
Intensjonsavtale mellom Hurdal kommune og Eidsvoll kommune om

- kjøp / salg av drikkevann av mengde og kvalitet ifølge drikkevannsforskrift

- kjøp / salg av rensing av avløpsvann ifølge rensekrav i utslippstillatelse

Mellom Hurdal kommune og Eidsvoll kommune er det i dag, dd.mm.20åå, inngått slik
intensjonsavtale:

1. Innledning

Hurdal kommune er i en prosess om a beslutte framtidig løsning for vann- og avløpsordning for
kommunen, sett i et 100-års perspektiv. Det vurderes en løsning i egenregi og en løsning i
samarbeid med Eidsvoll kommune. Hurdal kommunestyre skal i mars 2021 beslutte hvilken av
løsningene som skal velges. Denne intensjonsavtalen er et element i beslutningsgrunnlaget som
skal legges fram for Hurdal kommunes kommunestyre ("Avtalen").

Grunnlag for Avtalen er rapport en «Utredning av en mulig avtale mellom Hurdal og Eidsvoll
kommuner om kjøp av drikkevann og leveranse av avløpsvann.», utarbeidet av EnviDan As
8.9.2020, ("Rapport ED") EnviDan AS er kommunenes rådgiver og leverandør av verktøy for
beregninger etter selvkostregelverk. Rapport ED ligger som vedlegg til Avtalen, og er veileder
for forståelse og bruk av Avtalen. Det er utarbeidet et regneark til rapporten som skal benyttes
for kostnadsberegninger for Avtalen. Regnearket skal vedlikeholdes gjennom avtaleperioden
som beskrevet i Avtale og rapport ED.

2. Myndighet og behandling

Hurdal kommune og Eidsvoll kommune er enige om a innga en intensjonsavtale om kjøp og salg
av tjenester på vann- og avløpsområdet.

Realisering av en forpliktende avtale i etterkant av Hurdal kommunes beslutning i mars 2021 er
betinget av kommunestyrevedtak i begge kommuner. Denne Avtalen vil danne utgangspunktet
for slik endelig avtale. Partene ser at det er vanskelig a regulere ethvert forhold som kan oppstå i
løpet av en lang samarbeidsperiode. Partene erkjenner at Avtalen vil kunne kreve revidering
eller tilføyelser underveis. Vesentlige endringer av Avtalen skal undergå behandling av
overstående myndighet.

3. Partene.

Hurdal kommune, heretter benevnt som "HK",

Adresse Minneasvegen 3, 2090 Hurdal. Org nr 939 780 777

Eidsvoll kommune, heretter benevnt som "EK".

Adresse Radhusgata 1, 2080 Eidsvoll. Org nr 964 950 113

I fellesskap benevnt "Part ene"

4. Avtalens formål.

Formålet med Avtalen er a

1. Sikre HK drikkevann i samsvar med drikkevannsforskriftens bestemmelser, både for
hovedvannforsyning og for reservevannforsyning.



2. Sikre overføring av avløpsvann, herunder septik, fra HK for rensing i samsvar med
bestemmelser i kommunens utslippstillatelse, ved EK sitt avløpsrenseanlegg i Bårlidalen
("Bårlidalen RA")

For å oppnå dett e formålet skal EK selge og HK kjøpe drikkevann, både hovedvannforsyning og
reservevannforsyning. Avtalen innebærer videre at HK kjøper rensing av avløpsvann ved
Bårlidalen RA av EK.

5. Avtalens varighet og partenes forpliktelser

5.1 EK sin hovedforpliktelse

EK forplikter seg t il enhver t id i avtaleperioden å levere t ilstrekkelig drikkevann av
drikkevannskvalitet t il HK, det vil si både hovedvannforsyning og reservevannsforsyning. EK
forplikter seg t il å motta avløpsvann fra HK, og rense dette ved sitt avløpsrenseanlegg i samsvar
med gjeldende utslippst illatelse. For begge forhold er leveringspunktet ved kommunegrensen.
Avtalen skal ha et 100-års perspektiv.

5.2 HK sin hovedforpliktelse

HK forplikter seg til enhver tid i avtaleperioden å kjøpe tilst rekkelig dr ikkevann av
drikkevannskvalitet fra EK, det vil si både for hovedvannforsyning og reservevannsforsyning.
HK forplikter seg til å levere avløpsvann til EK for rensing ved sitt avløpsrenseanlegg i samsvar
med gjeldende utslippst illatelse. For begge forhold er leveringspunktet ved kommunegrensen.
Avtalen skal ha 100 års perspektiv

5.3 Avtaleperiode

Avtalen er tidsubestemt, og løper fra det tidspunktet Avtalen inngås eller partene bestemmer, og
til eventuell endring eller oppsigelse i tråd med bestemmelsene i denne Avtalen.

6. Kostnader og grensesnitt .

6.1 Selvkostprinsippet

Avtalen regulerer kjøp og salg av drikkevann (hovedvann/ reservevann) mellom kommunene,
samt kjøp/ salg av rensing av avløpsvann, herunder septik, mellom kommunene. Hver av
kommunene skal eie, drifte og vedlikeholde ledningsnett i egen kommune.

Kjøp og salg av drikkevann (hovedvann/ reservevann) mellom kommunene, samt kjp / salg av
rensing av avløpsvann mellom kommunen skal skje til selvkost. Det vil si uten en
fortjenestemargin for noen av kommune, slik dette er beskrevet i Rapport ED.

Kostnaden for kjøp og salg av tjenestene, slik det kommer fram av Avtalen, vil inngå i den
respektive kommunes selvkostregnskap i samsvar med gjeldende regler for dette. EK og HK vil
følgelig etter en inngåelse av Avtalen, fortsette å være egne selvkostområder, adskilt av
kommunegrensen.

6.2 Prinsipper for beregning av pris/ kostnader

Hurdal kommune skal betale til Eidsvoll kommune:

-For dr ikkevann en årlig fastsatt pris, utregnet i kroner per kubikkmeter (m?). Mengden
måles med måler på kommunegrensen.

- For avløp en årlig fastsatt pris, utregnet i kroner per kubikkmeter (m?) . Mengden måles
med måler på kommunegrensen.

Utgangspunkt for oppsett og pr isfastsettelse er regnskapsåret før avtalte tjenester iverksett es,
og i samsvar med prinsipper beskrevet i Rapport ED. Kostnader som skal medtas i



gebyrgrunnlaget fremgår av rapporten, deretter av justeringer avtalt
samhandlingsmøter, slik det er beskrevet i punkt 8.

7. Prinsipper for fakturering

Faktureringen skal skje med et årlig a-konto beløp, fordelt på [4] terminer hvert år . Endelig
oppgjør skal sendes HK innen 31. januar i påfølgende år, med 30 dagers betalingsfrist.

årlige

8. Arlige samhandlingsmoter

8.1 Samhandlingsmøter

Det skal avholdes årlige samhandlingsmøter. Som et minimum skal slike møtes avholdes i
forkant av budsjettprosess og budsjettbehandling.

Hver av partene skal minst 3 arbeidsdager før et samhandlingsmøte oversende den andre part
grunnlagsdokumenter for møtet. Slike grunnlagsdokumenter skal som et minimum være
regnskapsrapporter med vurderinger og forklaringer, samt måleravlesninger. HK er ansvarlig
for møteinnkalling, med agenda.

8.2 Møteagenda

Agenda for møtet skal minst omfatte:

Budsjett og årsoppgjør med gjennomgang av etterkalkyle

Prisjustering ifølge regnskapsår

Justering/ fastsetting av faktureringsterminer mellom kommunene

Gjennomgang av varslingsrutiner og hendelser som har vært i foregående år.

Gjennomgang og oppdatering av regneark og beregningsmodell

o Minst årlige revideringer av oppsett for andel og verdier

o Årlig å gjennomgå EK og HK sine planlagte bidrag inn i kostnader

9. Handtering av endringer av andeler og verdier

Ved investeringer i tiltak som helt eller hovedsakelig anvendes av HK, kan HK betale
investeringen i form av anleggsbidrag etter reglene om dette. Kapitalkostnader for anlegget
inngår da ikke i gebyrgrunnlaget. Dersom HK ønsker å betale slike anleggsbidrag skal dette
avtales særskilt.

Oversikt og kostnadsfordeling over andeler og verdier skal revideres årlig. Investeringstiltak
som er knyttet til HK skal revideres årlig. HK sine andeler i investeringstiltak revideres årlig
etter retningslinjer fastsatt i Rapport ED.

Andel i samlet investeringstiltak som overstiger kr. 5 000 000 (fem millioner kroner) per år skal
avtales særskilt.

10. Reinvesteringer og kapasitetsutvidelse.

Håndtering av reinvesteringer og kapasitetsutvidelser skal følge overordnet prinsipp om at
Hurdal kommune skal belastes i forhold til sin andel, slik det er beskrevet i Rapport ED.



11. Bestemmelser rundt mengdemålere for vann og avløp

Mengdemålere for henholdsvis vann og avløp skal plasseres på kommunegrensen mellom
Hurdal og Eidsvoll ved Langton.

Eidsvoll kommune skal eie, drifte og vedlikeholde målerne.

Begge avtaleparter skal ha tilgang til avlesning av målerne.

Ved tvil eller uenighet om mengde avlest er korrekt, skal måleren kalibreres. Viser kalibreringen
at målt mengde er innenfor leverandørens feilmargin, dekkes kostnaden [for kalibreringen] av
parten som har krevd kalibrering.

Viser kalibreringen at målt mengde er utenfor leverandørens feilmargin, dekkes kostnaden [for
kalibreringen] en halvpart hver seg av partene.

12. Transport av vann/ reservevann fra EK til HK ved Nebbenes-området.

Kostnader til pumping av hovedvann/ reservevann fra EK til HK følger overordnet prinsipp om
at Hurdal kommune skal belastes i forhold til sin andel, slik dette er beskrevet i Rapport ED.

13. Vann - og avløpsanleggenes tilstand

Hver av partene forplikter seg til å holde egne behandlingsanlegg, forsynings- / ledningsnett og
installasjoner, herunder høydebasseng, i god funksjonell stand og i samsvar med krav fra
overordnet myndighet.

14. Gjensidig varslingsplikt

Partene er gjensidig forpliktet til så snart som mulig å varsle hverandre om vesentlige forhold
som påvirker tjenestene eller partenes plikter under Avtalen. Varselet skal være skriftlig.

15. Mangler ved leveringen

Dersom innbyggerne i HK fremmer krav om prisavslag og/ eller erstatning som følge av mangler
ved vannleveringen, for eksempel ved tilfeller av kokevarsler, lavt vanntrykk eller andre
vesentlig avvik skal HK selv dekke slike krav. Dette gjelder likevel bare dersom mangelen ved
vannleveringen skyldes forhold på HK sin side. Dersom mangelen skyldes forhold på EK sin side
kan HK kreve regress av EK.

Ved svært langvarige opphold i vannleveringen, vesentlig mangelfull levering, eller gjentatte
stans i leveringen kan Avtalen reforhandles etter punkt 17.

16. Endring eller oppsigelse av avtale

16.1 Reforhandling

Dersom det oppstår særlige omstendigheter kan Avtalen reforhandles. Slik reforhandling kan
ensidig begjr es av en part.

16.2 Oppsigelse

Dersom reforhandlinger ikke fører frem til en enighet kan Avtalen bringes til opphør.
Oppsigelsestiden ved slikt opphør er 10 - ti - ar.



Ved opphør av Avtalen tilfaller anlegg, installasjoner og ledningsnett den kommunen
anlegget/ nettet befinner seg i. En slik overføring er vederlagsfri. Unntatt er større investeringer
på henholdsvis vannbehandlingsanlegg (VBA) og avløpsrenseanlegg (RA) dersom investeringen
finner sted senere enn 10 år før opphør av Avtalen. HK har rett til vederlag for sin andel av
restverdien av den/ de deler som er skiftet og som EK er avhengig av i sin videre drift. Vederlag
fastsettes ut fra gjenværende avskrivingsverdi.

17. Vesentlig mislighold

Ved vesentlig mislighold av Avtalen kan den annen part heve Avtalen.

Dersom Avtalen heves er EK forpliktet til å levere vann og avløpstjenester i en overgangsperiode
på to år. I overgangsperioden gjelder Avtalen i sin helhet.

18. Force Majeure

18.1 Definisjon

Force Majeur e betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som parten ikke burde ha forutsett da
Kontrakten ble inngått og som parten heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller
avverge virkningene av.

18.2 Virkingene av Force Majeure

Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter Avtalen i den utstrekning
parten kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av force majeure.

19. Tvisteløsning

19.1. Lovvalg

Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett .

19.2 Domstolsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger kan enhver tvist som oppstår i forbindelse med
Avtalen avgjøres ved de ordinære domstoler med Øvre Romerike tingrett som verneting.

Denne avtale er opprettet i 2- to- eksemplarer. Ett t il hver av partene
Sted og dato:

For Hurdal kommune/ <navn/tittel> For Eidsvoll kommune /<navn/tittel>

Avtalen skal tinglyses, kostnadene bæres av Hurdal kommune.


