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INNSTILLING
HUT godkj enner prinsipp for reduksj on av vann- og kloakkgebyr som følge av lekkasj e hos private
husholdninger etter følgende oppsett:

) Det må sendes skriftlig søknad med begrunnelse / årsak til lekkasj en.
Søknaden behandles administrativt .
Lekkasjens størrelse bør være på ca. l 00 % av normalforbruket, eller mer, for at reduksjon i avgift kan gis.
Det skilles ikke på om lekkasj en har gått til avløpet eller til terreng.
Dersom søknaden/begrunnelsen er reell, beregnes følgende reduksj on:

Lekkasj ens størrelse = Totalforbruk - normalforbruk.
Normalforbruk = gjennomsnitt av de 3 siste år, eller stipulert forbruk med 50m3 pr. pers, eller en kombinasj on
av dette.

Lekkasj ens kostnad regnes ut med gjeldende vann- og kloakkgebyr, og reduseres med 75%.

Sammen med brev om avgjørelsen må det klart fremgå at abonnenten selv er ansvarlig for at hans V A-
installasj oner er i orden, og at man må følge med slik at lekkasj er unngås, og at det ikke vil bli gitt reduksj on i
gebyrene som følge av gjentatte lekkasj er.
Det opplyses også om at det er anledning til aklage på avgjørelsen, og at saken da vil bli fremmet for HUT med
samme innstilling.
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HUT godkjenner prinsipp for reduksjon av vann- og kloakkgebyr som følge av
lekkasje hos private husholdninger etter følgende oppsett:

Det må sendes skriftlig søknad med begrunnelse / årsak til lekkasjen .
Søknaden behandles administrativt .
Lekkasjens størrelse bør være på ca .100 % av normalforbruket, eller mer,
for at reduksjon i avgift kan gis .
Det skilles ikke på om lekkasjen har gått til avløpet eller til terreng .
Dersom sk naden/begrunnelsen er reell, beregnes følgende reduksjon :

Lekkasjens størrelse = Totalforbruk - normalforbruk.
Normalforbruk = gjennomsnitt av de 3 siste ar, eller stipulert forbruk med
50m3 pr. pers, eller en kombinasjon av dette.
Lekkasjens kostnad regnes ut med gjeldende vann- og kloakkgebyr, og
reduseres med 75%.

Sammen med brev om avgjørelsen må det klart fremgå at abonnenten selv er
ansvarlig for at hans VA- installasjoner er i orden, og at man må følge med
slik at lekkasjer unngås, og at det ikke vil bli gitt reduksjon i gebyrene
som f lge av gjentatte lekkasjer. ·
Det opplyses også om at det er anledning til å klage p å avgjørelsen, og at
saken da vil bli fremmet for HUT med samme innstilling.
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2no Norge velges som renovator.

VEDTAK
Andbudet fra Ragn Sells antas, og det inngås kontrakt på innhenting av
husholdningsavfall for perioden 01.01.2006 til 31.12.2010

VEDTATT MED 7 MOT 4 STEMMER.
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INNSTILLING
HUT godkj enner prinsipp for reduksjon av vann- og kloakkgebyr som følge av lekkasje hos private
husholdninger etter følgende oppsett:

Det må sendes skriftlig søknad med begrunnelse / årsak til lekkasj en.
Søknaden behandles administrativt.
Lekkasj ens størrelse bør være på ca.I 00 % av normalforbruket, eller mer, for at reduksj on i avgift kan gis.
Det skilles ikke på om lekkasjen har gått til avløpet eller til terreng.
Dersom søknaden/begrunnelsen er reell, beregnes følgende reduksj on:

Lekkasj ens størrelse = Totalforbruk - normalforbruk.
Normalforbruk = gjennomsnitt av de 3 siste år, eller stipulert forbruk med 50m3 pr. pers, eller en kombinasj on
av dette.
Lekkasj ens kostnad regnes ut med gjeldende vann- og kloakkgebyr, og reduseres med 75%.

Sammen med brev om avgjørelsen må det klart fremgå at abonnenten selv er ansvarlig for at hans VA-
installasj oner er i orden, og at man må følge med slik at lekkasj er unngås, og at det ikke vil bli gitt reduksj on i
gebyrene som følge av gjentatte lekkasj er.
Det opplyses også om at det er anledning  til aklage på avgjørelsen, og at saken da vil bli fremmet for HUT med
samme innstilling.

VEDTAK
HUT godkjenner prinsipp for reduksjon av vann- og kloakkgebyr som følge av
lekkasje hos private husholdninger etter følgende oppsett:

Det må sendes skriftlig søknad med begrunnelse / årsak til lekkasjen .
Søknaden behandles administrativt .
Lekkasjens størrelse bør være på ca.100 % av normalforbruket, eller mer,
for at reduksjon i avgift kan gis.
Det skilles ikke på om lekkasjen har gått til avløpet eller til terreng .
Dersom søknaden/begrunnelsen er reell, beregnes følgende reduksjon :

Lekkasjens størrelse = Totalforbruk - normalforbruk.
Normalforbruk = gjennomsnitt av de 3 siste år, eller stipulert forbruk med
50m3 pr . pers, eller en kombinasjon av dette .
Lekkasjens kostnad regnes ut med gjeldende vann- og kloakkgebyr, og
reduseres med 75%.

Sammen med brev om avgjørelsen må det klart fremgå at abonnenten selv er
ansvarlig for at hans VA- installasjoner er i orden, og at man må følge med
slik at lekkasjer unngås, og at det ikke vil bli gitt reduksjon i gebyrene
som fclge av gjentatte lekkasjer .
Det opplyses også om at det er anledning til A klage på avgjørelsen, og at
saken da vil bli fremmet for HUT med samme innstilling .
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