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Innhold Unntatt 
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PS 103/17 Godkjenning av innkalling  
PS 104/17 Godkjenning av sakliste  
PS 105/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
PS 106/17 Søndre Aremark vannverk - oppfølging av KS sak -vedrørende 

status og videre arbeid 
 

PS 107/17 Orienteringer  
PS 108/17 Referatsaker  
PS 109/17 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg  
PS 110/17 Forespørsler  

 
 

PS 103/17 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

Vedtak 
 
 
 

PS 104/17 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 

Vedtak 
 
 
 

PS 105/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.  

Vedtak 
 



 
 

PS 106/17 Søndre Aremark vannverk - oppfølging av KS sak ... vedrørende 
status og videre arbeid 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 

Rådmannens innstilling 
Kommunen anser at det er en stor usikkerhet knyttet til når kommunen overtok Søndre Aremark 
vannverk. Det kan ikke utelukkes at det i en rettsak ville blitt påpekt at kommunen er den 
profesjonelle parten i denne saken, og at kommunen derfor burde ha sørget for å bringe klarhet i 
overtagelsestidspunktet gjennom vedtak eller inngåelse av avtale om dette.  
 
Kommunen velger å frafalle kravet om tilknytningsgebyr for de abonnenter som har fått krav 
om innbetaling av tilkoplingsgebyr med forfall 18.09.2017. Kommunen vil derfor trekke de 
sakene som er bragt inn for Forliksrådet. De av abonnentene i denne saken som allerede har 
betalt inn i henhold til kravet, vil få beløpet tilbakebetalt.  
 
Som ved tidligere behandling av saken, jf. sak 54/17, ble habiliteten vurdert. 
Ordfører Geir Aarbu med bakgrunn i at hans svigerfar er part i saken. 
Representanten Tove Fagerhøi med bakgrunn i at ektemannens sønn er part i saken.  
Representanten Lars Martin Jæger med bakgrunn i at hans svigerfar er part i saken. 
Varaordfører Alf Ulven ledet møtet i denne saken. 
De ovennevnte representantene ble erstattet av hhv Jørgen Grønlund, Håkon Tolsby og Solveig 
Toft.  
 
Tilleggsforslag fra representant Alf Ulven (H):  
 
Aremark kommune godkjenner å dekke inntil NOK 120.000 i dokumenterte advokatregninger 
fra Advokat Nordenhaug relatert til denne saken.  
 
Rådmannens innstilling m/ tilleggsforslag fra representanten Alf Ulven (H) ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak 
Kommunen anser at det er en stor usikkerhet knyttet til når kommunen overtok Søndre Aremark 
vannverk. Det kan ikke utelukkes at det i en rettsak ville blitt påpekt at kommunen er den 
profesjonelle parten i denne saken, og at kommunen derfor burde ha sørget for å bringe klarhet i 
overtagelsestidspunktet gjennom vedtak eller inngåelse av avtale om dette.  
 
Kommunen velger å frafalle kravet om tilknytningsgebyr for de abonnenter som har fått krav 
om innbetaling av tilkoplingsgebyr med forfall 18.09.2017. Kommunen vil derfor trekke de 
sakene som er bragt inn for Forliksrådet. De av abonnentene i denne saken som allerede har 
betalt inn i henhold til kravet, vil få beløpet tilbakebetalt.  
 
Aremark kommune godkjenner å dekke inntil NOK 120.000 i dokumenterte advokatregninger 
fra Advokat Nordenhaug relatert til denne saken.  
 
 



PS 107/17 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Ingen orienteringer. 

Vedtak 
 
 
 

PS 108/17 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Ingen referatsaker. 

Vedtak 
 
 
 

PS 109/17 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 
 

PS 110/17 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 14.12.2017  
 
Ingen forespørsler. 

Vedtak 
 
 
 


