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SÆRBESTEMMELSER FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN 

 

 

1 

Særbestemmelser for Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS for mottak og behandling av 

avløpsvann er vedlegg til selskapsavtalen av  01.01.04 for selskapet. Regler for endring av 

særbestemmelsene følger de samme regler som for selskapsavtalen fastsatt i denne. 

 

 

2 
TAU eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg hvor minst to av 

medlemskommunene er tilknyttet. Dette gjelder følgende anlegg: 

 

 I. Strekningen fra krysset Kaldnesalleen/Solveien til pumpestasjon PA020 ved 

Sjøormen, inkl. pumpestasjon PA019 ved ScanRope. 

 

 II. Pumpestasjon PA020 ved Sjøormen. 

 

 III. Strekningen fra pumpestasjon PA020 under Kanalen og frem til strandkanten 

på Træleborg. 

 

 IV. Strekningen strandkant Træleborg til D25 (sykehus - kloakken). 

 

 V. Strekningen D25 til krysningspunkt med ledning til Korten. 

 

 VI. Pumpestasjon PA011 på Korten. 

 

VII. Strekningen fra PA011 til krysningspunkt med ledningen fra Træleborg. 

 

 VIII. Strekningen fra krysningspunkt mellom ledninger fra Korten og Træleborg til 

pumpestasjon PA009 på Kilen. 

 

 IX. Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til Trollheggveien. 

 

 X. Strekningen Trollheggveien - Vallø med renseanlegg, slamavvanningsanlegg 

samt utløpsledninger. 

 

 XI. Strekningen pumpestasjon PA011 ved Korten til pumpestasjon PA012 ved 

Travbanen. 

 

 XII. Pumpestasjonen PA012 ved Travbanen. 

 

 XIII. Strekningen pumpestasjon PA012 ved Travbanen til pumpestasjon PA013  

ved Auli (A/S Traktor). 

 

 XIV. Pumpestasjonen PA013 ved Auli (A/S Traktor). 

 

 XV. Strekningen PA013 ved Auli til avgrening til industriområdet på Åskollen.   
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 3  

Utgiftene til planlegging og bygging av TAU’s anlegg er dels dekket ved statstilskudd, 

kontantinnbetalinger fra medlemskommunene eller ved låneopptak. For lån som TAU har tatt 

opp står medlemskommunene innbyrdes ansvarlige etter omforent fordeling som er avhengig 

av låneformål. 

 

 

4  

I. TAU's administrasjonsutgifter fordeles som følger: 

 10% fordeles likt på alle medlemskommunene. 

 90% fordeles etter den enkelte kommunes andel av TAU’s øvrige driftsutgifter 

 Administrasjonsutgiftene omfatter lønn til driftssjef, ingeniører, kontoradministrasjon, 

kontorutgifter, regnskap, revisjon, representasjon, møte- og skyssgodtgjørelse og 

utgifter til resipientundersøkelser også ved Vallø RA og Vårnes RA. 

 

 

II. Fordeling av anleggsutgifter. 

 

A. Slamavvanningsanlegg (septikslammottak) m.m. (basert på kvoter uten slam fra 

Vårnes og Bekkevika). 

 

  Nøtterøy 16,1 % 

  Re     9,7 % 

  Stokke  13,7 % 

  Tjøme  22,2 % 

  Tønsberg 38,3 % 

   

Disse utgiftene omfatter slamavvanningsanlegg (septikslammottak), inngjerding av 

renseanleggstomt, ledning frem til og med utløpskum med rist samt 20 % av utgiftene 

til utløpsledninger.  

 

B. Kalkbehandlingsanlegg for avvannet slam: 

 

  Nøtterøy 17,7 % 

  Re     7,9 % 

  Stokke    7,0 %   

  Tjøme    4,2 %  

  Tønsberg 63,2 % 

   

 

C. Renseanlegget på Vallø: 

 

  Nøtterøy 26,4 % 

  Re     4,1 % 

  Stokke    0,0 % 

  Tjøme    0,0 % 
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  Tønsberg 69,5 % 

 

D. Utbygging av biologisk rensetrinn. 

  Nøtterøy  19,5 % 

  Re     8,0 % 

  Stokke       0 % 

  Tjøme       0 % 

  Tønsberg 72,5 % 

 

 Fordelingen justeres etter 10 år i tråd med endring i tilført vannmengde og 

forurensningskonsentrasjon 

   

 

E. TAU's anleggsutgifter forøvrig fordeles slik: 

 

  Nøtterøy 28,8 % 

  Re      4,1 % 

  Stokke    0,0 % 

  Tjøme    0,0 % 

  Tønsberg 67,1 % 

   

 

III. Fordeling av driftsutgifter. 

 

A. Driftsutgifter til slamavvanningsanlegg (septikslammottak),  kalkbehandlingsanlegg 

for avvannet slam, renseanlegg, pumpeverksted og utløpsledninger: 

 

  Nøtterøy 24,8 % 

  Re     4,4 % 

  Stokke    3,3 % 

  Tjøme    2,7 % 

  Tønsberg 64,8 % 

     

 Fordelingen omregnes dersom det skjer vesentlige endringer i forholdet mellom 

driftsutgiftene for de anleggsdeler som er tatt med her. 

 

 

B. Driftsutgifter forøvrig. 

 

  Nøtterøy 28,8 % 

  Re      4,1 % 

  Stokke    0,0 % 

  Tjøme    0,0 % 

  Tønsberg 67,1 % 

    

 

IV. Utgiftsfordelingen kan tas opp til diskusjon dersom en av medlemskommunene 

ønsker det.   
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5 
Budsjetterte drifts- og anleggsutgifter fordeles etter pkt. 4. I, II og III foran og avregnes mot 

kommunene i 4  terminer pr år med forfall 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Overskudd 

eller underskudd ved regnskapets avslutning avregnes mot egenkapitalen. 

Styrking/reduksjon av egenkapitalen vurderes ved neste års budsjettarbeid (kfr. 

Selskapsavtalens §6). 

 

Finansutgifter og avskrivninger fordeles etter pkt. 3 foran og inngår som en del av 

ovennevnte budsjetterte drifts- og anleggsutgifter. 

 

Alle regninger sendes kommunene senest 30 dager før forfall. Etter forfall beregnes 

morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76. 

 

 

6  
Nøtterøy og Tønsberg kommune har til enhver tid rett til å tilføre TAU's ledningsnett 

avløpsvann fra samtlige kommunale kloakkledninger innenfor kommunen hvor kommunen 

finner dette teknisk og økonomisk riktig. For Re og Tjøme kommuner er retten til tilknytning 

i henhold til inngått avtale. Dersom Stokke kommune ønsker å kjøpe seg inn i TAU for 

tilførsel av avløpsvann, har kommunen full rett til dette. Det må tas hensyn til at Stokke 

kommune har vært med på stiftelsen av TAU samt betalt sin del av slamavvanningsanlegget, 

slambehandlingsanlegget, utløpsledningen samt administrasjonsutgiftene. 

 

Utgiftene som den enkelte kommune har hatt/har ved fremføring av ledninger m.m. frem til 

TAU's ledningsnett er TAU uvedkommende. 

 

Vedlikehold av tilkoplingene til TAU's nett, tilligger TAU. Utgiftene ved tilkoplingene 

dekkes av vedkommende kommune. 

 

 

7  
Private avløpsledninger kan ikke tilkoples TAU's nett eller anlegg forøvrig. 

 

Forøvrig kan ingen av medlemskommunene ta inn i sine avløpsledninger avløpsvann som går 

inn i TAU's ledninger eller anlegg fra andre kommuner, uten samtykke fra styrende organer, 

som i tilfelle også fastsetter vilkårene. 

 

 

8  

Representantskapet fastsetter antall tilkoplingspunkter for medlemskommunenes avløpsnett 

og plasseringen av disse punkter. 

 

Representantskapet kan til enhver tid vedta å etablere målere til avlesning av den enkelte 

kommunes utslipp i TAU's nett og anlegg forøvrig. Målerne vedlikeholdes og avleses av 

TAU. 
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9 

Så vel TAU som medlemskommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg på 

en slik teknisk måte at mest mulig jevn, økonomisk og sikker drift oppnås. Feil skal straks 

etterspores og rettes. 

 

TAU har rett til å iverksette nødvendige forholdsregler for ordinært vedlikehold og ettersyn. 

Medlemskommunene holdes underrettet herom. 

 

Ved inntredende katastrofer, ledningsbrudd eller andre alvorlige skader på TAU's anlegg har 

TAU rett til straks å stenge adgangen til nettet. Medlemmene skal da straks underrettes. TAU 

og medlemskommunene plikter sammen å etablere tilfredsstillende nødløsninger av 

midlertidig karakter. 

 

Medlemskommunene skal varsle TAU om tiltak eller omstendigheter som det kan være av 

betydning for TAU å kjenne til. 

 

 

10  
Hver kommune plikter å legge til rette muligheten for reserveutslipp (nødutslipp) for 

avløpsvannet fra sin kommune ved brudd eller andre alvorlige skader på TAU's anlegg. 

Utgiftene ved anlegg av og tilsyn med disse reserveavløp påligger den enkelte 

medlemskommune. 

 

Det utarbeides felles oversikt for nødavløpene. 

 

 

 

 

 

 

 


