
 

 

 

     

     

     

TIL HYTTEEIERE MED HØYSTANDARD 

PÅ AVLØPSLØSNINGEN. 

         Russmarken VA AS 

         Elverksbygget 

         3692 SAULAND 

 

 

Tilkobling til felles avløpsnett. 

 

Det nødvendige formelle vedtaket er nå fattet i Hjartdal kommune slik at Russmarken VA AS 

har blitt gitt tillatelse til å kreve refusjon for de kostnadene selskapet har hatt, og vil få, for 

avkloakkering av Russmarken/Kovstulheia rensedistrikt, sak 039/12. Russmarken VA AS kan 

kun kreve refusjon for de kostnadene som er brukt for utbygging av transportsystem for 

avløpsvann (ledninger og pumpestasjoner), ikke for renseanlegg og infiltrasjonsanlegg. 

Selskapet kan også kun kreve refusjon overfor de eiendommene som kan pålegges tilkobling 

med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle eiendommer med midlertidig 

godkjent utslipp, og alle ubebygde, regulerte eiendommer i felt som er definert som 

høystandard hytter for sanitærtegnisk utslipp. De eiendommene som således kommer inn 

under dette vil ikke bli krevd MVA for de kostnadene som er knytt opp mot etableringen av 

transportsystemet for avløp i rensedistriktet. 

Kostnader knytt opp mot bygging av renseanlegg og infiltrasjonsanlegg vil bli dekket inn ved 

bruk av tilknyttingsavgift krevd inn av Hjartdal kommune. I forarbeidet til refusjonsvedtaket 

har Russmarken VA AS foreslått at Hjartdal Kommune fatter vedtak om tilkoblingsavgift på 

kr.19.000,- eks. MVA, noe som ble vedtatt økt til 19.950,- eks. MVA i forbindelse med avgifts 

vedtaket for inneværende år. Hjartdal kommune vil fatte vedtak om dette i forbindelse med 

budsjettvedtaket som vanligvis blir fattet sent på høsten hvert år. 

Fritidseiendommer, som i dag har lav sanitær standard, som ønsker standard heving og 

tilkobling til felles nett vil ikke bli krevd for refusjon (ikke hjemmel ihht. Plan- og 

bygningsloven). Disse vil bli krevd ved bruk av tilkoblingsavgift fra Hjartdal kommune. I det 

samme forarbeidet som tidligere nevnt har Russmarken VA AS foreslått tilkoblingsavgifter 

for dette som følger: 

 

- Tilkobling hovednett   Kr. 17.850,- eks. MVA 



- Tilkobling feltutbygging  Kr. 63.000,- eks. MVA. 

 

Dette vil også gjelde nye hytter i felt som i dag er regulert for lav sanitær standard. 

Disse satsene er det fattet vedtak om skal være gjeldene for 2016. 

 

 

Det er forsøkt å holde refusjonsbeløpene og tilkoblingsavgiftene så lave som mulig, men det 

har fått konsekvensen at årsavgiften også må beregnes slik at denne også dekker deler av 

investeringsbehovet. Hjartdal kommune har fattet vedtak på  kr. 6.016,50 eks. MVA pr. år for 

2016. Det vil være opp til Hjartdal kommune å fastsette disse avgiftene hvert år, dog innen 

rammene for regelverket for selvkostprinsippet. 

 

For disse kostnadene forplikter Russmarken VA AS seg til å legge avløpsledning maks. 5 

meter fra hytteveggen. Hytteeieren må selv dekke kostnadene fra dette punktet og inn i 

hytten. 

 

Det er også planlagt å legge med trekkerør for bredbåndsforbindelse for de som måtte ønske 

dette. 

 

Hjartdal kommune har fattet vedtak, sak 004/13, om at anlegget skal forbredes for 

vannforsyning fra felles kilde. Det blir derfor også lagt med vannledning i nødvendig 

dimensjon for slik forsyning. For de som ønsker å ta imot tilbudet fra Russmarken VA AS om 

tilkobling til felles avløpsnett, kan det samtidig utredes om vannledning inn til hytten kan 

benyttes til vannforsyning til fritidseiendommen. 

 

Eventuell strømforsyning kan også legges i de samme grøftene. 

 

Tilbud om tilknytting til felles nett: 

Russmarken VA AS har gleden av å tilby Dem tilknytting for Deres hytte i henhold til 

utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Telemark og vedtak fattet i Hjartdal kommune. 

 

Refusjon til Russmarken VA AS for hovednett:   kr. 17.000,00 

Refusjon til Russmarken VA AS for feltutbygging:   kr. 55.000,00 

Tilknytting til Hjartdal kommune for renseanlegg:   kr. 24.937,50 inkl. MVA. 

Engangskostnader for Dem:      kr. 96.937,50 inkl. MVA 

 

 Årsavgift til Hjartdal kommune i 2016:    kr. 7.520,63 inkl. MVA. 

 

Det er planlagt oppstart for graving inn i Lønnås så hurtig som mulig etter fellesferien og 

Russmarken VA AS ber om tilbakemelding på vedlagt svarark så hurtig som mulig og senest 

15.07.2013.  



På vedlagt kartutsnitt er det vist hvor ledningsanleggene er tenkt lagt i nærområde og 

stikkledning inn til Deres eiendom er farge markert. 

Før arbeidet starter vil det bli søkt om byggetillatelse på prosjektet, og definerte naboer vil 

motta nabovarsel for prosjektet. 

 

 

Mvh 

 

______________________________ 

Knut Olsen 

Russmarken VA AS 

Mobil: 95 83 84 05 

knut.olsen@russmarkenva.no 

Vedlegg: Kartutsnitt. 

  Svarskjema. 
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