
 

 

Gebyrregulativet for vann og avløp 2022 
Vedtatt av kommunestyret 16.12.21 med ikrafttredelse fra 01.01.22 

 

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 med 25 % mva. 

 
Gebyr for papirfaktura 

Fra og med 2022 innføres månedlig fakturering. Minstesatsen for å få månedlig 

fakturering er kr. 2 000,- netto. Fakturabeløp under minstesatsen vil bli fakturert i to 

terminer; februar og august. 

Ønskes papirfaktura tilsendt, påløper det papirfakturagebyr på kr. 50,- 
 

1. Tilknytningsgebyr 
Gebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på 
eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. 
Tilknytningsgebyret skal betales ved første gangs tilknytning. Påbygg og tilbygg 
som fører til økning av eiendommens BRA vil også kunne utløse 
tilknytningsgebyret. For eiendom med bygg eldre enn 10 år der eier får pålegg om 
tilknytning til kommunalt nett, reduseres satsen med 10 %. 

 
1. Tilknytningsgebyr u/mva Enhet 

Tilknytningsgebyr - vann, opp til 200m2   kr  16 250,00 bruks/boenhet 

Tilknytningsgebyr - avløp, opp til 200m2  kr  25 000,00  bruks/boenhet 

Overskytende areal (>200m2) - vann   kr         26,88 kr/m² 

Overskytende areal (>200m2)- avløp   kr         45,50  kr/m² 

Tillegg vann - for hver enhet mer enn 2 (40%)   kr    6 500,00 bruks/boenhet 

Tillegg avløp - for hver enhet mer enn 2 (40%)   kr  10 000,00 bruks/boenhet 

 
 

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 

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. 

 
2.1 Abonnementsgebyr m/mva Enhet 

Vann - pr bruks/boenhet  kr    1 500,00  pr år 

Avløp - pr bruks/boenhet  kr    2 456,25  pr år 

 
2.2. Forbruksgebyret 
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 

 
2.2 Forbruksgebyr m/mva Enhet 

Enhetspris vann - pr bruks/boenhet kr 13,13 pr m³ 

Enhetspris avløp - pr bruks/boenhet kr 26,00 pr m³ 

 
 

Målt forbruk 
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. 
m3. Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må 
dokumenteres av abonnenten. 

 
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 
som er satt til 1,2. 

 
Vann Enhetspris (kr/m3) x BRAm2 x 1,2 m3 pr m2 

Avløp Enhetspris (kr/m3) x BRAm2 x 1,2 m3 pr m2 

 
3. Midlertidig tilknytning 
Ved midlertidig tilknytning skal eier/fester betale årsgebyr for vann og avløp med 
avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Det betales ikke 
tilknytningsgebyr, men alle kostnader som gjelder tilknytning og frakopling 
belastes eier/fester av eiendommen. 



 

 

4. Purregebyr - vannmåler 
Kommunen sender ut avlesningskort og SMS for års avlesning av 
vannmåler en gang i året. Overholdes ikke den gitte fristen for 
avlesningen, påløper det purregebyr for avlesning av vannmåler: kr. 513,- 

 
5. Avlesningsgebyr 
Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning kan kommunen selv 
foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kreve 
avlesningsgebyr til dekning av kommunens kostnader med dette. 
Avlesningsgebyret: kr. 1 356 kr/måler. 

 
6. Slamgebyr 

 
 

7. 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. Standard gebyr for 
stengning er 1 750,-. Varsling og annonsering inngår ikke gebyret. Arbeid 
utenfor ordinær arbeidstid etter 1. time påløper time pris kr. 611,- pluss 
overtidstillegg 50 % eller 100 %. 

 

8. 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. 
Saksbehandlingsgebyr for behandling av tekniske planer: kr. 6 611,- 

 
9. Saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelser 
Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om mindre avløpsanlegg: 
kr. 2 032,- 

 
10. Feiegebyr 

 
man ikke får tilbud om feiing eller tilsyn. Prisen er kr. 287,50. 

6. Slamgebyr

Slamavskiller inntil 4 m³ tømmefrekvens 24 (2. hvert år) 2 259kr          pr år

Slamavskiller inntil 4m³ tømmefrekvens 12 (1 x i året) 4 518kr          pr år

Minirenseanlegg inntil 4m³ tømmefrekvens 12 5 543kr          pr år

Tett tank inntil 6m³ tømmefrekvens 12 5 894kr          pr år

Tett tank inntil 6m³ tømmefrekvens 6 (2 x i året) 11 788kr        pr år

Tett tank - utenfor tømmerute/kristetømming 5 894kr          pr år

Tett tank - utover 6m³ 698kr             pr m3

Alle tanker - utover 4m3/6m³ 698kr             pr m3

Slamavskiller og minirenseanlegg - utenfor tømmerute 3 383kr          pr tømming

Slamavskiller og  minirenseanlegg - krisetømming (3t. varsel) 4 601kr          pr tømming

Alle tanker - bomtur 1 058kr          pr oppmøte

Tilsynsgebyr (gjelder slamavskillere) 500kr             pr år

Feiegebyret faktureres for både eneboliger og fritidsboliger en gang i året. Det 
faktureres et årlig gjennomsnittsbeløp, slik at man betaler avgift også de årene 



 

 

 

11. Gebyr for leie av kommunal gategrunn 
 

teknisk. 
 

11. Leie av kommunal grunn til plassering av utstyr   

Container, stillas, rigg - minstepris kr 560,00 pr avtale 

Container kr 112,00 pr døgn 

Stillas/rigg mv kr 1,12 pr. kvm/døgn 

Container, stillas/rigg mv på P-plass/areal kr 56,00 pr døgn 

 
12. Gebyr for behandling av gravetillatelse og arbeidsvarsling 

 

Saksbehandlingsgebyr for 
Saksbehandlingsgebyr for 

om gravetillatelse: kr. 3 200,- 
om arbeidsvarslingsplan: kr. 2 400,- 

søknad 
søknad 

For utplassering av container er de første 3 døgnene gratis. Utplassering av 
stillas, rigg. mv. er de første 10 virkedager gratis. For bruk utover denne tid 
betales leie for hele leieperioden. Utplasseres containere, stillas, rigg m.v på 
parkeringsareal/parkeringsplass skal det betales kr. 56,- pr. døgn i tillegg. 
Dersom avtalt tidsfrist overskrides, skal leietaker svare 50% høyere leie i den 
perioden tidsfristen overskrides. Egen leieavtale inngås med enheten park og 


