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PS 2009/42 Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling
Teknisk utvalg godkjenner forslag til ny vann- og avløpsforskrift med gebyrregulativ og 
reglement for tilknytning til det kommunale ledningsnettet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 20.10.2009 

Behandling:
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune

Innstillingen vedtatt med følgende endringer:

§ 3 Definisjoner

 Fritidsbolig/hytte: Andre setning strykes

 Næringsvirksomhet: Andre setning strykes og erstattes med følgende: Det gis en 
overgangstid på 1 år til å installere vannmåler.

§ 8 Forbruksgebyr: 

 ”og offentlig virksomhet” i første setning strykes.
 

 Nytt avsnitt om Offentlige virksomheter:
 Offentlig virksomhet betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av 

stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløsnett

Innstillingen vedtatt med følgende korrigering:
Administrasjonen foretar nødvendige korrekturmessige endringer.

Gebyrregulativet

Innstillingen vedtatt med følgende endring av pkt.2 Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning: kr. 7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning: kr.7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.

Vedtak:
Teknisk utvalg godkjenner forslag til ny vann- og avløpsforskrift med gebyrregulativ og 
reglement for tilknytning til det kommunale ledningsnettet med følgende endringer:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune



Innstillingen vedtatt med følgende endringer:

§ 3 Definisjoner

 Fritidsbolig/hytte: Andre setning strykes

 Næringsvirksomhet: Andre setning strykes og erstattes med følgende: Det gis en 
overgangstid på 1 år til å installere vannmåler.

§ 8 Forbruksgebyr: 

 ”og offentlig virksomhet” i første setning strykes.
 

 Nytt avsnitt om Offentlige virksomheter:
 Offentlig virksomhet betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av 

stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløsnett

Innstillingen vedtatt med følgende korrigering:
Administrasjonen foretar nødvendige korrekturmessige endringer.

Gebyrregulativet

Innstillingen vedtatt med følgende endring av pkt.2 Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning: kr. 7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning: kr.7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.

PS 2009/43 Hovedplan vann 2009 - 2018

Rådmannens innstilling
Teknisk utvalg godkjenner Hovedplan for vann 2009 – 2018.

Planens tiltaksdel innarbeides i kommunens økonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 20.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Teknisk utvalg godkjenner Hovedplan for vann 2009 – 2018.



Planens tiltaksdel innarbeides i kommunens økonomiplan og budsjett.

PS 2009/44 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 20.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/64 Melding om oppføring av tilbygg til bruk som garasje 1943/13/248

RS 2009/65 Søknad om oppføring av Gjeterhytte 1943/27/7 Badderskogen

RS 2009/66 Melding om oppføring av garasje 1943/13/263

RS 2009/67 Søknad om oppføring av gjeterhytte 1943/28/16/2

RS 2009/68 Organisasjonsmessig plassering av brannsjef

RS 2009/69 Melding om oppføring av garasje 1943/35/16

RS 2009/70 Deling av grunneiendom 1943/13/202 - "Burfjord syd"

RS 2009/71 Deling av grunneiendom 1943/13/4

RS 2009/72 Melding om oppføring av driftsbolig 1943/24/17 Badderen


