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Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer - 2011 

Vedlegg: 
1. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer - 2011 
2. Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer 2010 
 

Saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Saksopplysninger 

Det stilles krav til næring om installasjon av vannmåler. For abonnenter uten vannmåler skal 
forbruket estimeres. Alle betaler for vann og avløpstjenester i forhold til forbruk. Fordelingen av 
kostnadene skal være i henhold til hva det koster å produsere tjenestene. Tjenester innen vann 
og avløp sorterer under selvkostområde.  
[ref ” Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester” H-2140 
Kommunal- og regionaldepartementet Kommunalavdelingen, januar 2003]. 
 
Det er laget et tillegg til pkt 8.2 (8.13) for å tydeliggjøre gebyrberegningsmetoden for bønder 
med husdyrhold.  
 
Jfr pkt 8.2 ”8.2 Årsgebyrene skal baseres på forbruk. For abonnenter uten vannmåler skal 
forbruket stipuleres. Årsgebyrene beregnes etter en todelt gebyrmodell med en fast og en 
variabel del. Årsgebyrene beregnes på grunnlag av vann inn = spillvann ut.”  
 
Ny tekst (tillegg):  
”8. 13 For gårdsbruk med registrert husdyrhold som unnlater å montere vannmåler skal 
vannforbruk beregnes på grunnlag av antall dyr.” 
 
Endringen utgjør ikke noen forskjell for dem som forholder seg til gjeldende lokale forskrift.   

Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer, vedtas. 
 
 



Behandling i Formannskapet - 07.12.2010  

 
Ordfører Terje B. Granmo (AP) fremmet følgende endringsforslag til forskriftens pkt.7.1., tredje 
kulepunkt: 
 
 Kulepunktet utgår. 

 
Endringsforslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. 
Deretter ble innstillingen, med det vedtatte endringsforslaget, enstemmig vedtatt. 

Innstilling til Kommunestyret i Formannskapet - 07.12.2010 

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer, vedtas. 
 
Vedtatt endring i formannskapet: 
Forskriftens pkt.7.1., tredje kulepunkt, utgår. 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 20.12.2010  

Arvid Eriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 11.1: 
 
11.1. Ved tilbygg lik eller over 30m² der tilbygget har vannbehov, utløser krav om vannmåler for 
hele boligen. 
 
Tilleggsforslaget fra representanten Eriksen ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen, med det vedtatte tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 20.12.2010 

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer, vedtas. 
 
Vedtatt endring: 
Forskriftens pkt.7.1., tredje kulepunkt, utgår. 
Vedtatt tillegg til pkt. 11.1.: 
Ved tilbygg lik eller over 30m² der tilbygget har vannbehov, utløser krav om vannmåler for hele 
boligen. 
 
 
 


