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Vår ref.: 19/479
Høring – Forslag til endringer i forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hvaler kommune
Hvaler kommune sender med dette forslag til endringer i forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hvaler
kommune (FOR-2017-12-14-2216) på høring. Kommunestyret vedtok å sende saken på høring i
utvalgssak 17/19.
Forskriften ble vedtatt av kommunestyret på Hvaler i desember 2017. Forskriften er publisert på
Lovdata, se https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-12-14-2216?q=hvaler kommune. Det
vedlagte høringsnotatet inneholder kun omtale av bestemmelsene som er foreslått endret.
Endringene vil også medføre en endring i Hvaler kommunes gebyrregulativ – en endring som er gjort
rede for i høringsnotatet.
Høringsutkastet er basert på kommunens erfaringer med den nye forskriften etter at den har vært i
bruk i omtrentlig halvannet år. Av forarbeider har kommunen blitt bistått av ekstern advokatbistand,
så vel som god bruk av intern kompetanse i kommunen. Forslagene er ment å gjøre det lettere for
kommunens næringsliv og fritidsboligeiere å forutberegne omfanget av vann- og avløpsgebyrer til
kommunen. Vi har også til hensikt å åpne for utsettelser av gebyrer der det er naturlig av
rettferdighetshensyn, samt å klargjøre eierforhold til eksempelvis vannmålere.
I det følgende vil det gis en kort oversikt over regelendringsforslagene i høringsnotatet som
innebærer realitetsendring og som medfører endringer i gebyrene som bolig-, hytte- og
næringsbyggeiere betaler til kommunen.





Regulering av retten til utsatt abonnementsgebyr
Nytt beregningsgrunnlag av abonnementsgebyret for offentlige bygg og næringsbygg
Kostnader for vannmåler
Avlesning av vannmåler

Høringsfristen settes til seks uker fra høringen ble sendt ut, 07.05.19. Høringssaken er tilgjengelig på
www.hvaler.kommune.no. Varsling vil skje via kommunens hjemmesider, kommunens profil på
Facebook og notis i lokalavis. Vi ber om at høringsuttalelser sendes til
postmottak@hvaler.kommune.no og merkes med referanse 19/479. Endringene til forskrift om
vann- og avløpsgebyrer skal til behandling i kommunestyret så snart som mulig. Ikrafttredelse vil bli
fra dagen endringene er vedtatt.

