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Vedlegg:

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER - STANDARD
ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP

SAKSUTGREIING:
Vedtak av abonnementsvilkår er ein utøvelse av eigarrådigheita over eige leidningsnett og
fastsetting av leveringsbetingelsar for å levera avløpstenester. Vedtak og handheving av
standard abonnementsvilkår er derfor ikkje utøving av offentleg myndighet, men av
privatrettsling myndighet i samsvar med avtalelova.
Tysnes kommune har i dag eit sett med abonnementsvilkår på sin nettstad, men desse er ikkje
vedteke i kommunestyret og kan derfor ikkje handhevast.
Standard abonnementsvilkår er utarbeida av KS og utgitt av Kommuneforlaget. Desse vilkåra,
eventuelt med lokale tillegg, er grunnlaget for abonnementsvilkåra i dei fleste kommunar i
landet.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler:

Administrative bestemmelser

Tekniske bestemmelser
Administrative bestemmelser er vedlagt og kan nyttast vederlagsfritt. Tekniske bestemmelser
er ein eigen utgivelse som må kjøpast frå kommuneforlaget.
Vilkåra blir gjeldande for eksisterande og nye abonnentar, og uavhengig om abonnenten har
skrevet under ein erklæring om å overholde vilkåra eller ikkje.
Sidan Tysnes kommune ikkje driv vassforsyning er det berre delane av vilkåra som gjeld avløp
som vil vera gjeldane frå vedtaket. Dersom Tysnes kommune overtek eit eller fleire av dei
private vassverka vil dei delar av vilkåra som gjeld vassforsyning vera gjeldane for Tysnes
kommune sine abonnentar.
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INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN:
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Kommunestyret gjer «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» gjeldande i Tysnes
kommune for leveranse av avløpstenester. Dersom Tysnes kommune byrjar leveranse av
vassforsyning vert vilkåra for dette gjeldande.
Rådmannen får mandat til å gjera mindre lokale tilpassingar i vilkåra samt å gje dispensasjon
frå vilkåra.
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