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VEAS- utvidelse av rensedistrikt - Nesoddenkommune

Hovedutvalgfor miljø, idrett og kultur -06.06.2019- 044/19
Innstilling:
Bærumkommunegodkjennerat det inngåsavtale mellom VEASog Nesoddenkommuneom mottak
og rensingav avløpsvann.
Rådmannensf orslagtil vedtak:
1. Bærumkommunegodkjennerat det inngåsavtale mellom VEASog Nesoddenkommuneom
mottak og rensingav avløpsvann.

SAKENI KORTETREKK
Nesoddenkommuneoverføreri dag deler av sitt avløpsvannfor behandlingtil VEAS.Nesodden
kommuneønskerat overføringsavtalende har med VEASblir endret til å omfatte alt avløpsvannfra
hele kommune.Enslik endringansessom en utvidelseav leveringsområdeti VEAS,og som sådan
må utvidelsengodkjennesav eierkommuneni VEAS,i form av likelydendevedtak i Asker,Bærumog
Oslokommuner.
Rådeti VEAShar i sitt møte 25.4.2019behandletsaken,og har vedtatt å anmodede tre
eierkommuneneom å godkjennefremforhandletoverføringsavtalemellom VEASog
Nesoddenkommune.Nesoddenkommunestyrehar i sitt møte 24.4.2019godkjent
avtalen.For Nesoddenkommuneer det prekært å få formalisert en ny avtale med VEAS,
da mangeprosjekteravhengerav dette.
Tilsvarendesakblir lagt fram for Askerkommunestyreog Oslobystyre.
Redegjørelseog vurdering

Nesodden kommune overfører i dag avløpsvann fra om lag 3 500 personer på
kommunens vestside til behandling på VEAS. Kommunen forespurte i 2015 om
overføringsavtalen de har med VEAS, inngått i november 2000, kunne reforhandles slik
at den kunne omfatte avløpsvann fra resten av kommunen. En slik endring har vært
betraktet som en utvidelse av leveringsområdet til VEAS, og endringen må derfor
godkjennes av eierkommunene i form av likelydende vedtak. Dette følger av § 3 i
overenskomsten om VEAS, samt av vedtektenes §§ 2 og 15.
En foreslått avtale ble behandlet av VEAS’ råd i 2015, og ble deretter oversendt
eierkommunene for likelydende vedtak. Det kom imidlertid innspill fra Oslo kommune på
at de økonomiske vilkårene i den foreslåtte avtalen ikke dekket VEAS’ og
eierkommunenes risiko tilfredsstillende.
Gjennom det pågående arbeidet med vurdering av fremtidig selskapsform for VEAS har
man sett inngående på aktuell lovgivning og reguleringer for VEAS’ virksomhet. Det har i
den forbindelse kommet fram at selvkostbestemmelsene som gjelder lovpålagte
tjenester utført av VEAS innenfor eget rensedistrikt, ikke gjelder ved utførelse av
tjenester for andre. Det skal legges markedsmessige prinsipper til grunn for prisen på
tjenesten overfor disse. På denne bakgrunn er det utarbeidet et revidert forslag til avtale
med Nesodden kommune, og hvor Nesodden betaler en pris basert på markedsmessige
prinsipper.
Saken er nærmere beskrevet i saksframlegg for VEAS’ råd, som grunnlag for rådets
anbefaling etter behandling av saken i møte 25.4.2019. Sak R 10–2019 følger saken som
vedlegg.
Den fremforhandlede avtalen om mottak og behandling av avløpsvann som foreslås inngått mellom
VEAS og Nesodden kommune følger også saken som vedlegg.
Konsekvenser av beslutningene
Rådmannen stiller seg bak anbefalingen om at avtalen med Nesodden kommune inngås.
En utvidelse av VEAS’ rensedistrikt til å omfatte en større del av Nesodden kommune vil ikke påvirke
VEAS’ kapasitet til å behandle avløpsvann fra Bærum kommune. Avtalen inngås på
forretningsmessige vilkår, og vil derfor bidra positivt til VEAS’ økonomi

Vedlegg:
Vedlegg R 10-2019 med saksfremlegg - WORD-format
Utkast til avtale Nesodden kommune
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Behandlingen i møtet 06.06.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019- 044/19:
Innstilling:
Bærum kommune godkjenner at det inngås avtale mellom VEAS og Nesodden kommune om mottak
og rensing av avløpsvann.

