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MUSDALSÆTER HYTTEGREND. 
KOMMUNAL VANNFORSYNING, KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-NETT OG INNGÅELSE 
AV AVTALE ETTER ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN FOR ETABLERING AV NØDVENDIGE VA-
INSTALLASJONER. 
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Oversiktskart 1:7500 
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Sammendrag: 
Musdalsæter hyttegrend AS ønsker å etablere kommunal vannforsyning til sitt 
hytteområde. Området omfatter ca 180 hyttetomter, hvorav ca 120 tomter allerede er 
bebygd. 
 
Videre ønsker Musdalsæter hyttegrend AS at kommunen skal overta etablert VA-anlegg 
opp til, og i hytteområdet for fremtidig drift og vedlikehold.  
 
For å kunne forsyne området med kommunalt vann, gjenstår en etablering av 2 
pumpestasjoner, et høydebasseng og etablering av ca 300 meter med vannledning. 
Musdalsæter hyttegrend AS ønsker at kommunen etablerer dette etter 
anleggsbidragsmodellen. 
 
Rådmannen foreslår å imøtekomme disse ønskene på visse vilkår. 
 
Saksutredning: 
Kommunal vannforsyning til Musdalsæter hyttegrend 
 
Ved etablering av hytteområdet i 2007/2008 ble området tilknyttet kommunalt avløp. Øyer 

kommune etablerte avløpsløsning opp Musdal til Winge og Musdalsæter hyttegrend AS 

etablerte avløpsledning i egen regi avløpsledning opp til hytteområdet. Samtidig ble det 

lagt vannledning i grøfta for evt. senere tilknytning til kommunalt vannverk. Vannforsyning 

ble etablert som privat vannverk med borebrønner. Utfordringer med vannforsyning etter 

hvert som antall hytter stiger, gjør at Musdalsæter hyttegrend AS nå ønsker en kommunal 

vannforsyning.  

. 
  
En kommunal vannforsyning kan teknisk la seg etablere dersom Musdalsæter hyttegrend 
AS etablerer pumpestasjon i høydebasseng som Øyer kommune skal anlegge ovenfor 



Winge våren 2018, et nytt høydebasseng med pumper ca 120 høydemeter ovenfor og ny 
vannledning med høyere trykklasse enn allerede lagt ca 300m oppover fra denne. 
  
Kommunal overtakelse av vann og avløpsanlegg for fremtidig drift og vedlikehold 
 
Ved oppstart av utbyggingen i dette området var det ikke aktuelt fra verken utbygger eller 
Øyer kommune sin side at anlegget skulle overtas av kommunen. Dette skyldtes i første 
rekke at vannforsyning skulle være privat og at trinn 1 (ca 60 tomter) ble utbygd med 
grunne ledningsgrøfter og varmekabler som frostsikring. Dette anlegget tilfredsstiller ikke 
kommunens krav i gjeldende VA-norm. 
 
Hovedledning opp til feltet og trinn 2 (ca 120 tomter) er bygd ut i henhold til kommunens 
VA-norm. Dersom det blir kommunal vannforsyning kan det ligge til rette for en 
overtakelse av dette ledningsnettet og de installasjoner som er etablert i henhold til 
kommunen normer. Denne praksis gjennomføres i alle utbygginger i Hafjellområdet. 
 
Utbygging av hovedledningsnett etter anleggsbidragsmodellen 
 
Musdalsæter hyttegrend ønsker at Øyer kommune etablerer de siste pumpestasjonene og 
høydebassenget, samt omlegging av ca 300 m vannledning etter anleggsbidragsmodellen, 
dvs at anlegget gjennomføres i kommunal regi med fullstendig kostnadsdekning fra 
Musdalsæter hyttegrend AS. 
 
Vurdering: 
Kommunal vannforsyning til Musdalsæter hyttegrend 
 
Kommunal vannforsyning vil i løpet av våren/sommeren 2018 være etablert opp til et 
høydebasseng ovenfor Winge (godkjent i budsjett for 2017). Videre arbeider, for å få vann 
opp til Musdalsæter, er anslått til 3,0 ca mill kr ekskl. mva. Planlagt kapasitet vil være på ca 
300 m3/d. Ut fra erfaringstall fra Hafjellområdet vil dette være tilstrekkelig for ca 400-450 
fritidsboliger. Dvs over det dobbelte av det antall hyttetomter som i dag er godkjent for 
utbygging. I arealplan for Øyer som er under behandling nå er det lagt inn et nytt område 
for utbygging. Nedenforliggende pumpestasjoner og ledningsnett frem til Winge har 
tilfredsstillende kapasitet for bebyggelsen i Musdal og fremtidig forsyning til Musdalsæter. 
Likeledes har Tretten vannverk tilfredsstillende kapasitet.   
 
Strekningen fra Øyer vannverk til Musdalsæter hyttegrend er lang og ved evt. 
ledningsbrudd eller andre hendelser vil Musdalsæter hyttegrend være et sårbart område. 
Allerede etablert vannverk med grunnvannsbrønner bør opprettholdes som en 
krisevannkilde. Krisevannforsyning innebærer ikke at det skal leveres hygienisk 
betryggende drikkevann, men sørge for leveranse for nødvendige sanitærmessige forhold. 
Dette vil være en beredskapsmessig fordel. 
 
Rådmannen ser ingen betenkeligheter med at Øyer kommune påtar seg leveranse av vann 
til Musdalsæter hyttegrend. Ved forsyning til Musdalsæter må tilknytningsgebyr betales 
etter ordinære satser. Dette gjelder også de fritidsboligene som i dag er tilknyttet den 



private vannforsyningen. For den eksisterende bebyggelsen vil dette innebære en kostnad 
på 1,8-2,0 mill kr inkl. mva. 
 
Kommunal overtakelse av vann og avløpsanlegg for fremtidig drift og vedlikehold 
Praksis i Øyer kommune er at alle utbyggingsområder hvor det etableres hoved- og 
grenledningsnett for VA, overtas av Øyer kommune for fremtidig drift og vedlikehold. 
Forutsetningen er at kommunens VA-norm er lagt til grunn for planlegging og utførelse. 
Grunne grøfter med varmekabler og trykkavløp (egne pumpestasjoner ved hver abonnent) 
tilfredsstiller ikke krav i kommunens VA-norm. Trinn 1 i Musdalsæter hyttegrend er bygget 
med grunne grøfter og vil dermed ikke kunne overtas av Øyer kommune. Hovedledning til 
utbyggingsområdet og ledningsnettet i trinn 2 skal være/bli bygget etter kommunens VA-
norm. Det skal derfor ikke være noe i veien for å overta dette anlegget. Det forutsettes 
selvsagt at utførelse dokumenteres tilstrekkelig.  
 
Utbygging av hovedledningsnett etter anleggsbidragsmodellen 
 
Anleggsbidragsmodellen benyttes i mange tilfeller der kommunen etter utbygging skal 
overta anlegget for fremtidig drift og vedlikehold. Det er i første rekke av hensyn til mva-
regelverket at denne modellen benyttes. Kommunen har rett til mva-refusjon for anlegg 
som etableres for fremtidig mva-berettiget drift. Mva-regelverket er mere infløkt for 
private utbyggere. I enkelte tilfeller er avtaler om justeringsrett inngått med utbygger når 
kommune overtar anlegget. Dette innebærer at kommunen får refundert påløpt mva for 
investeringer i like rater over 10 år. Refundert beløp tilbakebetales videre til privat 
utbygger. Det gis rett til slik justering gjennom vedtatte utbyggingsavtaler. 
Anleggsbidragsmodellen er å foretrekke der kommunen har kapasitet til å gjennomføre 
arbeidene. Kommunen administrasjonskostnader vil også måtte dekkes av utbygger. Avtale 
med Alpin Infra AS som ble inngått i 2004 er samme type avtale. I dette tilfellet er evt. 
utbygging etter anleggsbidragsmodellen avhengig av at kommunen skal overta anlegget for 
fremtidig drift og vedlikehold, jfr. avsnitt over om kommunal overtakelse. 
 
Kommunens administrative funksjon vil for dette anlegget være forholdsvis liten. Pristilbud 
er allerede innhentet for teknisk installasjoner gjennom opsjoner i tilbudskonkurranse for 
nedenforliggende bassenger/pumpestasjoner ved Offigstadhaugen og Winge.  
 
Det må utarbeides egen avtale om utbygging etter anleggsbidragsmodellen som sikrer at 
Øyer kommune får dekket alle sine kostnader for det arbeidet som gjennomføres. 
 
Rådmannen foreslår nedenfor en innstilling i 3 pkt, hvor pkt 2 er avhengig av at pkt. 1 
vedtas og pkt 3 er avhengig av at pkt. 2 vedtas av Øyer kommunestyre. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 



2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-
anlegg som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i 
samsvar med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og 
godkjennes av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med 
grunnvannsbrønner overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som 
krisevannforsyning. 
 

3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 
ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS 
yter anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for 
Øyer kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå 
avtale om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer 
kommunes kostnader med prosjektet. 
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