
 

 

Gebyrregulativet for vann, avløp og slam - 2023 
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2022 med ikrafttredelse fra 01.01.23 
 
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. 
 
Tilknytningsgebyr 
Gebyr for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg skal betales for: 

a. Ny tilknytning av eiendom. 
b. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever 

tilknyttet. 
c. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.  
d. Tilbygg eller påbygg som øker bygningens bruksareal. 

 
Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløpsanlegg består av to deler; 
engangsgebyr og tilleggsgebyr. For tilknytning til offentlig vann- og/ eller 
avløpsanlegg, faktureres det et engangsgebyr for bebygd eiendom eller ved 
førstegangsoppføring av bygg inntil 200m2 BRA og pr boenhet eller bruksenhet. 
Nye bo-/bruksenhet som overstiger 200 m2-BRA vil kunne utløse tilleggsgebyret. 
Dette gjelder også eldre boliger som gis pålegg om tilknytning til offentlig vann- 
og/eller avløpsanlegg. 
 
Visst påbygg eller tilbygg medfører at man totalt overstiger 200 m2 -BRA med mer 
enn 20%, minimum 40 m2, vil dette utløse tilleggsgebyret. Dette gjelder også 
dersom arealutvidelsen gjøres i flere omganger.  
 

 
 

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 frakobling belastes 
eier/fester av eiendommen. 
 
 
 

Tilknytningsgebyr 2023 m/mva Enhet

Tilknytningsgebyr - vann, opp til 200m2 13 750,00kr         bruks/bo

Tilknytningsgebyr - avløp, opp til 200m2 13 750,00kr         bruks/bo

Tilleggsgebyr (>200m2) - vann 62,50kr                kr/m²

Tilleggsgebyr (>200m2)- avløp 62,50kr                kr/m²



 

 

 
Årsgebyr 
Årsgebyret for vann- og avløpstjenester består av to deler: 

a. Abonnementsgebyr (fastdel) 

b. Forbruksgebyr (variabel del) 
Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester 
skal i hovedsak dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til 
vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. 
 

 
 

Abonnementsgebyr 

Følgende eiendommer skal betale abonnementsgebyr. 

a. Boligeiendom og fritidsboliger skal betale abonnementsgebyr som en 
fast sats per boenhet. 

b. Nærings- og kombinasjonseiendom. 

c. Sprinkleranlegg. 

d. Midlertidig tilknytninger. 

Bygg med flere bo-/bruksenheter betaler 90% av abonnementsgebyret pr. 
enhet dersom enhetene har samme betalings adressat. 
 
Forbruksgebyr 
Abonnentene skal betale forbruksgebyr etter målt vannforbruk i m3 og pris pr. m3. 
Kommunen krever at forbruksgebyret måles med installert vannmåler. 
Forbruksdelen beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
 
Målt forbruk – med vannmåler 
Akonto er en forbruksdel som er variabel og avhengig av faktisk forbruk og 
måles med vannmåler. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. 
Mengden avløp settes lik mengden vann som måles. Unntak fra dette må 
dokumenteres av abonnenten. 
  

 
 
Stipulert forbruk - uten vannmåler 
For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk. 
Stipulert forbruk beregnes ut fra eiendommens matrikkelførte bruksareal som er 
tilknyttet offentlig vann og/eller avløp, multiplisert med en faktor for vannforbruk 

Årsgebyr vann og avløp 2023 m/mva Enhet

Abonnementsgebyr - vann - pr bruks/boenhet 1 688kr                pr år

Abonnementsgebyr -  avløp - pr. bruks/boenhet 2 750kr                pr år

Forbruksgebyr  - vann - pr bruks/boenhet 14,13kr                pr m³

Forbruksgebyr - avløp - pr bruks/boenhet 28,25kr                pr m³

Vann Forbruksgebyr (kr/m3) x målt forbruk (m3)

Avløp Forbruksgebyr (kr/m3) x målt forbruk (m3)



 

 

per kvadratmeter BRA etter NS-3940, i henhold til et forholdstall mellom bruksareal 
og vannvolum som er satt til 1,2. 

 

 
 
 

Slamgebyr og tømmegebyr  
Slamgebyr er for eiendom med oppsamlingstank for slam som har krav om 
regelmessig tømming. Kostnader dekkes inn årlig i form av slamgebyr.  
Ved behov for tømming utenfor ordinær tømmerute (ekstratømming), betales det 
ekstra gebyr. Dette gjelder for alle typer private avløpsanlegg. Slamavskiller som er 
tilknyttet kommunalt ledningsnett med tømmefrekvens hvert annet år, tømmes uten 
ekstra kostnad og dekkes av årsgebyret for vann og avløp. Hyppigere tømmefrekvens 
enn dette, faktureres med slamgebyr. 
 

 
 

Tømmefrekvensen blir fastsatt i Vennesla kommune. Kommunen kan for 
enkelte anlegg tillate eller kreve andre tømmefrekvenser. Dersom 
utslippstillatelsen krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges. 
 

 
 

 

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

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

Slamgebyr 2023 m/mva Enhet

Slamavskiller inntil 4m³ 4 685kr               pr tømming

Minirenseanlegg inntil 4m³ 5 748kr               pr tømming

Tett tank inntil 6m³ 6 112kr               pr tømming

Alle tanker - utover 4m3/6m³ 724kr                  pr m3

Alle tanker - bomtur 1 097kr               pr oppmøte

Alle tanker - ekstratømming (slamgebyr i tillegg) 1 557kr               pr tømming

Private slamanlegg i spredt bebyggelse

Type eiendom Type anlegg Tømmefrekvens Mulighet for endret tømmefrekvens

Bolig Slamavskiller Hvert 2. år Nei

Bolig Slamavskiller - kun gråvann Hvert 4. år Nei

Bolig Tett tank 3 ganger pr år Ja

Bolig Minirenseanlegg 1  gang pr. år Ja, tilpasses type anlegg

Fritidsbolig Slamavskiller Hvert 2. år Ja

Fritidsbolig Slamavskiller - kun gråvann Hvert 6. år Nei

Fritidsbolig Tett tank 1 gang pr år Nei

Fritidsbolig Minirenseanlegg 1 gang pr år Ja, tilpasses type anlegg

Slamanlegg tilknyttet kommunalt avløpsnett

Type eiendom Tømmefrekvens Mulighet for endret tømmefrekvens

Bolig Hvert 2. år Nei

Tomannsbolig, 3 leiligheter 1 gang pr. år Nei

4. eller flere leiligheter, forretningsgårder ol. 2 ganger pr. år Nei

Fritidsbolig Hver 2. år Ja


