Gebyrregulativ vann, avløp, slamtømming 2021
Innledning
I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2021 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med
2 %. For avløpsgebyrene er det ikke lagt opp til økning, altså 0 %. Dekningsgraden i
rådmannens forslag for 2021 er for vannverket 101,4 % og for avløpsverket er den 101,9%.
For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 97,4 % og 99,9
% for hhv vann og avløp. For slamtømming er det lagt opp til en dekningsgrad i 2021 på 95,5
%, 98,9 % for hele fireårsperioden.

GEBYR VANN OG AVLØP 2021
Prisene for vann økes med 2 %, mens prisene for avløp ikke økes. Alle priser er eksklusiv
MVA.

ÅRSGEBYR
1. VANN
1.1 UBEBYGDE EIENDOMMER

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr år
1.2 FASTLEDD

Alle eiendommer skal betale kr 6,28 pr m2 BRA pr år.
1.3 MENGDEVARIABELT LEDD

Prisen er kr 4,88 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler
betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 pr m2.
2. AVLØP
2.1 UBEBYGDE EIENDOMMER

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr år.
2.2 FASTLEDD

Alle eiendommer skal betale kr 10,42 pr m2 BRA pr år.
2.3 MENGDEVARIABELT LEDD

Prisen er kr 8,36 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler
betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr m2.
3. VANNMÅLERLEIE
Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Pris for leie er:
Type vannmåler
20 mm (3/4”) vannmåler pr.stk
25 mm (1”)
40 mm (1 1/2”)
50 mm (2”)
50 mm Woltmannmåler

Pris
Kr 240,Kr 290,Kr 384,Kr 585,Kr 1250,-

Horisontal
190 mm
260 mm
300 mm
200 mm
270 mm

Vertikal
105 mm
150 mm
200 mm
200 mm

80 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Kr 1550,Kr 1949,Kr 2185,Kr 3150,-

300 mm
360 mm
500 mm
350 mm

350 mm

TILKNYTNINGSGEBYR
VANN
Gebyret for tilknytning er kr 3 655,- + kr 3,40 pr m2 brutto gulvareal
AVLØP
Ordinær sats
kr 254,00 pr m2 brutto gulvareal
1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til offentlig
avløpsledning.
2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er
pålagt refusjon for dette.
Redusert sats
kr 52,00 pr m2 brutto gulvareal
Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full
refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.
Redusert sats innvilges også der kostnadene knyttet til etablering av stikkledning overstiger et
fastsatt minstebeløp. Minstebeløpet beregnes etter at evt innvilget tilskudd er fratrukket.
BELØPSGRENSER FOR REDUSERT SATS TILKNYTNING AVLØP
Kostnadskrevende anlegg, stikkledning avløp
Per abonnent
Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vann & avløp Per abonnent

Kr 200 000,Kr 300 000,-

GEBYR FOR MIDLERTIDIG TILKNYTNING
Ved midlertidig tilknytning, anleggsbrakker mm, skal det betales et depositum som
tilbakebetales når midlertidig tilknytning er dokumentert frakoblet og vannmåler innlevert.
Depositum
Midlertidig tilknytning vann
Midlertidig tilknytning avløp

Pris
17 500,17 500,-

GEBYR PRIVATE AVLØPSANLEGG 2021
GEBYR SLAMTØMMING
Det er gjort en endring i gebyrstruktur for slamtømming 2021 vs 2020, det er nå ulike gebyr
for de som har tanker som tømmes hhv årlig, hvert 2. år og hvert 4.år.
Type privat avløpsanlegg
Årlig slamtømming
Slamtømming hvert 2. år
Slamtømming hvert 4.år
Slamtømming ved bruk av traktor - tillegg
Slamtømming ved bruk av båt - tillegg
Tillegg for slamavskiller større enn 4 m3
Tillegg for slangeutlegg utover 50 meter

Enhet
Pr år
Pr år
Pr år
Pr år
Pr år
Pr m3/år
Pr m/år

Pris i kr
1100,950,550,1150,1700,200,50,-

GEBYR FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL
Priser inkl MVA
Private avløpsanlegg
Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse)
Tilsyn og kontroll, pr anlegg

Pris
4000,3000,-

