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Avtaler om anleggsbidrag i Holmestrand kommune 

Vi viser til tidligere korrespondanse, sist Klima- og miljødepartementets svar 29. april 2022 
på sivilombudets brev 2. februar 2022 om Holmestrand kommunes innkreving av 
anleggsbidrag for etablering av avløpsanlegg i området Bjerkøya nord/Østsideveien. 

Ombudet skrev 2. februar 2022 at uenigheten mellom kommunen på den ene siden og 
ombudet og departementet på den andre siden viser at det er behov for en klargjøring av 
regelverket for inngåelse av avtaler om betaling av anleggsbidrag. Ombudet mente derfor at 
departementet burde vurdere om lovendringer er nødvendige, jf. sivilombudsloven § 25.  

Klima- og miljødepartementet skriver 29. april 2022 blant annet at den aktuelle saken i 
Holmestrand kommune har illustrert at gebyrreglene kan tolkes ulikt, og at det derfor kunne 
vært hensiktsmessig å klargjøre at reglene vass- og avløpsanleggslova er ufravikelige. 
Departementet fastholder likevel at det ikke er behov for en slik presisering, fordi 
departementet mener dette følger av en alminnelig tolkning av regelverket. Videre påpeker 
departementet at en presisering ikke vil løse at kommunene ikke har virkemidler, utover 
gebyrregelverket, ved finansiering av etablering av vann- og avløpsanlegg i utbygde 
områder. 

Ombudet tar Klima- og miljødepartementets vurdering til etterretning. 

Saken er med dette avsluttet her. 

Kopi av dette brevet sendes til Holmestrand kommune og klagerne i sak 2021/5421 (nå 
2022/2658) og 2018/3058 for å orientere om at ombudet avslutter behandlingen av saken.  

   

 Hanne Harlem 
sivilombud 

 

   

Dette brevet er godkjent etter gjeldende interne rutiner, og har derfor ikke håndskrevet 
underskrift. 
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