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Saksbehandler Ole Anders Bakke 
Saksansvarlig Ole Anders Bakke 
 
 

Saksgang 
 

Møtedato Saksnr. 

Hovedutvalg for tekniske tjenester 03.11.2020 209/20 

 
 

   

Saksfremlegg 

 

Høring, avtalevilkår - vann og avløp 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Forslag til nye avtalevilkår for vann og avløp (vilkår for avtale om tilknytning og levering av vann- og 
avløpstjenester) for Drammen kommune sendes ut til høring med to ukers frist for høringsuttalelser. 
 
 
Elisabeth Enger       Einar Jørstad 
Rådmann       Direktør for kultur, by- og stedsutvikling 
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Hensikt med saken 

De tre tidligere kommunene, Svelvik, Nedre Eiker og Drammen hadde avtalevilkår for vann og avløp som 
var tilnærmet likelydende. Etter sammenslåing av kommunene må det vedtas nye avtalevilkår for vann 
og avløp for nye Drammen kommune, jf. juridisk grunnlag nedenfor. 
 

Saksutredning 

Nye avtalevilkår har tatt utgangspunkt i avtalevilkår for tidligere Drammen kommune. Revideringen er 
gjort av arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene i GVD-samarbeidet (Godt Vann 
Drammensregionen). Tidligere avtalevilkår har i stor grad vært likelydende hos alle GVD-kommunene. 
Kommuneadvokaten i Drammen kommune har gjennomgått forslaget til nye avtalevilkår. 
 

Juridisk grunnlag 

Forskrift om sammenslåing av Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune til 
Drammen kommune § 3 sier følgende:  Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Drammen kommune, 
Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye 
lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og 
forskrifter er 1. januar 2021. 
 
Det følger av forvaltningsloven § 37 (2) at «offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de 
erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig 
berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet». 
 

Rådmannens vurdering 

Tidliger avtalevilkår har i stor grad vært likelydende i de tre kommunene, og er nå revidert som følge av 
etableringen av den nye kommunen. Avtalevilkårene skal legges ut på høring før endelig politisk 
behandling.  
 
 

Vedlegg 

Forslag til nye Avtalevilkår - Vann og avløp 
Forslag til nye Avtalevilkår Vann og avløp med kommentarer 
Avtalevilkår Svelvik 
Avtalevilkår Nedre Eiker 
Avtalevilkår Drammen 
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