Vann og avløp - årsavgifter
Vedtatt i kommunestyret 20.12.2018 sak 110/18 med ikrafttredelse fra 01.01.2019.


Alle priser er inkl 25 % mva.

Årsavgiften for vann og avløp betales over 2 terminer pr. 15.april og 15.oktober.
Avgiften for bebygd eiendom innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller
brukstillatelse kan gis.
For påsetting av vann igjen etter avstenging i henhold til vann- og avløpsforskriftene, betales en avgift
på kr. 428,-. Denne satsen benyttes når avstengingen/påkoblingen skjer etter anmodning/søknad fra
den avgiftspliktige.
Boliger uten vannmåler:
Vann

Kloakk

Pr. hytte, leilighet over 75 m²
Fastavgift
Forbruksavgift
Sum

851,25
3 000,00
3 851,25

905,00
6 562,50
7 467,50

Pr. hytte, leilighet under 75 m²
Fastavgift
Forbruksavgift
Sum

851,25
1 800,00
2 651,25

905,00
3 937,50
4 842,50

Fradrag uten klosett for leilighet

-837,50

Stipulert forbruk
Fastavgift og forbruksavgift baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.



Boenhet over 75 m² = 250 m³
Boenhet under 75 m²= 150 m³

Annen bebyggelse uten vannmåler:
Pr. eiendom med stipulert forbruk etter BRA pr. m²
Fastavgift
Forbruksavgift pr m2
Brakkerigg / andre bygg

Vann

Kloakk

851,25
31,25

905,00
65,63

1 357,50

2 681,25

For gårdsbruk uten vannmåler betales tilleggsavgift til bolig etter areal:
Vann
Gårdsbruk under 50 Daa
2 730,00
Gårdsbruk mellom 50 og 100 Daa
4 081,25
Gårdsbruk over 100 Daa
4 772,50

Avgiften reduseres med 50 % for gårdsbruk uten husdyr.
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Vannmålere
Abonnentene anskaffer og bekoster selv sin(e) vannmåler(e), som installeres og vedlikeholdes etter
kommunens anvisning.
Det vises til gjeldende forskrifter for vann og kloakkavgifter vedrørende bestemmelser for installasjon
og bruk av vannmålere.
For vanlige boliger anbefales å benytte Volumetriske målere.
Når det gjelder montering så skal måleren plasseres inne i bygning så nær innføringen som mulig, og
før første koblingsledning/avgrening. Det skal være sluk i rommet for vannmålere.
Vannmåleren skal alltid være tilgjengelig for kontroll av kommunen, med tilstrekkelig fri plass for
skifting og avlesning. Evt. reduksjonsventil skal være montert før vannmåleren.
Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum. På hver side av vannmåleren skal det monteres en
stengeventil med diameter tilsvarende ledningens dimensjon.
Vannmåleren må være lett utskiftbar.
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående
enhetspris.

Enhetspris
Enhetspris for vann:

Enhetspris for avløp:

12,00 kr/m3
Målt forbruk
Fastavgift ved bruk av måler:
Forbruk
Fastavgift vann
0 - 299 m3
851,25
300 - 599 m3
1 706,25
600 - 1999 m3
5 680,00
2000 - 5999 m3
17 042,50
6000 - 9999 m3
28 405,00
over 10000 m3
42 608,75

26,25 kr/m3

Fastavgift kloakk
905,00
1 808,75
6 030,00
18 085,00
30 141,25
45 210,00

Forbruksavgiften baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik
vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
Forbruksavgift ved bruk av vannmåler:
: kr . 12,00 x Målt forbruk pr m³
 Vann
: kr. 26,25 x Målt forbruk pr m³
 Avløp

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale
abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.

