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Alvdal kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/1401    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - FORSKRIFT FOR VANN- OG 
AVLØPSGEBYRER 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
55/20 Formannskapet 10.09.2020 
 
Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER  
FØLGEBREV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 
 
Melding om vedtak sendes til 
Enhetsleder Kommunalteknikk 
 
Saksopplysninger: 
Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Alvdal ble vedtatt av kommunestyret 
21.12.2006.  Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer 
rettferdig fordeling av gebyrene, og en utforming i tråd med gjeldende regelverk. Midler til 
utarbeidelse av ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Alvdal, ble vedtatt i kommunens 
investeringsbudsjett for 2020. 
 
Saksvurdering: 
Alle kommuner må vedta kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og 
avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Kommunens abonnenter betaler for vann- og 
avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert 
av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser.  
De viktigste er listet nedenfor: 
• Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 
• Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 
• Forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale 

og fylkeskommunale gebyrer 
• Forskrift dd. mmmm 201X nr. xxxx om vann- og avløpsgebyr i Alvdal kommune (ny 

forskrift) 
 
Gjeldende forskrift i Alvdal kommune er hjemlet i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale 
vass- og kloakkavgifter.  
 
Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. 
  
Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. 
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Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, eller 
vanskelige, formuleringer. 
 
Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.  
 
I vedlagte følgebrev skisseres hovedtrekkene og spesielle forhold i forslaget til ny forskrift, 
bakgrunn for og innhold i forslaget, samt konsekvenser av forslaget. 
Det er gjennomført simuleringer som viser en sammenligning av VA-gebyrene i 2020 ved hhv 
ny og gjeldende forskrift. 
 
Synnøve Finden står for en stor del av kommunens totale vannforbruk, og mengde avløp. 
Kommunen har en egen avtale med Synnøve Finden, men selve avtalen vil ikke bli berørt av ny 
forskrift. Gebyret vil endre seg og det er hensiktsmessig å gjennomføre et møte med dem for å 
forklare virkningen av dette. Dette vil bli gjennomført når forskriften legges ut på høring. 
  
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
En forskrift tilpasset gjeldende lov og forskrift må antas å gi positive konsekvenser for en 
bærekraftig utvikling med hensyn til klima og miljø. Utover dette er det ikke gjort noen 
vurdering av vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
 
Innstilling: 
Alvdal kommune, Formannskapet, legger forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på 
høring med frist for uttalelse 20.11.2020. 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 10.09.2020 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Alvdal kommune, Formannskapet, legger forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på 
høring med frist for uttalelse 20.11.2020. 
 
 


