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Overenskomst om dannelse av Vestfjordens Avløpsselskap .
§ 1.
Asker, Bærum og Oslo kommuner går sammen om å danne et interkommu nalt selskap med hjemmel i kommunelovens § 29. Selskapets navn er Vestfjorden
Avløpsselskap.
§ 2.
Nærmere bestemmelser om avløpsselskapets virksomhet fastsettes i vedtekter som vedtas samtidig med denne overenskomst.
§ 3.
Selskapets formål er angitt i vedtektens § 2. Endringer i formål kan i lik het med vedtektenes øvrige bestemmelser bare foretas dersom partene hver for
seg samtykker i dette.
§ 4.
Ingen av partene kan dra seg ut av samarbeidet og nye medlemmer kan
ikke opptas i avløpsselskapet uten etter overenskomst mellom partene.
§ 5.
Partene er seg i mellom ansvarlig for selskapets forpliktelser etter følgende
forholdstall:
Oslo
70,5 %
Bærum 21,5 %
Asker
8,0 %
De samme forholdstall skal nyttes i den utstrekning selskapet tilføres kapi tal ut over lån som tas opp i selskapets navn og for renter og avdrag på selska pets lån.
Merknad:
Dersom selskapet i forbindelse med utvidelser, ombygginger o.1. senere får
behov for kapitaltilførsler skal det forhandles om nye forholdstall dersom en
av partene krever det.
De nye forholdstall skal kun gjelde partenes forpliktelser etter at de nye
forholdstall er fastsatt.
§ 6.
Partene forplikter seg til å stille garantier for lån opp til 344,1 mill. kr.
(1976) i den takt som er angitt i det reviderte forprosjekt, dersom partene ikke
blir enige om noe annet.
Merknad:
Ved overskridelser må partene engasjeres og det må tas standpunkt til hva
som bør gjøres i det enkelte tilfelle. Kommunene har altså i dette spørsmål hver
for seg full kontroll over hva som skal skje i tilfelle overskridelser, både når
det gjelder totalrammen, men også når det gjelder utbyggingens ulike f aser og
endringer i utbyggingstakt i forhold til den plan som vedtas i forbindelse med
det reviderte forprosjekt.
Den øvre grense for garantier er satt til kr. 344,1 mill. kr. (1976). Dette
betyr at beløpet må justeres i henhold til den faktiske prisutv ikling i utbyggingstiden — uttrykt ved byggeindex for VA-anlegg.
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§ 7.
Selskapets utgifter beregnes etter selvkost. Drifts- og vedlikeholdsutgiftene
fordeles i forhold til målte avløpsmengder. Utgiftene til renter, avdrag og nye investeringer
fordeles etter overenskomstens paragraf 5.
Merknad:
Finansrådmannen i Bærum fikk tatt inn en protokolltilførsel i VEAS styre- og
rådsprotokoller fra behandlingen av saken således:
"Ved eventuelle fremtidige utvidelser av rensedistriktet eller andre vesentlige
endringer i driftsforutsetningene, forutsettes kostnadsfordelingen mellom de 3 kommunene
tatt opp til vurdering."

§ 8.
De kostnader som påløper kommunene etter denne overenskomsts §§ 5 —7
skal innbetales selskapet innen de frister, og på den måte som selskapets orga ner bestemmer.

§ 9.
Kommunene forplikter seg til å levere alt avløpsvann i rensedistriktet til
avløpsselskapet og på de steder som er angitt i det reviderte forprosjekt — jfr.
vedtektenes § 2.
Ut over dette kan kommunene ikke uten selskapets samtykke forestå rensing
og transport av avløpsvann i de områder som i forprosjektet er forutsatt til knyttet avløpsselskapets anlegg.
Kommunene plikter å levere avløpsvannet etter de standarder som s elskapet bestemmer.
Merknad:
Når det gjelder § 9 siste ledd gis selskapet myndighet til å fastsette bind ende normer for i hvilken stand avløpsvannet skal være før det leveres til sel skapets anlegg. I den forbindelse kan det bli aktuelt at avløpsl everandører i den
enkelte kommune må forrense sitt avløpsvann. Det er i denne sammenheng mest
naturlig å tenke på problemindustrier eller lignende som produserer avløpsvann
av en type som ikke vil kunne behandles i fellesanleggene dersom ikke spesielle
tiltak settes i verk.
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§ 10.
Kommunene skal i størst mulig utstrekning påta seg de oppdrag for anleg gets bygging, vedlikehold og drift som selskapet ber en kommune utføre. Sel skapet betaler kommunens faktiske omkostninger ved gjennomføring av slike
oppdrag.
Merknad:
En kommune kan be seg fritatt for forpliktelser som nevnt dersom helt
særegne forhold tilsier dette.
Generelle kapasitetsproblemer, tekniske som personalmessige i en kommune
bør i regelen ikke regnes som særegne forhold etter denne para graf. Se dessuten vedtektenes § 14.
§ 11.
De deltakende kommuner forplikter seg innen rammen av gjeldende lov verk til ikke å beskatte selskapets formue eller inntekt.
§ 12.
Tvist i anledning denne overenskomst skal søkes løst gjennom direkte for handlinger mellom partene. Fører dette ikke fram, avgjøres tvisten av en vold giftsrett bestående av tre medlemmer oppnevnt således:
Rettens formann skal være jurist og oppnevnes av fylkesmannen i Oslo
og Akershus. De to øvrige medlemmer oppnevnes av henholdsvis Norske Kommuners Sentralforbund og Miljøverndepartementet hvis partene ikke blir enige
om noe annet.
Utgiftene til voldgiftsretten bæres av partene med en like stor andel på
hver.
§ 13.
Tunnelstrekningen
Festningen—Majorstua—Frantzebråten—Lysaker
er
Oslo kommunes eiendom.
I finansieringsmessig henseende inngår tunnelstrekningen som en del av
Vestfjorden Avløpsselskaps egne anlegg — dog slik at Oslo kommune alene
dekker egenkapital og finansieringsomkostninger.
Vestfjorden Avløpsselskap belastes for de årlige driftsutgifter for tunnelstrekningen — mens Oslo kommune alene bærer alle øvrige årlige utgifter knyt tet til denne tunnelstrekning.
Vedlegg 1: Revidert forprosjekt Sentralrenseanlegg Vest og Avløpstunnel Vest.
Pr. 14. mai 1976 er forprosjektet beskrevet ved følgende dokumenter:
— Kloakktunnel Oslo—Røyken, forprosjekt desember 1973.
Sivilingeniør Elliot Strømme A/S.
— Sentralrenseanlegg Vest, forprosjekt desember 1973.
Arbeidsfellesskapet Samfunnsteknikk/Grøner.
— Renere Oslofjord, Oslofjordkontoret 7. mai 1974.
— Oslofjordprosjektet, analyse av transportsystemet, oktober 1975.
— Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgåelse av forprosjektet, 1. oktober
1975.
— Sentralrenseanlegg Vest, revidert forprosjekt januar 1976.
Arbeidsfellesskapet Samfunnsteknikk/Grøner.
— Avløpstunnel Vest, kostnader, 1. mars 1976.
Sivilingeniør Elliot Strømme A/S.
— Avløpstunnelsystem Oslo Vest, kostnader, 17. mars 1976.
Sivilingeniør Elliot Strømme A/S.
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Sentralrenseanlegg Vest. Valg av renseprosess, 26. mars 1976.
Oslofjordkontoret.
Kloakktunnel Vest, anleggsplan — Bærum, 2. april 1976.
Sivilingeniør Elliot Strømme A/S.
Investeringsprogram Sentralrenseanlegg Vest, 26. april 1976.
Arbeidsfellesskapet Samfunnsteknikk/Grøner.
Investeringsplan Avløpstunnel Vest, 26. april 1976.
Sivilingeniør Elliot Strømme A/S.
Oslo, 14. mai 1976.
Oslofjordkontoret
Erling Solberg
planleggingssjef
__________
E. H. Falch
__________

Vedlegg 2: Prognoser for vestre rensedistrikt.
Vedlegg til overenskomst om dannelse av Vestfjorden Avløpsselskap.
Tabell 1. Prognoser for tilknytting til hovedavløpssystemet, personer (p), personekvivalenter (pe), personenheter (PE).
1974/75
Oslo Vest
(O.V. & K.
14. 11. 75)
Bærum
(kl.pl. kont.
12.11.75)
Asker 1 )
(Ing.vesen
36. 3. 74)
Sum vestre
rensedistrikt
1

500
500 (100 %)
100
600

1980

bosatt
tilkn.
,,
„

p
p
pe
PE

217
217
250
467

bosatt
tilkn.
„
„

p
p
pe
PE

81
71
17
89

500
500 (88 %)
900
400

88
78
19
98

500
500 (89 %)
600
100

bosatt
tilkn .
„
„

p
p
pe
PE

35
30
10
40

000
100 (86 %)
500
600

40
35
13
49

000
600 (89 %)
500
100

bosatt
tilkn.
„
„

p
p
pe
PE

334
319
278
597

000
100
500
600

199
199
229
428

328
313
262
576

1990

500
176 500
500 (100 %) 176 500 (100 %)
400
208 000
900
379 500

000
600
500
100

99 500
94 500 (95 %)
29 550
124 050
46
45
19
64
322
316
251
568

500
300 (97 %)
150
450
500
300
700
000

) Inkl. Dikemark
For beregning av pe og PE ut fra avløpsmengder er spesifikt avløp satt
til 400 l/PE.d (middel 1975-1990).
Oslo, 14. mai 1979
Oslofjordkontoret
Erling Solberg
________
E. H. Falch
________
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Vedlegg 3. Kommunestyrenes vedtak om opprettelse av Vestfjorden
avløpsselskap.
a. Oslo bystyre vedtok den 17. juni 1976:
«1. Oslo kommune slutter seg til det forslag til «Overenskomst om dannelse av
Vestfjorden Avløpsselskap» med tilhørende vedtekter som er utarbeidet av
kommunene Asker, Bærum og Oslo i fellesskap.
2. Vestfjorden Avløpsselskap opprettes som et interkommunalt selskap med
formål å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem m.v.
i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret 14. mai
1976.
3. Ordføreren bemyndiges til å inngå overenskomsten på vegne av kommunen.
Formannskapet bemyndiges til snarest å oppnevne kommunens representan ter og like mange varamenn til Vestfjorden Avløpsselskaps styre og råd.
4. Finansrådmannen i Oslo bemyndiges til å innkalle til konstituerende møte
i Vestfjorden Avløpsselskaps råd snarest etter at kommunene har truffet
vedtak om inngåelse av overenskomsten.
Det gjøres oppmerksom på at vedtakets punkt 2 innebærer at renseanlegget
utformes som et mekanisk/kjemisk anlegg.»
b. Bærum kommunestyre vedtok den 24. juni 1976:
«1. Bærum kommune slutter seg til det forslag til «Overenskomst om dannelse
av Vestfjorden Avløpsselskap» med tilhørende vedtekter som er utarbeidet
av kommunene Asker og Oslo i fellesskap.
2. Vestfjorden Avløpsselskap opprettes som et interkommunalt selskap med
formål å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem m.v.
i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret 14. mai
1976.
3. Formannskapet bemyndiges til snarest å oppnevne Bærum ko mmunes representanter med varamenn til Vestfjorden Avløpsselskaps styre og råd.
4. Formannskapet bemyndiges til å forhandle videre med Oslo og Asker og
foreta de justeringer som eventuelt finnes nødvendig i den i punkt 1. nevnte
overenskomst og de tilhørende vedtekter.»
c. Asker kommunestyre vedtok den 22. juni 1976:
«1. Asker kommune slutter seg til det forslag til «Overenskomst om dannelse
av Vestfjorden Avløpsselskap» med tilhørende vedtekter som er utarbeidet
av kommunene Asker, Bærum og Oslo i fellesskap med følgende endringer:
Overenskomstens § 3 gis følgende tillegg:
«Hvis rensing ved mekanisk/kjemisk prosess ikke skulle gi et tilfredsstil lende og tidsmessig resultat vurdert ut fra de krav en må stille til et frem tidsrettet anlegg, kan Asker kommunestyre med rimelig varsel kreve tilleggsrensing igangsatt (biologisk eller annen, nå ukjent renseprosess som
gir samme renseeffekt). Kostnadene vedrørende denne utbygging belastes
etter forholdstallene i overenskomstens § 5.»
Vedtektenes § 2 gis følgende tillegg:
«Askers representanter kan dog kreve at selskapet med rimelig varsel skal
utbygge anlegget for å sette i gang ekstra rensetrinn.»
2. Vestfjorden Avløpsselskap opprettes som et interkommunalt selskap med
formål å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem m.v.
i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret 14. mai
1976. Dette innebærer at renseanlegget utformes som et mekanisk/kjemisk
anlegg.
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3. Ordføreren bemyndiges til å inngå overenskomsten på vegne av kommunen.
Formannskapet bemyndiges til snarest å oppnevne kommunens representan ter og like mange varamenn til Vestfjorden Avløpsselskaps styre og råd.
4. Finansrådmannen i Oslo bemyndiges til å innkalle til konstituerende møte
i Vestfjorden Avløpsselskaps råd snarest etter at kommunene har truffet
vedtak om inngåelse av overenskomsten.
5. Det kreves at styret for Vestfjorden Avløpsselskap vurderer og tar stilling
til i hvilken grad det på det nåværende tidspunkt er hensiktsmessig å fore ta utvidelse av hallen med henblikk på å sette i gang annet byggetrinn for
oppstarting av ekstra rensetrinn. Asker kommunestyre kan kreve dette
igangsatt med rimelig varsel.»
d. Oslo formannskap vedtok i møte 29. juli 1976 å betrakte Asker kommunes
særkrav i vedtaket av 22. juni som en protokolltilførsel til overenskomsten.
Asker kommunestyre vedtok i møte 31. august 1976 å opprettholde sitt ved tak av 22. juni 1976, dog slik at kommunestyret er innforstått med Oslo for mannskaps vedtak av 29. juli 1976.

_________

Endringsoversikt
Ny § 7
Vedtatt i Bærum kommunestyre
Vedtatt i Asker kommunestyre
Vedtatt i Oslo bystyre

Møtedato
18. juni 1986
25. juni 1986
21. januar 1987
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