
 

             og  DISFVA inviterer til fagtreff innen: 

 

”Viktige VA-utfordringar for framtida -     

Rammevilkår og reglar” 

 10.april – 11. april 2013.  

   Sted: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 

 

Kommuner og anleggseiere opplever stadig oftere juridiske problemstillinger I daglig drift, ikke 
nødvendigvis kun knyttet til erstatningssaker. Kundene er bevisste og det er lett tilgang til 
informasjon. I programmet er det lagt vekt på å identifisere tema og problemstillinger som 
kommunene på Vestlandet ofte opplever. Målet er å gi deltakerne en oversikt over problemstillingene, 
etablere nettverk og noen idéer om hvordan det kan løses. Gjennom bevisstgjøring av juridisk 
problemstillinger ønsker vi å motivere deltakerne til å delta i de VA-juridiske nettverkene som er 
etablert. 

Programmet er under utarbeidelse og vil bli sendt dere straks det er klart. 
Temaene på fagtreffet er:  

 
 Siste nytt om utviklingen av regelverket på Vann og avløpssektoren - herunder ny lov om vann 

og avløpsgebyr i 2012 
 Hensiktsmessig praktisering av kulturminneloven overfor ledningsarbeider. 
 Overtakelse av private vannverk.   
 Krav om tilknytting til offentlig ledning i.h.h.t pbl.  §§ 27-1 og 27-2. 
 Beskyttelse av nedbørfelt og kilde for vannforsyning gjennom pbl. 
 Sanitærreglement og pålegg om utbedring av private stikkledninger. 
 Altadommen – kommunen objektive ansvar med § 24 i Forurensingslova.  
 Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning.  
 Saksbehandling av forurensningssaker. 
 Opprydding i eksisterende utslipp. 
 Bruk og oppfølging av pålegg og andre vedtak. 
 Kommunal oppfølging av private avløpsanlegg kapittel 12. 
 Saksbehandler spredd avløp – sheriff eller Ole Brum.   
 Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 Avløpsanlegg.  
 Seksjonering av eiendommer og gebyrregelverk. 
 Bruk av rammeavtale kontra enkeltanskaffelser – regelverk.  
 Erfaringer med rammeavtaler kontra enkeltanskaffelser. 

 
Deltakeravgiften er kr. 4200,- pr. deltaker. Den blir etterfakturert av DIHVA IKS. 
I tillegg kommer overnatting på hotellet, inkl. lunsj begge dager, middag med drikkepakke den 10. 
frokost og kaffepauser/-mat til kr. 3780,- som og vil bli etterfakturert av DIHVA IKS.  
Vi har foreløpig forhåndsbooket 60 rom på Radisson Blu Hotel Norge der vi organiserer booking for 
deltakerne. Prisen for dagpakke er kr. 700,- pr. dag. 
 
Send din påmelding til DIHVA IKS, ved tore@dihva.no. Påmeldingsfristen er fredag 8. februar 
2013.  
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