
 

 

GEBYRER FOR VANN OG AVLØP FOR 2016 
 

Prisen for vann 2016 vil økes med 5 %. Prisen for avløp er uendret.  Alle priser er eksklusiv 

MVA. 

 

ÅRSGEBYRER: 

 

I VANN 
 

V.0 UBEBYGDE EIENDOMMER 

        Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- pr år 

 

V.1 FASTLEDDET 

       Alle eiendommer skal betale kr 4,36 pr m2 brutto gulvareal pr år. 

 

V.2 DET MENGDEVARIABLE LEDDET 

Prisen er kr 3,36 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler                                                 

betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 pr m2.     

 

II AVLØP 
 

A.0 UBEBYGDE EIENDOMMER  

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

 

A.1 FASTLEDDET 

       Alle eiendommer skal betale kr 8,24 pr m2 brutto gulvareal pr år. 

 

A.2 DET MENGDEVARIABLE LEDDET 

        Prisen er kr 6,61 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler 

        betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 pr m2. 

 

III VANNMÅLERLEIE 
 

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:  

 

        Horisontal     Vertikal 

For 20 mm (3/4”) vannmåler pr. stk. kr    171,- 190 mm 105 mm    

       25 mm (1”)    kr    206,- 260 mm 150 mm 

     40 mm (1 1/2”)   kr    272,- 300 mm 200 mm 

      50 mm (2”)    kr    453,- 200 mm 200 mm 

     50 mm Woltmannmåler  kr  1014,- 270 mm  

     80 mm     kr  1274,-  300 mm 

     100 mm    kr  1507,- 360 mm 

     150 mm    kr  1691,- 500 mm 

     200 mm     kr  2539,- 350 mm 350 mm 

 



 

 

IV TILKNYTNINGSGEBYRER 

 

VANN 

V. 4 Gebyret for tilknytning er kr 2 539,00 + kr 2,36 pr m2 brutto gulvareal 

 

AVLØP 

A.4  

Gruppe I kr 41,12 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 

 

Gruppe II kr 101,50 pr m2 brutto gulvareal 

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller 

dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett. 

 

Gruppe III kr 200,80 pr m2 brutto gulvareal 

1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis 

tilknytningsmuligheter til denne 

2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er 

pålagt refusjon for dette. 

 

V OPPMØTE 
 

For oppmøte betales kr 250,00. 

 

 

VI SLAMGEBYR 
Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46. 

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37. 
 


