
Gebyrregulativet; vann og avløp 2020 
Vedtatt av kommunestyret 12.12.19 og med ikrafttredelse fra 01.01.20 

 
Rammer for gebyrberegningen 

• Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 

5 årsperiode. 

• Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de 

nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. 

• Gebyrberegningen baseres på Lov om kommunale vass- og avløpsgebyrer. 

• Alle priser er inkludert 25 % mva. 

 
1. Engangsgebyr for tilknytning 

 
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsnett. Gebyret 

kreves inn ved godkjenning av byggesak, eller når eksisterende bygg blir tilkoplet.  

Det kreves også inn ved påbygg hvor BRA vil overstige 200m2. 

 
 Vann Avløp 
Engangsgebyr for tilknytning 
opp til 200 BRA 

16.250,- kr/abonnent 25.000 kr/abonnent 

Overskytende areal 26,87 kr/m2 45,50 kr/m2 
Tillegg for hver boenhet mer 
enn 2 

40% av engangsgebyret 40 % av engangsgebyret 

Overskytende areal 
næringsbygg 

26,87 kr/m2 45,50 kr/m2 

 
For eiendom med bygg eldre enn 10 år der eier får pålegg om tilknytning til 

kommunalt nett, reduseres satsen med 10 %. 

 
2. Årsgebyr 

 
Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og 

består av to deler: 
• Abonnementsgebyr 

• Forbruksgebyr 

Abonnementsgebyret dekker i hovedsak kommunens kapitalkostnader (avskrivninger og 

renter) til vann-og avløpsanlegg, og forbruket dekker resterende kapitalkostnader og 

driftskostnader. 

 

2.1 Abonnementsgebyret 

Abonnementsgebyret Vann Avløp 

• Næring/bruksenhet 1500,- kr/abonnent 2456,- kr/abonnent 

• Bolig/boenhet 1500,- kr/abonnent 2456- kr/abonnent 

Som boenhet regnes bolig med et eller flere rom og separat inngang, eget bad/WC og 

kjøkkendel. 

 
Bygg med flere bo-/bruksenheter betaler 90% av abonnementsgebyret pr. enhet dersom 

enhetene har samme betalings adressat. 

 



2.2 Forbruksgebyret 
 

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på 

enhetspriser nedenfor. 

 
Enhetspris 
 
Enhetspris for vann Enhetspris for avløp: 

18,75 kr/m3 30,75 kr/m3 
 

Målt forbruk 

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. 

Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av 

abonnenten. 

 

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: 

Vann Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3] 

Avløp Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3] 

 

 

Stipulert forbruk 
Inntil abonnenten har installert vannmåler eller det er gitt fritak for installering, jfr. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vennesla kommune, jfr §6, baseres 

forbruksgebyret på stipulert forbruksgebyr og pris pr. m3. Ved stipulert forbruk 

beregnes forbruket ut fra eiendommens bruksareal (BRA) etter NS-3940, i henhold til 

et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.  

 

Forbruksgebyr uten bruk av vannmåler: 

Vann Enhetspris [kr/m3] x BRA m2 x 1,2m3 per m2 

Avløp Enhetspris [kr/m3] x BRA m2 x 1,2m3 per m2 

 

 

Midlertidig bruk av vann og avløp 
 

 

Eiere av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal 

betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

 
4. Avlesningsgebyr 

 

 

Avlesningsgebyr dersom kommunen må foreta avlesning av vannmåler: 

1 288,- kr/måler. 

 
 

 

 

 

 

 



5. Slamgebyr/tømmegebyr 

 
Tilsynsgebyret på 400,- ligger inne i tømmegebyrene 

Beskrivelse Enhet  Pris  

Slamavskiller - inntil 4m3 2. hvert år  pr år  kr 2 704,-  

Slamavskiller/minirenseanlegg - inntil 4m3 hvert år pr år  kr 5 408,- 

Tett tank inntil 6m3 pr tømming  kr 5 750,-  

Tømming av tett tank utover 6 m3 pr m3  kr    681,- 

Slamavskiller/minirenseanlegg - utenfor tømmerute pr tømming  kr 3 300,-  

Slamavskiller/minirenseanlegg - krisetømming (3t.varsel) pr tømming  kr 4 489,- 

*Bomtur pr stk  kr 1 033,-  

*tømming som ikke kan foretas pga forhold som ikke skyldes renovatøren  

 

6. Gebyr for stenging av offentlig vannledning 
 

 

Gebyr for oppmøte av driftsoperatør for stenging og åpning av kommunal vannledning, i 

forbindelse med arbeid på private stikk. Varsling og annonsering inngår ikke gebyret. 

Arbeid utenfor ordinært arbeidstid etter 1. time påløper time pris kr. 580,- pluss 

overtidstillegg 50 % eller 100 %. 

Standard gebyr for stenging kr. 1 663,- 

 
7. Gebyr for behandling av tekniske planer 
Det er krav til at utbyggere som ønsker at kommunen skal overta vei, vann og avløp 

til kommunal drift og vedlikehold får godkjent tekniske planer.  

Rådmannen foreslår at saksbehandlingsgebyret settes kr. 6 280-.  

Dette er på nivå med en mindre vesentlig reguleringsendring. 

 

8. Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelser 
    Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om mindre avløpsanlegg kr. 1930,- 


