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Sammenligning av gjeldende- og revidert lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Vennesla kommune 
 

Vedtatt av kommunestyret den 25. september 2003 
i medhold av lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter §3 og forskrift om kommunale vann- 
og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. 
juli 2007. 

Hjemmel: Fastsatt av Vennesla kommunestyre 
xx.xx.21 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 
om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og 
avløpsanleggslova) § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 
931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. 

Ny ordlyd. 

Kap 1. GENERELLE BESTEMMELSER  Tidligere lovhjemmel for forskriften er 
opphevet og erstattet av ny lov. 

§ 1 Formål § 1 Generelle bestemmelser Hjemlene er oppdatert. 

§ 2 Virkeområde   § 2 Forskriftens formål 
 

Formålsbestemmelsen er ny. 

§ 3 Definisjoner § 3 Definisjoner Lagt til noen definisjoner som benyttes i revidert 
forskrift. 

§ 4 Gebyrtyper 
 

§ 4 Generell gebyrplikt Viser til hvem gebyrplikten gjelder for. 

§ 5 Engangsgebyr for tilknytning § 5 Gebyrtyper 
 

Gebyr for midlertidig tilknytning erstattes med: 
c. Oppmøtegebyr for avlesning/kontroll av 
vannmåler. 
d. Gebyr for oppmøte, lytting, avstengning og 
åpning av offentlig ledning/vannforsyning. 

§ 6 Årsgebyr   § 6 Gebyrsatser Bestemmelsen er ny og henviser til 
Gebyrregulativet 
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§ 7 Avvik i årsgebyr   § 7 Tilknytningsgebyr 
  § 7-1 Gebyrplikt 
  § 7-2 Utforming av gebyret 
  § 7-3 Midlertidig tilknytning 
  § 7-4 Ansvar og betaling 

Bestemmelsen er ny. 
Den beskriver når et gebyr skal betales og dets 
utforming, samt hvem som har ansvaret for 
innbetaling av gebyret.  
Gebyrplikten er generell og omtales både for § 7 
tilknytningsgebyr og for § 8 årsgebyr. 
§ 7-3 Midlertidig tilknytning, erstatter Bilag 4 

 

§ 8 Midlertidig tilknytning § 8 Årsgebyr 
§ 8-1 Gebyrplikt 
§ 8-2 Gebyrets oppbygging 
§ 8-3 Abonnementsgebyr 
§ 8-4 Forbruksgebyr 
§ 8-5 Betaling etter målt forbruk 
§ 8-6 Betaling etter stipulert forbruk 
§ 8-7 Reduksjon av eller tillegg til årsgebyr 
§ 8-8 Gebyrreduksjon i samsvar med 
forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 
§ 8-9 Pålegg om utbedring 
§ 8-10 Ansvar for opplysninger om abonnement 
§ 8-11 Ansvar for gebyrene 
§ 8-12 Retting av feil i gebyrberegning 
 

Omformuleringer og endring til klart språk. 
§§ 6, 7, 8 og 9 i gjeldende forskrift er tatt inn i 
denne bestemmelsen. 
Gebyrplikten er generell og omtales både for § 7 
tilknytningsgebyr og for § 8 årsgebyr. 

§ 9 Pålegg om utbedring   § 9 Bestemmelser for installasjon og bruk av    
vannmåler. 
  § 9-1 Installasjon av vannmåler 
  § 9-2 Eierforhold og kostnader 
  § 9-3 Avlesing av vannmåler 
  § 9-4 Tilsyn og vedlikehold 
  § 9-5 Nøyaktighetskontroll 
  § 9-6 Avregning ved feilmåling 
  § 9-7 Utskifting og flytting 
 

Paragrafen erstatter Bilag 1 
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§ 10 Innbetaling av gebyrer   § 10 Innbetaling av årsgebyr 
  § 10-1 Innbetaling 

§ 10-2 Manglende innbetaling 
 

Omformuleringer og endring til klart språk. 

§ 11 Innkreving av gebyrer § 11 Klage og omgjøring Nytt i bestemmelsen er at det ikkje er 
klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. 
kommunens gebyrregulativ, jamfør 
forvaltningslovens bestemmelser. Og at gebyr 
må betales innen forfallsdato selv om 
gebyrvedtaket er påklaget 

 

§ 12 Vedtaksmyndighet   § 12 Dispensasjoner Bestemmelsen er ny. Den gir kommunen mulighet 
til å fastsette regler for dispensasjon i samsvar med 
denne forskrift. 

§ 13 Klage   § 13 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 01.01.2022 
 

§ 14 Ikrafttredelse  
 

 
 

Bilag 1: Drikkevann Leveringsvilkår 
 

 Fjernes, da innholdet gjengir tekst i Standard 
abonnementsvilkår for vann- og avløp. 

Bilag 2: Avløpstjenester  
 

 Fjernes, da innholdet gjengir tekst i Standard 
abonnementsvilkår for vann- og avløp. 

Bilag 3: Bestemmelser for bruk av vannmåler 
 

 Fjernes og erstattes i § 9 

Bilag 4 : Bestemmelser for midlertidig tilknytning 
 

 Fjernes og erstattes i § 7-3 

 


