEDNINGER FOR VANN OG AVLØP 
 
1. Hensikt med tilskuddet. 

Hensikten med tilskuddet er å gi et insitament til rask utbedring av feil på private 
stikkledninger for vann og avløp. 
 

2. Tilskudd ved akutt vannlekkasje på en privat stikkledning. 
Tilskuddet kan gis når det oppstår en feil på en privat stikkledning og feilen 
nødvendiggjør utbedring. Feil er her definert som akutt vannlekkasje på en 
vannledning. 
 

3. Tilskudd ved fare for utlekking/innlekking på en avløpsledning. 
Tilskudd kan gis når det er akutt fare for forurensing fra en avløpsledning eller 
innlekking av grunnvann til en avløpsledning. 
 

4. Tilskudd ved rehabilitering og eller utskifting av en vannledning og eller 
avløpsledning: 
Tilskuddet kan gis når en lednings funksjonsevne ikke tilfredsstiller kravene i Plan 
og bygningsloven med forskrifter og eller standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp.  
 

5. Forhold som må være oppfylt: 
5.1. Den aktuelle stikkledningen må være eldre enn 30 år. 
5.2. Feilen må være av en slik art at ledningens funksjonsevne ikke tilfredsstiller 

kravene i Plan og bygningsloven med forskrifter og eller standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp. 

5.3. Tidsfrister gitt av Bærum kommune må være overholdt. 
5.4. Alle tiltak i forbindelse med utbedring av feil på privat stikkledning skal utføres 

av godkjent foretak etter reglene i Standard abonnementsvilkår. 
5.5. Eier av den private stikkledningen må selv avklare om tiltaket er 

meldepliktig/søknadspliktig i henhold til Plan og bygningsloven. 
5.6. Når den private avløpsledningen utbedres skal det dokumenteres at 

overflatevann og takvann (overvann) ikke er tilkoblet ledning for sanitært 
avløpsvann (kloakk). 
 

6. Tilskuddets størrelse. 
6.1. Ved punktreparasjon: 

Punktreparasjon er reparasjon uten rehabilitering eller fornying av ”hele” 
stikkledningen. Punktreparasjon av vann- og eller avløpsledning gis det et 
tilskudd pr punkt (oppgravd punkt) på kr 5.000,00 inkludert moms. Er det 
behov for flere punktreparasjoner på samme stikkledning, må disse være mer 
enn 10 meter fra hverandre for å defineres som nytt punkt. 

6.2. Ved rehabilitering og eller utskifting av ledning(er): 
6.2.1. Ved rehabilitering og eller utskifting av en ledning gis det et tilskudd pr 

meter på kr 250,00 inkludert moms. 
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6.2.2. Ved rehabilitering og eller utskifting av to ledninger gis det et tilskudd pr 
meter på kr 400,00 inkludert moms. 

6.2.3. Ved rehabilitering og eller utskifting av tre ledninger gis det et tilskudd 
pr meter på kr 500,00 inkludert moms. 
 

7. Tilskuddets øvre grense: 
Den øvre grensen for tilskudd ved feil på privat stikkledning er kr 100.000,00 
inkludert moms uansett antall stikkledninger og uansett reparasjonsmetoder, 
inkludert kombinasjonen av disse. 
 

8. Søknad om tilskudd. 
Søknaden må være skriftlig og undertegnet av eier av stikkledningen. Søknaden må 
inneholde: 
8.1. Hvilken metode som er brukt for reparasjonen/rehabilitering. 
8.2. Hvilket firma som har gjennomført tiltaket. 
8.3. Spesifikasjon over hva og hvor mye det søkes tilskudd for. 
8.4. Navn, adresse og kontonummer til den som skal ha tilskuddet 

 
9. Utbetaling av tilskudd. 
Tilskuddet kan utbetales når all nødvendig dokumentasjon foreligger. 
 
 
Utgave pr 14.10.2013 
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