
UNDERVEIS RAPPORTERING OM 
EVENTUELL KOMMUNAL 

OVERTAGELSE
STYRELEDER HELGE HOLLERUD



AKTUELLE TEMAER

• Innledning

• Kommunen ber om bedre underlag før videre forhandlinger

• HR-prosjekt og Cowi

•Alternative eie- og driftsformer for TVV fremover

• Styrt avvikling av TVV frarådes

• Oppsummering



INNLEDNING

• TVV har nedlagt mye tid og ressurser i prosesser med RK med mål om å oppnå enighet 

om betingelser for en eventuell kommunal overtagelse.

• Dessverre har det til nå ikke vært mulig å oppnå enighet. 

• Det skyldes bl.a at saken er kompleks og at partene ikke vurderer alle forhold på lik 

måte.

• Styret er i positiv dialog med RK om veien videre og mener vi vil oppnå enighet med 

kommunen, men at det vil ta mer tid enn tidligere lagt til grunn.

• Det foreslås

• Å fornye intensjonsavtalen

• Reservevannsløsning «frikobles» fra avtale om kommunal overtagelse.

• TVV skal selv dokumentere egen infrastruktur.



KOMMUNEN BER OM EN «TAKST»,
ET BEDRE UNDERLAG, FØR VIDERE FORHANDLINGER

• Dokumentere vannrør, kummer og annen infrastrukturs beliggenhet i digitalt kart

• Dokumentere vannrør, kummer og annen infrastrukturs tekniske stand.

• Definere grensesnitt mellom vannverket og forbruker (stikkledninger).

• Byggesak; er alle tiltak byggemeldt?

• Har alle grunneiere med TVVs infrastruktur på egen eiendom skriftlig erklært sitt 

samtykke?

Flere av temaene er TVV lovpålagt å holde ajourførte oversikter over. 

TVV bør først utrede hva det vil innebære mht tid og ressursbruk å fremskaffe 

dokumentasjonen kommunen etterspør. 



OPPDRAGET SOM BLE GITT TIL HR-PROSJEKT OG 
COWI BLE OPPFATTET EN DUE DILIGENCE PROSESS

• TVV er misfornøyd med kvaliteten i rapporten.

• TVVs renseanlegg og øvrig infrastruktur er fremstilt til å være i 

dårlig forfatning.

• RK legger derfor til grunn at det innebærer store investeringer å 

integrere TVV i kommunens infrastruktur. 



ALTERNATIVE EIE- OG DRIFTSFORMER FOR TVV 
FREMOVER
1. A) TVV fortsetter i eksisterende eie- og driftsform.

B) Som A), men TVV etablerer et frivillig samarbeid med kommunen om områder det er nyttig og lønnsomt å 

samarbeide om. Reservevann er eksempel på et område å samarbeide om, også uten kommunal overtagelse.

2. Kommunal overtagelse etter gjensidig enighet om avtale. Vedtak i hhv TVVs årsmøte og kommunestyret.

3. Kommunal overtagelse etter kommunens ensidige initiativ og vedtak. 

Det vises til avtale fra 1954 der det bl.a står: «Kommunen har til enhver tid rett til igjen å overta vannverket og de 

båndlagte midler for den eventuelle gjeld andelslaget måtte ha».           

4. En variant av dette alternativer er at initiativ om kommunal overtagelse kommer fra et høyere myndighetsnivå enn 

kommunen (EU er mulig initiativtager).

5. Kommunal overtagelse etter TVVs ensidige initiativ og vedtak, dvs styrt avvikling av TVV. 

(Arne S Sørland kom med dette innspillet under TVVs årsmøte 2022; kan TVV «tvinge» kommunen til å overta?)



STYRT AVVIKLING AV TVV FRARÅDES

Kommunen fraråder løsningen.

A. Uforsvarlig fordi det setter levering av vann i usikkerhet.

B. Oppløsning av TVV fordrer godkjennelse av departementet, som de trolig ikke vil gi 

pga punkt A.

C. Økonomi: RK har rett til å belaste nye abonnenter (tidligere TVV) både for 

tilknytningsavgift, men også anleggsbidrag som skal dekke alle RKs kostnader knyttet til 

å levere vann til nye abonnenter: rør som knytter TVV til RK, reservevann og eventuelt 

behov for økt rensekapasitet.

D. Hvis TVVs tekniske infrastruktur vurderes til å være i gj.sn. dårligere en RKs, har RK rett 

til å kreve kompensasjon for dette. 



OPPSUMMERING

• Styret arbeider videre med mål om å avklare hva en eventuell 

kommunal overtagelse vil innebære.

• Kommunen er innstilt på å bidra.

• Det vil ikke komme raske avklaringer.

• Styret vil gi status i årsmøtet 2023.

• Det er enighet om dialog, og eventuelt forhandlinger, om løsning av 

reservevann, uavhengig av fremdriften om kommunal overtagelse


