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BESTILLING AV FAGLIG JURIDISK VURDERING AV SAK OM FRYA RENSEANLEGG 

 

Kommunestyret i Ringebu skal ta stilling til en betydelig investering i 3. etappe i Frya renseanlegg, med 

bla. nedlegging av Ringebu renseanlegg og overføring til Frya. Investeringen skjer innenfor et samarbeid 

med Sør-Fron og Nord-Fron kommuner om felles renseanlegg.  

 

Samarbeidet mellom kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu har eksistert i flere tiår.  

Samarbeidet oppstod i samband med etablering av felles Frya industriområde for Sør-Fron og Ringebu 

kommuner, og er senere utvidet til felles renseanlegg også for Nord-Fron kommune.  

 

De siste årene har kommunene drøftet spørsmål om riktig håndtering av avløpsgebyr fra industribedriften 

Tine på Frya industriområde, og det har vært gjort ulike vedtak rundt dette. Bedriften ligger i Ringebu 

kommune, men har vært grunnlag for deler av de utbygginger av felles renseanlegg som har skjedd, og 

bedriften ligger på felles industriområde. Ledningsnettet på industriområdet ble for 3 år siden overført til 

eierkommunene Sør-Fron og Ringebu. Før den tid var industriområdet eget avgiftsområde. Tidligere 

investeringer er snart avskrevet. Ringebu kommunes del av Frya industriområde inngår nå i felles avgifts- 

og selvkostområde for Ringebu kommune.  

 

Det foreligger to tema til kommunestyrets behandling av saken:  

 

1. Riktig håndtering av avløpsgebyrer fra Tine i forhold til lovverket.  

2. Videre investeringer i 3. etappe på Frya renseanlegg. 

 

Investeringer i infrastruktur på selvkostområdet for vann og avløp vil få konsekvenser for avgiftsnivået i 

Ringebu for mange år framover. Det er viktig at kommunestyrets vedtak i saken er kvalitetssikret opp mot 

lovverk for avløpsområdet, slik at bestemmelser rundt avgiftsberegning og selvkostprinsipp blir ivaretatt. 

Samtidig er det viktig at kommunen – innenfor lovverket – ikke gjør vedtak i strid med inngåtte 

samarbeidsavtaler med nabokommunene.  For å sikre dette ønsker Ringebu kommune en faglig juridisk 

vurdering av saken, med hovedvekt på pkt 1. over. 

 

Herved oversendes aktuelle saksdokumenter, med rådmannens saksfremlegg, med tilhørende vedlegg, 

som grunnlag for den juridiske vurderingen. I tillegg vedlegger vi tre utredningsrapporter; VA-anlegg 

Ringebu-Frya fra april 2012, Rehabilitering Ringebu Renseanlegg fra juni 2011 og Skisseprosjekt Frya 

renseanlegg fra desember 2011. 

 

Rådmannen forberedte saken til politisk behandling i formannskapet for sluttbehandling i kommunestyret. 

Saken var til behandling i formannskapet, men sluttbehandling ble vedtatt utsatt til kommunestyremøte i 



begynnelsen av neste år, samt i påvente av kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget har foreløpig 

uttalt at de ikke ser at dette er en sak for kontrollutvalget.  

 

Rådmannen har fått i oppdrag fra formannskapet om å få gjennomført en faglig og juridisk 

kvalitetskontroll av saken, før sluttbehandling i formannskap og kommunestyre: 

 

Oppdraget er: 

 

1. Kvalitetssikre at løsningen kommunene har kommet fram til ikke er i strid med gjeldende lov og 

forskrifter på avløpsområdet, eller gjeldende regelverk rundt avgiftsberegning og 

selkostprinsipper.   

2. Kommunene Sør-Fron og Ringebu overtok for 3 år siden hver sin del av ledningsnettet på 

industriområdet. Eierskapet mellom de to kommunene var før den tid 50/50 på hver kommune, 

mens hoveddelen av ledningsnettet ligger i Ringebu kommune. Det bes om en verdiberegning av 

det aktuelle ledningsnettet, og forslag til oppgjør mellom kommunen.    

 

Jeg ber om bekreftelse på om De kan gjennomføre oppdraget, antatt pris, og når oppdraget vil kunne være 

utført.  

 

 

 

 

Saksbehandler:  Per H. Lervåg, tlf. 61 28 30 02   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Per H. Lervåg 

rådmann  

  

 



 

Vedlegg: 

1 35/21 Frya renseanlegg 

2 Kloakkavgift ØM- Frya.pdf 

3 Frya Industrianlegg sak 3-90.pdf 

4 Utredning BerdalStrømme side 3 og 31.pdf 

5 Utvidelse av renseanlegget på Frya 16.10.97.pdf 

6 Frya Industrianlegg sak 2-98.pdf 

7 Frya Industrianlegg sak 4-98.pdf 

8 AD. Nedlegging av Frya Industrianlegg.pdf 

9 Møtereferat arbeidsgruppa 16.10.98 og 18.12.98.pdf 

10 Frya Industrianlegg sak 002-00.pdf 

11 Vedlegg årsbudsjett 2003.pdf 

12 Utslippsløyve 2007.pdf 

13 Notat frå Odd J. Ånsløkken 06.02.2009.pdf 

14 Frya Industrianlegg sak 39-09.pdf 

15 Intern e-post Øverjordet-Ånsløkken.pdf 

16 Fry ra 2010 eks. på kapitalutg..xls 

17 Vedtekter FIAL fra 4.5.1992 

18 Kommunal overtagelse av interkommunal infrastruktur for vann og avløp på Frya 

industriområde 

19 Budsjettendring 2010 pga Frya.xls 

20 Protokoll og saksfremlegg Frya RA sak 3.12.pdf 

21 Protokoll og saksfremlegg Frya RA sak 5.12.pdf 

22 Protokoll  fra driftsstyret Frya RA 8.9.2004.pdf 

23 Sak fra Jostein Valved til Kontrollutvalget.pdf 

24 Rådmannens notat til Kontrollutvalget.doc 

25 VA Ringebu-Frya  Forprosjekt april 2012.pdf 

26 VA-anlegg Ringebu-Frya  Forprosjekt  Tegninger april 2012.pdf 

27 Forprosjekt Ringebu RA 2011.pdf 

28 Frya renseanlegg  Skisseprosjekt 06 12 2011 .pdf 
 

 

 
 

 

 

Kopi til:    

Formannskapet i Ringebu    

Kontrollutvalget i Ringebu    

Nord-Fron kommune ved 

administrasjonssjefen 

   

Sør-Fron kommune ved 

Rådmannen 

   

 

 

 
 

 

 

 


