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MØTEPROTOKOLL 

 
Formannskapet 

 
 
Møtested Kommunestyresalen. 
Møtedato: 13.11.2008 
Møtestart: 10.00 
Møteslutt: 14.30 
 
Tilstede: Ordfører Sture Pedersen 
 Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen 
 Tor Andersen 
 Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen 
 Hilde Nilsen 
 
Dessuten møtte:  Rådmann Arne Kvensjø 
 Formannskapssekretær Grete F. Olsen 
 Kontorsjef Arvid Pedersen 
 Plan- og ressurssjef Trond Robertsen 
 Kultursjef Kine Johnsen 
 Skolesjef Gundar Jakobsen 
 Helse- og sosialsjef Jim Gundersen 
 Kirkeverge Tormod Johannessen 
 
 Til innkallingen:  
 Innkallingen enstemmig vedtatt. 
 
 Til sakslisten: 
 Forslag fra ordfører: 
 I tillegg til utsendt saksliste oppføres følgende tilleggssaker: 
  
 - Bøks A/S – Revidert handlingsplan for 2009.  
  
                            - Endring av selskapsavtale pr. 01.01.2009 – K-sekretariatet IKS.  
  
                            - Strategiplan – Eventyrkommunen Bø kommune 2009 – 2011.  
 
      - Areal for nye oppdrettskonsesjoner – uttalelse.   
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      - Godkjenning av avtale om leveranse av vann til Guvåg / Røsnes vannverk  
        A/L. 
 
                            Hilde Nilsen ble valgt til å underskrive protokollen.         
 
 
  

SAKSLISTE 
 

Utvalgs- Saksnr: 
saksnr. Tittel 
 
0097/08 08/01120  

 REFERATER OG MELDINGER  
 
0098/08 08/01121  

 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYNSFUNKSJONENE FOR 
2009.  

 
0099/08 08/01075  

 BUDSJETT 2009  
 
0100/08 08/01139  

 BØKS A/S - REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR 2009  
 
0101/08 08/01136  

 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE PR. 01.01.2009 -  K-
SEKRETARIATET IKS   

 
0102/08 08/01140  

 STRATEGIPLAN - EVENTYRKOMMUNEN BØ KOMMUNE 2009 - 
2011  

 
0103/08 08/01143  

 AREAL FOR NYE OPPDRETTSKONSESJONER - UTTALELSE  
 
0104/08 08/00283  

 GODKJENNING AV AVTALE OM LEVERANSE AV VANN TIL 
GUVÅG/RØSNES VANNVERK A/L 
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0097/08  

REFERATER OG  MELDINGER 

 

Forslag til vedtak: 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

Behandling: 
 

Ordfører orienterte om møte med fylkesrådsleder i Øksnes 12. november hvor man bl.a. tok 
opp:  

-     Videregående skoletilbud 

- Næringsfondet er på plass 

- Fylkesrådsleders lovnad om støtte til vårt lammeprosjekt. 

- Ordninga med samhandling sykehus / Bøheimen 

- Bøks a/s  

- Konsesjoner 

 

Veabø etterlyste oppfølging av Nyjordveien, og hva som skjer med RV820 i forhold til å bli 
asfaltert, og om fylket skal overta RV 820 veien? 

 

Ordfører vil følge opp sak vedrørende veier, og dessuten møte på neste fylkestingssamling i 
desember. 

 

Ordfører orienterte videre om at: 

- Det er budsjettert med mottak av 20 flyktninger. 

- Sak om brannstasjon vil bli satt på sakslista til førstkommende kommunestyremøte. 

- Bø Fiskeindustri har startet prosessen med å tilsette ny daglig leder med tilstedeværelse 
i Bø kommune. Pr. i dag er Bjørn Fredriksen daglig leder. 

 

Helse- og sosialsjefen orienterte om at det fredag 28. november blir et møte i Bø med eksternt 
besøk hvor tema er bosetting av flyktninger. Målet med møtet er å bli informert om betingelser 
i forhold til eventuelt mottak etc.  
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Vedtak: 

Referater og meldinger tatt til orientering. 

 

 

  
0098/08  

BUDSJETT FOR KONTROLL-  OG TILSYNSFUNKSJONENE FOR 2009. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for kontroll og tilsyn for 2009 vedtas med netto driftsutgifter på kr. 670.000,- før 
lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske 
vedtak. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Budsjett for kontroll og tilsyn for 2009 vedtas med netto driftsutgifter på kr. 670.000,- før 
lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske 
vedtak. 

 

 

  
0099/08  

BUDSJETT 2009 

 

Forslag til vedtak: 

1. Skattesatser. 

a) Skatt på inntekt : Maksimalsats  

b)  Skatt på formue:  Maksimalsats  
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2. Godtgjørelse politikere. 

I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ.  

 

3. Priser på kommunale tjenester. 

Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 4,5% med 
unntak av følgende: 

 

• Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. 

• Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 210,- pr. abonnent  utover regulativ fra Reno-Vest 
IKS. 

• Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS.  

• Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 5%. 

• Feieavgiften (ekskl. mva.): Økes med 9%. 

• Tilkoplingsavgiften holdes uendret på kr 10 000. 

• Betaling for privat forslag til reguleringsplan, bebyggelsesplan og endring av gjeldende 
regulerings- eller bebyggelsesplan (regulativets 2.1) økes med 100%. 

 

 Viser for øvrig til kommentarer under pkt. 0.3 .  

 

4. Personell 

Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht.  personellbudsjett; jfr. kap.8. 

 

5. Investeringer. 

 

NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD 

410 Gang- og sykkelvei Eidet 1 593 000 60 000 286 000 1 247 000 

412 Bø vannverk – utskifting vannkummer 750 000 750000   

435 Kai Steinesjøen 200 000 160 000  40 000  

452 Digitalisering ledningsnett 55 000 55 000   

455 Duken kirkegård 400 000 400 000   

603 Kommunehus I og II – Brannsikring 3 600 000 2 878 000 722 000  

 Sum 6 598 000 4 303 000 1 048 000 1 247 000 

 

I tillegg til ovennevnte investering avsettes kr 560 000 til egenkapitaltilskudd KLP. Dette 
finansieres av ubrukte lånemidler. 
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6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak 

Det vedtas et forbruk av lån på kr. 5 863 000 hvorav 1.0 mill. kr er til startlån for videre utlån. 

 

Følgende nye lån opptas: 

 

Formål Beløp Avdragstid 

Startlån 1 000 000 22 år 

 

Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 

 

 

7.  Avsetninger drift 

a) Det foretas avsetninger på til sammen kr. 1 871 000 til følgende formål: 

Formål Type fond Bruk 

Strategisk næringsfond Disposisjonsfond 1000 000 

Driftsfond vann Bundet driftsfond 407 000 

Viltforvaltningsfondet Bundet driftsfond 4 000 

Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 30 000 

Statlig næringsfond Bundet driftsfond 400 000 

Sum  1 841 000 

Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet.  

 

8. Bruk av avsetninger drift  

a) Drift kr. 2 060 000 disponeres slik: 

  

Formål Type fond Bruk 

Strategisk næringsfond Disposisjonsfond 1 320 000 

Eventyrkommuneprosjektet Disposisjonsfond  40 000 

   

   

Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 40 000 

Gavefond Bøheimen Bundet driftsfond 30 000 

Statlig næringsfond Bundet driftsfond 375 000 

Eventyrkommuneprosjektet Bundet driftsfond 255 000 

Sum  2 060 000 
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9.  Skatt på formue og inntekt. 
Skatt på formue og inntekt: kr 37 900 000   

 

10. Fordeling av netto budsjettramme. 
Netto driftsramme på kr. 134 947 000 fordeles slik på etatene: 

   

Etat Netto ramme 

1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 8 527 000 

1.1009 Kirkelig Fellesråd 2 398 000 

1.2 Undervisning 33 100 000 

1.3 Helse- og sosialetaten 70 848 000 

1.5 Kulturetaten 3 897 000 

1.6 Plan- og ressursetaten 16 177 000 

Sum 134 947 000 

 

11. Delegasjon  

Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1  

Det delegeres til hovedutvalget for Undervisning og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 

Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 

Det delegeres til hovedutvalget for plan- og ressurs å detaljfordele rammen på 1.6 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Rådmann og etatsjefene orienterte i saken. 

 

Plan- og resurssjef Trond Robertsen korrigerte tall i investeringsbudsjettet. 

 

Ordfører åpnet for spørsmål / kommentarer til rådmannens gjennomgang av budsjettforslag. 

 

Forslag fra Tor Andersen: 

Arbeidsgruppa som jobber med kommunens reglement gis utvidet mandat til også å vurdere 
satsene i godtgjørelsesregulativet for politikere. 
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Votering: 

Korrigert innstilling med endringsforslag fra Tor Andersen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Arbeidsgruppa som jobber med kommunens reglement gis utvidet mandat til også å vurdere 
satsene i godtgjørelsesregulativet for politikere. 

 

1. Skattesatser. 

a) Skatt på inntekt: Maksimalsats  

c)  Skatt på formue: Maksimalsats  
 

2. Godtgjørelse politikere. 

I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ.  

 

3. Priser på kommunale tjenester. 

Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 4,5% med 
unntak av følgende: 

 

• Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. 

• Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 210,- pr. abonnent  utover regulativ fra Reno-Vest 
IKS. 

• Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Økes med 2,5% utover regulativ fra Reno-Vest IKS.  

• Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 5%. 

• Feieavgiften (ekskl. mva.): Økes med 9%. 

• Tilkoplingsavgiften holdes uendret på kr 10 000. 

• Betaling for privat forslag til reguleringsplan, bebyggelsesplan og endring av gjeldende 
regulerings- eller bebyggelsesplan (regulativets 2.1) økes med 100%. 

 

 Viser for øvrig til kommentarer under pkt. 0.3 .  

 

4. Personell 

Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht.  personellbudsjett; jfr. kap.8. 
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5. Investeringer. 
NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD 

410 Gang- og sykkelvei Eidet 1 633 000 60 000 286 000 1 287 000 

412 Bø vannverk – utskifting vannkummer 750 000 750000   

435 Kai Steinesjøen 200 000 160 000  40 000  

++452 Digitalisering ledningsnett 55 000 55 000   

455 Duken kirkegård 400 000 400 000   

603 Kommunehus I og II – Brannsikring 3 600 000 2 878 000 722 000  

 Sum 6 638 000 4 303 000 1 048 000  1 287 000 

I tillegg til ovennevnte investering avsettes kr 560 000 til egenkapitaltilskudd KLP. Dette 
finansieres av ubrukte lånemidler. 

 

 

6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak 

Det vedtas et forbruk av lån på kr. 5 863 000 hvorav 1.0 mill. kr er til startlån for videre utlån. 

 

Følgende nye lån opptas: 

Formål Beløp Avdragstid 

Startlån 1 000 000 22 år 

 

Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 

 

 

7.  Avsetninger drift 

a) Det foretas avsetninger på til sammen kr. 1 871 000 til følgende formål: 

 

Formål Type fond Bruk 

Strategisk næringsfond Disposisjonsfond 1000 000 

Driftsfond vann Bundet driftsfond 407 000 

Viltforvaltningsfondet Bundet driftsfond 4 000 

Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 30 000 

Statlig næringsfond Bundet driftsfond 400 000 

Sum  1 841 000 

 

Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet.  
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8. Bruk av avsetninger drift  

a) Drift kr. 2 060 000 disponeres slik: 

  

Formål Type fond Bruk 

Strategisk næringsfond Disposisjonsfond 1 320 000 

Eventyrkommuneprosjektet Disposisjonsfond  40 000 

   

   

Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond 40 000 

Gavefond Bøheimen Bundet driftsfond 30 000 

Statlig næringsfond Bundet driftsfond 375 000 

Eventyrkommuneprosjektet Bundet driftsfond 255 000 

Sum  2 060 000 

 

 

10. Skatt på formue og inntekt. 
Skatt på formue og inntekt: kr 37 900 000   

 

11. Fordeling av netto budsjettramme. 
Netto driftsramme på kr. 134 947 000 fordeles slik på etatene: 

   

Etat Netto ramme 

1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer 8 527 000 

1.1009 Kirkelig Fellesråd 2 398 000 

1.2 Undervisning 33 100 000 

1.3 Helse- og sosialetaten 70 848 000 

1.5 Kulturetaten 3 897 000 

1.6 Plan- og ressursetaten 16 177 000 

Sum 134 947 000 

 

11. Delegasjon  

Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1  

Det delegeres til hovedutvalget for Undervisning og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 
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Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 

Det delegeres til hovedutvalget for plan- og ressurs å detaljfordele rammen på 1.6 

 

 

  
0100/08  

BØKS A/S - REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR 2009 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune godkjenner foreliggende reviderte Handlingsplan 2009 Bøks A/S. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Ordfører orienterte om endringene i foreliggende plan. 

Hilde Nilsen orienterte fra telefonstyremøte avholdt etter hurtigruteturen hvor man bl.a. tok 
opp de innspill som kom på nevnte reise. 

 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune godkjenner foreliggende reviderte Handlingsplan 2009 Bøks A/S. 
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALE PR. 01.01.2009 -  K-SEKRETARIATET IKS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2009 for K-Sekretariatet IKS. 
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Behandling: 
Ref. innstilling. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2009 for K-Sekretariatet IKS. 

 

 

 
0102/08  

STRATEGIPLAN - EVENTYRKOMMUNEN BØ KOMMA. 2009 - 2011 

 

 

Forslag til vedtak: 

Strategiplan for Eventyrkommunen Bø kommune 2009-2011 legges ut til høring. 

 

Behandling: 
Ref. innstilling. 

Ordfører og rådmannen orienterte i saken. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Strategiplan for Eventyrkommunen Bø kommune 2009-2011 legges ut til høring. 
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0103/08  

AREAL FOR NYE OPPDRETTSKONSESJONER - UTTALELSE 

 

 

Forslag til vedtak: 

Bø kommune ser positivt på henvendelsen fra firma E. Kristoffersen & Sønner A/S om 
godkjenning av en ny plassering av lokaliteten Bonhammeren, og vil legge til rette for 
godkjenning.  

 

Det forutsettes at Fiskeridirektoratet sørger for at andre berørte får anledning til å gi sin 
uttalelse før endelig beslutning tas.  

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Ordfører orienterte i saken. 

Votering: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bø kommune ser positivt på henvendelsen fra firma E. Kristoffersen & Sønner A/S om 
godkjenning av en ny plassering av lokaliteten Bonhammeren, og vil legge til rette for 
godkjenning.  

 

Det forutsettes at Fiskeridirektoratet sørger for at andre berørte får anledning til å gi sin 
uttalelse før endelig beslutning tas.  

 

 
  
0104/08  

GODKJENNING AV AVTALE OM LEVERANSE AV VANN TIL GUVÅG / RØSNES 
VANNVERK A/L. 

 

Forslag til vedtak: 
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Det inngås følgende avtale mellom Bø kommune og Guvåg-Røsnes vannverk A/L for levering 
av drikkevann fra Bø vannverk: 

 

1. Avtalens omfang 

Etablering av nødvendige anlegg for forbindelse mellom Bø vannverk og Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

Framtidig leveranse av drikkevann fra det kommunale vannverket fram til tilknytningspunktet 
til eksisterende nett ved Guvåg - Røsnes vannverk.  

 

2. Bø kommune sine forpliktelser 

• Bø kommune skal stå som byggherre for utbygging av overføringsledning fra 
kommunalt vannverk og fram til Guvåg - Røsnes vannverk. Bø kommune vil også 
være eier av overføringsanlegget, med ansvar for framtidig drift og vedlikehold. 

• Det skal leveres vann med en kvalitet som tilfredsstiller kravene i 
Drikkevannsforskriften fram til tilknytningspunktet til kommunalt vannverk. Bø 
kommune har imidlertid ikke ansvar for eventuell forringelse av kvalitet gjennom det 
interne forsyningsnettet ved Guvåg - Røsnes vannverk. 

• Den kommunale vannforsyningen skal være godkjent i henhold til 
Drikkevannsforskriften, og oppfylle de kravene som er satt i godkjenningen.  

• Vanntrykket ved tilknytningspunktet til Guvåg - Røsnes vannverk blir som ellers i det 
kommunale ledningsnettet, og uten trykkreduksjonssystem. Målt vanntrykk kote 20 på 
Uvåg er 4,7 kg/cm2. 

• Ved brudd eller annen driftsstans på overføringsledningen skal Bø kommune sørge for 
at dette blir utbedret så snart som mulig. Ved behov for lengre driftsstans må det 
vurderes behov for midlertidig forsyning fra eksisterende vannkilde for Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

 

3. Guvåg-Røsnes vannverk sine forpliktelser 

• Guvåg - Røsnes vannverk skal bestå som eget vannverk i framtiden, men med 
leveranse av vann fra kommunalt vannverk. Vannverket må selv sørge for nødvendig 
godkjenning i henhold til Drikkevannsforskriften. 

• Det interne forsyningsnettet, fra og med punktet for tilknytning fra kommunalt 
vannverk, skal fremdeles være Guvåg - Røsnes vannverk sin eiendom. Vannverket har 
selv ansvar for framtidig drift og vedlikehold av dette.  

• Vannverket plikter fortløpende å søke frem og utbedre større lekkasjer på det interne 
nettet som skulle oppstå etter at vannverket er tilkoblet kommunalt nett. Lekkasjer vil 
bli avdekket ved store økninger i målt forbruk på overføringsledningen.. 
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• Det vil bli sendt ut en årlig samlefaktura til vannverket fra Bø kommune. Vannverket 
har selv ansvaret for å fordele dette beløpet til sine abonnenter. 

 

4. Økonomisk kompensasjon 

Gjennom et årlig fakturert beløp skal Guvåg - Røsnes vannverk dekke følgende kostnader: 

• Kapitalkostnader for utbygging av overføringsledningen 

• Driftskostnadene ved levering av vann fra kommunalt vannverk 

Fastsettelse av beløp er basert på selvkostprinsippet, jfr. Kap. 16 i Forurensingsforskriften. 
 

Kapitalkostnader: 

Metoden for beregning av kapitalkostnader er basert på retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Anlegget skal avskrives lineært over 40 år. 

Renten som skal benyttes skal tilsvare rentesatsen på norske statsobligasjoner med tre års 
gjenstående levetid + 1,0 %.  

Rentesatsen justeres årlig. 
 

Driftskostnader: 

For leveranse av vann skal vannverket betale et forbruksgebyr som tilsvarer de faktiske 
kostnader til drift. Pr i dag benyttes budsjettet for produksjon av vann i Bø kommunale 
vannverk som utgangspunkt for utgifter pr abonnent. Med dagens antall abonnenter i Bø 
vannverk på 1 440 gir dette et gebyr uten mva på kr 375,-.  

Det skal betales for 75 abonnenter, som er antall abonnenter ved tilkoblingstidspunktet.  

 

5. Utvidelser 

Det skal fra begge parter legges til rette for eventuelle utvidelser av forsyningsområdet.  

 

6. Tvistebestemmelser 

Eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå vedr. forståelsen av denne avtalen skal 
fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette fram, skal tvisten løses ved voldgift i 
h.h.t. bestemmelsene i tvistemålsloven. 

 

7. Avtaleperiode 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
Bø kommune 
Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

Avtalen gjøres gjeldende for en periode på 40 år, fra dato for påkopling. Avtalen kan ikke sies 
opp i avtaleperioden av noen av partene, uten etter grovt brudd på denne eller bortfall av 
vesentlige forutsetninger for avtalen. 

 

8. Iverksetting av avtalen 

Avtalen iverksettes fra og med den datoen som tilkoblingen er opprettet, og leveranse av vann 
starter.  

 

Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene. 

 

Behandling: 
 

Ref. innstilling. 

Plan- og ressursjef Trond Robertsen orienterte i saken og viste til at det under pkt. 3 om årlige 
faktura. Dette bør være likt det kommunen praktiserer: fakturering hvert kvartal. 

 

Arne Andersen presisterte at man i punktene 2,3 og 4 bør formulere teksten slik at det ikke blir 
misforståelser. 

 

Votering: 

Korrigert innstilling enstemmig vedtatt. 

  

Vedtak: 

Det inngås følgende avtale mellom Bø kommune og Guvåg-Røsnes vannverk A/L for levering 
av drikkevann fra Bø vannverk: 

 

1. Avtalens omfang 

Etablering av nødvendige anlegg for forbindelse mellom Bø vannverk og Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

Framtidig leveranse av drikkevann fra det kommunale vannverket fram til tilknytningspunktet 
til eksisterende nett ved Guvåg - Røsnes vannverk.  

 

2. Bø kommune sine forpliktelser 



 

 

BØ KOMMUNE 

 

Postadresse:  
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Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
8475 Straumsjøen  Telefaks: 76 11 43 01 

• Bø kommune skal stå som byggherre for utbygging av overføringsledning fra 
kommunalt vannverk og fram til Guvåg - Røsnes vannverk. Bø kommune vil også 
være eier av overføringsanlegget, med ansvar for framtidig drift og vedlikehold. 

• Det skal leveres vann med en kvalitet som tilfredsstiller kravene i 
Drikkevannsforskriften fram til tilknytningspunktet til kommunalt vannverk. Bø 
kommune har imidlertid ikke ansvar for eventuell forringelse av kvalitet gjennom det 
interne forsyningsnettet ved Guvåg - Røsnes vannverk. 

• Den kommunale vannforsyningen skal være godkjent i henhold til 
Drikkevannsforskriften, og oppfylle de kravene som er satt i godkjenningen.  

• Vanntrykket ved tilknytningspunktet til Guvåg - Røsnes vannverk blir som ellers i det 
kommunale ledningsnettet, og uten trykkreduksjonssystem. Målt vanntrykk kote 20 på 
Uvåg er 4,7 kg/cm2. 

• Ved brudd eller annen driftsstans på overføringsledningen skal Bø kommune sørge for 
at dette blir utbedret så snart som mulig. Ved behov for lengre driftsstans må det 
vurderes behov for midlertidig forsyning fra eksisterende vannkilde for Guvåg - Røsnes 
vannverk.  

 

3. Guvåg-Røsnes vannverk sine forpliktelser 

• Guvåg - Røsnes vannverk skal bestå som eget vannverk i framtiden, men med 
leveranse av vann fra kommunalt vannverk. Vannverket må selv sørge for nødvendig 
godkjenning i henhold til Drikkevannsforskriften. 

• Det interne forsyningsnettet, fra og med punktet for tilknytning fra kommunalt 
vannverk, skal fremdeles være Guvåg - Røsnes vannverk sin eiendom. Vannverket har 
selv ansvar for framtidig drift og vedlikehold av dette.  

• Vannverket plikter fortløpende å søke frem og utbedre større lekkasjer på det interne 
nettet som skulle oppstå etter at vannverket er tilkoblet kommunalt nett. Lekkasjer vil 
bli avdekket ved store økninger i målt forbruk på overføringsledningen.. 

• Det vil bli sendt ut kvartalsvis 1samlefaktura til vannverket fra Bø kommune. 
Vannverket har selv ansvaret for å fordele dette beløpet til sine abonnenter. 

 

4. Økonomisk kompensasjon 

Gjennom et årlig fakturert beløp skal Guvåg - Røsnes vannverk dekke følgende kostnader: 

• Kapitalkostnader for utbygging av overføringsledningen 

• Driftskostnadene ved levering av vann fra kommunalt vannverk 

Fastsettelse av beløp er basert på selvkostprinsippet, jfr. Kap. 16 i Forurensingsforskriften. 
 

Kapitalkostnader: 
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Postadresse:  
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Rådhuset  Telefon: 76 11 42 00 
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Metoden for beregning av kapitalkostnader er basert på retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Anlegget skal avskrives lineært over 40 år. 

Renten som skal benyttes skal tilsvare rentesatsen på norske statsobligasjoner med tre års 
gjenstående levetid + 1,0 %.  

Rentesatsen justeres årlig. 
 

Driftskostnader: 

For leveranse av vann skal vannverket betale et forbruksgebyr som tilsvarer de faktiske 
kostnader til drift. Pr i dag benyttes budsjettet for produksjon av vann i Bø kommunale 
vannverk som utgangspunkt for utgifter pr abonnent. Med dagens antall abonnenter i Bø 
vannverk på 1 440 gir dette et gebyr uten mva på kr 375,-.  

Det skal betales for 75 abonnenter, som er antall abonnenter ved tilkoblingstidspunktet.  

 

5. Utvidelser 

Det skal fra begge parter legges til rette for eventuelle utvidelser av forsyningsområdet.  

 

6. Tvistebestemmelser 

Eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå vedr. forståelsen av denne avtalen skal 
fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette fram, skal tvisten løses ved voldgift i 
h.h.t. bestemmelsene i tvistemålsloven. 

 

7. Avtaleperiode 

Avtalen gjøres gjeldende for en periode på 40 år, fra dato for påkopling. Avtalen kan ikke sies 
opp i avtaleperioden av noen av partene, uten etter grovt brudd på denne eller bortfall av 
vesentlige forutsetninger for avtalen. 

 

8. Iverksetting av avtalen 

Avtalen iverksettes fra og med den datoen som tilkoblingen er opprettet, og leveranse av vann 
starter.  

 

Dette avtaledokumentet er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene. 

  
Sture Pedersen                     Grete F. Olsen                           Hilde Nilsen 
Ordfører                               Formannskapssekretær              Representant 


