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Endring-Forskrift om gebyr for vann og kloakk  

 

 
Innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&& 
Endring av Forskrift om gebyrer for vann og kloakk godkjennes 
 
::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA &&& 
 
... &&& Sett inn saksutredningen under IKKE RØR LINJA &&& 

Vedlegg: 
 

- Gjeldende forskrift om gebyrer for vann og kloakk. 

- Utkast til endring av forskrift om gebyrer for vann og kloakk 
 

Saksgang: 
Etter behandling av forskriften i Plan- teknisk utvalg legges den fram for kommunestyret til 
endelig vedtak. 
 

Kort sammendrag av saken: 
Forskrifter om gebyr for vann og kloakk for Bardu kommene ble vedtatt i Bardu 
kommunestyre 19.11.2009 sak 68/09. 
Gjeldende forskriften har noen uklare punkter som ønskes mer spesifisert.   
 

Saksopplysninger: 
Rådmannen legger med dette fram sak om endring i forskriften under punkt:  

-  11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler. 
Godkjent Forskrift: 
Inneholder ingen beskrivelse av hvem som er ansvarlig for anskaffelse av 
vannmåler. 
 
Tillegg til Forskrift: 
11.2 Ved installasjon av vannmåler kan det kun benyttes målere utlevert av Bardu 
kommune. 
 
 

- 9. Fradrag i årsgebyret. 
Godkjent Forskrift: 
9.2 Avdeling kommunalteknikk kan etter søknad redusere årsgebyr for vann og 
avløp med 50 % for boliger som bruker spesielt lite vann fordi boligen er ubebodd 
hele eller store deler av året. 
 



Endring og tillegg til Forskrift: 
9.2 Det kan søkes om redusert vann – og avløpsgebyr med 50 % dersom en 
bolig/leilighet står sammenhengende ubebodd i over 6 måneder. Endringer i leie- 
og boforhold for kortere tidsrom enn 6 måneder, betinger ikke til fradrag i gebyret. 
Reduksjon kan innvilges i maksimum 2 år pr. søknadsperiode.  
 
9.3 Dersom boligen frakobles vann vil dette gi permanent fritak fra vann – og 
avløpsgebyr. Eier står selv for frakoblingskostnader.  
 
Endringer som søkes gjøres gjeldende fra første måned etter at søknaden er 
mottatt. Eventuelt fritak/ reduksjon avregnes mot neste termin. 

 
 
I tillegg er teksten Avdeling kommunalteknikk endret til Enhet tekniske tjenester. 
 

Vurdering: 
Bakgrunn for endring  

- 11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler: 
Sikre riktig type og størrelse ved installasjon av vannmåler. 

- 9. Fradrag i årsgebyret. 
Tydeligere spesifisering av betingelser for reduksjon eller fritak fra årsgebyret.  

 
 

Rådmannens innstilling: 
Endring av Forskrift om gebyrer for vann og kloakk godkjennes 
 
 
Bardu kommune, den 
 
 
Hege Walør Fagertun    Johanne Sollid 
rådmann      enhetsleder tekniske tjenester 
... &&& Sett inn saksutredningen over IKKE RØR LINJA &&& 


