
 

Møteinnkalling 

for 

Klagenemnd 
 
Møtedato: 03.06.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 17:00 
 
 
Forfall meldes til administrasjonen – tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 

  
03/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

04/2015 gnr. 9 bnr. 8 - Løvestadveien 21  - klage på vedtak vedrørende merutgift i forbindelse 
med vannskade 

 
 

 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

Godkjenning av møteprotokoll 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 
 

15/1107 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

03/2015 
 

Klagenemnd PS 03.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
 
 
 
 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Klagenemnd 
 
Møtedato: 21.05.2015 
Møtested: Formannskapssalen 
Møtetid: 18:15 - 19:15 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten Strande, Sigmund Lereim 
 

Varamedlemmer: 
Kyrre Havelin, Nina Haaland, Andreas Kulvik  

Forfall Birgitta Grimeland, Jeanette Bach Mikkelsen, John Dokken 

Administrasjonen Heidi Vildskog,  Trude van der Zalm Gjerløv 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

01/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

02/2015 Klage på vedtak om startlån 

 
 
  



01/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02/2015: Klage på vedtak om startlån 

 
Behandling: 
 
VOTERING: Enstemmig vedtatt som foreslått av rådmannen.  

 

Vedtak: 
Tidligere vedtak om avslag på startlån opprettholdes.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

 
Saksframlegg 

 

 

gnr. 9 bnr. 8 - Løvestadveien 21  - klage på vedtak vedrørende merutgift i 
forbindelse med vannskade 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Charlotte Andresen GBNR - 9/8 
 

15/829 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

04/2015 
 

Klagenemnd PS 03.06.2015 

 
 
 
Saken gjelder: 
Politisk saksordfører: 
 
Denne saken skal sluttbehandles av klagenemnda i Formannskapet. 
 
Saksopplysninger 
Den 21.1.2015 sendte Spydeberg kommune brev til Dag Brynildsen vedrørende mulig feil ved 
vannmåleravlesningen for 2014. Vannmåleravlesningen stemte ikke overens med tidligere 
avlesninger. Dag Bryildsen kontaktet Spydeberg kommune pr. telefon og informerte om at han raskt 
skulle kontakte rørlegger. Det viste seg at det var brudd på vannledningen i utekummen, noe som var 
vanskelig for Brynildsen selv  å oppdage. Boligen ligger i hellende terreng, så det ble ikke observert 
vann på overflaten. 
 
Spydeberg kommune fakturerte Brynildsen for målt forbruk etter forskrift (1 505 m3 vann og avløp), 
men regnet ut forskuddsbetalingen (akonto ) til gjennomsnitt  100 m3. Akonto skal følge avlesningen, 
men i dette tilfellet så vi at det  ble urimelig. Brynildsen tok også kontakt med forsikringsselskapet og 
fikk dekket kr 20 000,- som er maksbeløpert for hans forsikringsseslap. 
 
Brynildsen søkte i brev av 17.4.2015 om å få dekket: 
 

1. merutgift på vann og kloakk med kr 67 461,25.  
2. alternativt å få dekket merutgift på kloakk med kr 52 863,00 

 

Etter forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Spydeberg kommune, vedtatt av 

kommunestyret i Spydeberg 16.12.1993 ble begge alternativene avslått 21.04.2015 i 
delegert sak 02/2015 
 



SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 

Vurdering 

I henhold til forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Spydeberg kommune, vedtatt av 
kommunestyret i Spydeberg 16.12.1993, § 6.1, skal årsavgift for eiendom som er tilknyttet 
vann- og eller avløpsledning betales.  
 

Årsavgiften for vann- og eller kloakk skal baseres på målt forbruk. Dersom avløpsmengden er 
vesentlig større eller mindre enn det målte forbruket, skal avgiften baseres på den 
avløpsmengden som bestemmes av kommunen, jfr. forskriftens § 6.2.  
 

I henhold til § 10.1, skal alle eiendommer som blir eller er tilknyttet vannledning installere 
vannmåler og årsavgiften skal betales etter målt forbruk. Abonnenten skal selv sørge for å 
holde måleren lett tilgjengelig for avlsening og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet, 
skal eieren omgående meddele dette til kommunen, jfr. forskriften § 10.2, 5. ledd. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
 
Kommunen finner etter en samlet vurdering å måtte avslå klagen 

 
 
 
 

Vedlegg: 
vedlegg 1 - brev fra Spydeberg kommune om mulig feil vannmåleravlesning 
vedlegg 2 - søknad fra Brynildsen 
vedlegg 3 - avslag, delegasjonssaksnummer 02_2015 
vedlegg 4 - forskrifter for vann og kloakkavgifter i Spydeberg Kommune 
 
 
 





SPYDEBERG KQMMUNE

Dag A. Brynildsen l 7
Løvestadveien 21
1820 Spydeberg Gnr./Bnr 9/8 Amsak ip Egokm Arkiv

" 02‘7
Spydeberg kommune /O//X
Teknisk virksomhet Saksbeh- Spydeberg 17.04.2015

Søknad om å få dekket merutgifter i forbindelse med vannskade

Jeg viser til faktura nr 1131005 på kr 91.649.-

Ved avlesning av vannmåleren 31. 12. 2014, viste det seg at det var et urimelig høyt forbruk av vann.
Pilen på måleren roterte som en propell, og jeg tok kontakt med rørlegger som kom umiddelbart.
Det viste seg å være et brudd på vannledningen i utekummen/utevannet som jeg ikke hadde hatt noen
mulighet til å oppdage. Overvann fra kummen går uti dreneringen langs muren mot
naboeiendommene. Det er også hellende terreng, slik at det ikke ble observert vann på overflaten.
Vannet fortsatte ned i kommunens kum for overflatevann. Det var kun vannmåleren som viste at noe
var feil. Da denne avleses én gang i måneden, kunne jeg lite vite om hva som foregikk nede i bakken.
Det var ingen lyd i rørsystemet.
Rørleggeren fra Rørlegger-Service plugget straks røret, og det vil ikke i fremtiden være utekrani
denne kummen. Det vil bli montert nytt utevann synlig i kjellerveggen over bakkenivä.

Min eiendom viser etter statistikk fra Spydeberg kommune, at forbruket ligger på 100 kbm i året.
Dette harvært meget stabilti alle år.Avlesningen31. 12.2014viste et forbrukpå 1.505 kbm,
altså l5x vanlig forbruk! Dette har ført til en avgift på

Vann kr. 19.70 x 1.505 = kr29.648.50
Kloakk kr. 30.10 x 1.505 = kr 45.300.50

Til sammen kr 74.949.00

I tillegg kommer mva med kr kr l8.737.25 kr. 93.686.25

Normalt forbruk ville beløpt seg til:

Varm kr. 19.70 x 100 = kr 1.970.00
Kloakkkr.30.10x 100 = kr3.010.00
Mva kr l.245.00 kr. 6.225.00

Totalt merbeløp pga skade kr 87.461.25

Forsikringsselskapethardekketkr.20.000.00 som er maksimalbeløpnårdet gjeldertap av vann.

Jeg søker om å få dekket merutgiftene på vann/kloakk med kr 67.461 .25 på faktura nr. 1131005

Alternativtsøkerjeg om å få dekketmerutgiftene på kloakkavgiftenmed kr.52.863.00

 



l 1-uluvuruum-unnv.Ha r:z:>:mu:-no.1».wuhW,’Four
SPYDEBERG KOMMUNE
TEKNISK VIRKSOMHET
BRYNILDSEN DAG

Gnr,/Bnr.9/8/O/O/1

AVGIFTSTYPE

RENOVASJONSAVG.
AVREGNING VANN

Gml.stand:39l5 Ny stand:5ll0 Avlest;3ll220l4
AVREGN. KLOAKK
AKONTO VANN
AKONTO KLOAKK

~ TIDL.FAKT4 VANN
- TIDL.FAKT.KLOAKK

25% MVA AV KR. 73.3l9,3O (MERKEI *) l8.329,83

ORG.NR.864947352 MVA
FAKTNR 1131005

LØVESTADVEIEN 21

SATS

191s,00
19,70

30,10
19,70
27,13
-1,00
-1,00

Termin Ol-2015

GRUNNLAG

1,00
1505,0

1505,00
100,00
100,00
1950,30
2979,90

TERMINBELØP

959,00*

29648,50*

45300,50*
985,00*

l356,50*
-l950,30*

-2979,90*

Ved for sen betaling påløper det renter og gebyr etter gjeldende satser.

Kvittering

innizstaitiiiRente Bemp BeiaierensRenter-rammer Blankettnummer

11350700147 91.64900 Ö53í)5073O7
HVHER V

Betalingsinformasjon Betalings-'_ _]

GIRO W‘ L 20.04.2015J
W Underskriftven*gérerifig _!

RESK.NR 10000570

FAKT.NR ll31005

Betaltav Betalttil W
i" "i r I

BRYNILDSEN DAG SPYDEBERG KOMMUNE

LØVESTADVEIEN 21 STASJONSGATEN 35

TUE

i 1820 SPYDEBERG J I 1820 SPYDEBERG J
kw .W LH

Belast Kvittering
konto tflbake

Kundeidentifikasjon(KID) l Kraner Øre Tilkonto 5l-ankettnummer

1oooo57o0o1ooo1419164900 < 4 > 11350700147 ‘<G5305€T7307>



SPYDEBERG KOMMUNE

TEKNISK VIRKSOMHET

BRYNILDSEN DAG

AVGIFTSTYPE

RENOVASJONSAVG.
AVREGNINGVANN

Gnr./Bnr.9/8/0/O/1
LØVESTADVEIEN 21

ORG.NR.864947352 MVA

Gml.Stand:39l5 Ny stand:51l0 Avlest:311220l4

AVREGN.KLOAKK
AKONTOVANN
AKONTOKLOAKK
—TIDL.FAKT.VANN
—?TIDL.FAKT.KLOAKK

FAKTNR 1131005

Termin 01-2015
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Kvittering

Innbetalt tilkonto Beløp

11350700147 91.649

Betalingsinformasjon

RESK.NR

FAKT.NR

10000570

1131005

Betalt av
1

BRYNILDSEN DAG

LØVESTADVEIEN 21

TUE
1820 SPYDEBERG

L J

Belast
konto

Kundeidentifikasjon(KID) Kroner

l000D570001OODl4l 91649

SATS GRUNNLAG TERMINBELØP

1918,00 1,00 959,00*
19,70 1505,00 29648,50*

30,10 1505,00 45300,50*

19,70 100,00 985,00*

27:13 100,00 1356,50*

-1,00 1950,30 -195o,3o*
V-1,00 2979,90 -2979,9o*

Betalerenskontonummer Blankettnummer

OO 6ss0507807

Betalings- f- _l
GIRO W5‘ l_ 20.04.2015_l

Underskriftvedgirering
7

L J
Betalttil

F 7

SPYDEBERG KOMMUNE

STASJONSGATEN 35

1820 SPYDEBERG
L J

Kvittering
tilbake

Øre Tilkonto Blankettnummer

00 < 4 > 11350700147 <65305D78D7>
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Postadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Besøksadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Telefon 
+47 69 68 20 00 
 

E-post 
post@spydeberg.kommune.no 
Nettside 

Bankkonto 
1135 07 00147 
Org.nr. 

   www.spydeberg.kommune.no  864 947 352 

 

SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 
Dag A. Brynildsen 
Løvestadveien 21 
1820 SPYDEBERG 
 

 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 15/829 - 2 / CAN 21.04.2015 

 
Saksfremlegg med vedtak 
Delegasjonssaksnr.: 02/2015 
 
  

gnr. 9 bnr. 8 - Løvestadveien 21 - Søknad om å få dekke merutgifter i forbindelse 
med vannskade 
 
Det vises til søknad  datert 17.4 d.å  om å få dekke merutgifter i  forbindelse med vannskade for 
ovennenvte eiendom.   
 
Det søkes om: 

1. å få dekket merutgift på vann og kloakk med kr 67 461,25.  
2. alternativt å få dekket merutgift på kloakk med kr 52 863,00 

 
Forsikringsseslapet har dekket kr 20 000,- for tap av vann (dette beløpet er trukket ifra alternativ 1 over). 
 
Vurdering: 

I henhold til forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Spydeberg kommune, vedtatt av 
kommunestyret i Spydeberg 16.12.1993, § 6.1, skal årsavgift for eiendom som er tilknyttet 
vannledning betales. Årsavgiften for vann- og eller kloakk skal baseres på målt forbruk, jfr. 
forskriftens § 6.2. I henhold til § 10.1, skal alle eiendommer som blir eller er tilknyttet vannledning 
installere vannmåler og årsavgiften skal betales etter målt forbruk. Abonnenten skal selv sørge for 
å holde måleren lett tilgjengelig for avlsening og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet, 
skal eieren omgående meddele dette til kommunen, jfr. forskriften § 10.2, 5. ledd.  
 
Priser for vann og avløp vedtas av Kommunestyret etter selvkostprinsippet. 
 
 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Spydeberg kommune, vedtatt 
avkommunestyret i Spydeberg 16.12.1993, avslås  søknaden om å dekke merutugfter  både for vann og 
kloakk. 
  
 

http://www.spydeberg.kommune.no/


 
 

 

Side 2 av 2 
 

Klage: 

Avgjørelser tatt i henhold til forskrift for vann- og kloakkavgifter i Spydeberg kommune, vedtatt 
avkommunestyret i Spydeberg 16.12.1993 påklages til klagenemda (formannskapet) 
 
 
Erik Flobakk Charlotte Andresen 
virksomhetsleder Saksbehandler  
Eiendom og teknisk drift Eiendom og teknisk drift 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
Forskrifter for vann og kloakkavgifter i Spydeberg Kommune 
 
 

Kopi til: 
 
 

Mottakere: 
Dag A. Brynildsen 
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