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Vann- og avløpsgebyrer 2018 - endring 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. 

Forurensningsloven § 24, 24 a og 25. 

Forurensningsforskriften kapittel 16.  

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lyngen kommune. (Vedtak kommunestyret 29.04.2002).  

 

Rådmannens innstilling 

1. Lyngen kommune viderefører 100 % kostnadsdekning for vann- og avløpssektoren. 

 

2. Fordelingen mellom forbruks- og abonnementsgebyr skal utgjøre nærmest mulig 50 %. 

 

3. Det innføres likt abonnementsgebyr for alle kategorier fom. 2018. Justeringen foretas på 

2. termin 2018. Følgende abonnementsgebyr vedtas for 2. termin 2018: 

 

 
 

4. Forbruksgebyr beregnes med arealfaktor 1,3 for boliger og fritidsboliger som betaler 

etter stipulert forbruk (areal). Fritidsboliger betaler 1/3 av boliger for stipulert forbruk.  

Følgende gebyr vedtas for 2. termin 2018 (inkl. abonnenter som betaler etter vannmåler): 

Eks. mva. Inkl. mva.

Abonnementsgebyr vann bolig 913           1.141         

Abonnementsgebyr vann fritidsbolig 913           1.141         

Abonnementsgebyr vann næring 1.735        2.169         

Abonnementsgebyr avløp bolig 1.357        1.696         

Abonnementsgebyr avløp fritidsbolig 1.357        1.696         

Abonnementsgebyr avløp næring -538          -673           



 
 

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Gjeldende vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt i kommunestyret 14.12.16 i forbindelse med 

behandling av Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017. 

 

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 

2018-2021 og årsbudsjett 2018 fremgikk det av budsjettdokumentets kap. 2.1.1 at eventuelle 

endringer av årsgebyret for vann, avløp og feiing vil tas opp til vurdering i forbindelse med 

årsoppgjøret for 2017. Denne saken gjelder vann- og avløpsgebyrene, og er en oppfølging av 

dette vedtaket. 

 

Vedtaket i k-sak 123/16 medførte en omlegging av fordelingen mellom abonnents- (fastledd) og 

forbruksgebyr på bakgrunn av nasjonale anbefalinger og praksis. Dette medførte en relativt stor 

økning av forbruksgebyret for vann og var beregnet til 131 % fra 2016 til 2017. 

Abonnementsgebyret (fastleddet) var beregnet redusert med 37 % pga. omleggingen. Totalt var 

det beregnet en reduksjon i vanngebyrene fra 2016 til 2017 med 12 %. 

 

For avløp var det beregnet en reduksjon på 17 % på forbruksgebyret og 23 % på abonnements-

gebyret. Totalt skulle dette gi en reduksjon i avløpsgebyrene på 20 %.  

 

I budsjettdokumentet/gebyrregulativet som ble framlagt for politisk behandling i sak 123/16 ble 

det gjort en feil ved at beregnede gebyrer inkl. mva. ble oppført som eks. mva. Ved fakturering 

ble gebyrene tillagt mva. av dette igjen, noe som medførte at økningen ble ekstra stor i kroner, 

spesielt for storforbrukere av vann. Dette medførte at gebyrinntektene økte i 2017 i stedet for å 

bli redusert, slik at det ble en økning i stedet for reduksjon i selvkostfondene.  

 

Dette er alle som er tilknyttet kommunalt vannanlegg fakturert for i 2017. For første termin 

2018 er alle som ikke faktureres etter måler, samt abonnementsgebyr for alle, fakturert etter 

samme pris som i 2017. 

 

På lang sikt får dette ikke konsekvenser for abonnentene, da økte gebyrinntekter vil inngå i 

selvkostregnskapet og bli tatt hensyn til i 2018 og årene fremover for alle abonnentene. 

 

I denne saken vil det bli lagt fram forslag om en beregnet gjennomsnittspris for 2018, men selve 

endringen av gebyrene gjøres fom. 2. termin 2018.  

 

I tillegg vil en følge opp vedtaket fra f-sak 23/18: 

Eks. mva. Inkl. mva.

Vann - bolig stipulert forbruk 9,09           11,36         

Vann - fritidsbolig stipulert forbruk 0,00 -             

Vann - bolig/fritidsbolig målt forbruk 6,99           8,74           

Vann - næring målt forbruk 6,99           8,74           

Avløp - bolig stipulert forbruk 11,72         14,65         

Avløp - fritidsbolig stipulert forbruk 5,50           6,88           

Avløp - bolig/fritidsbolig målt forbruk 8,92           11,15         

Avløp - næring målt forbruk 8,92           11,15         



«Saksframlegg med gebyrberegning for 2018 som tar hensyn til selvkost med noe bruk av selvkostfond og 

budsjettert gebyrinntekt, legges fram for kommunestyret i juni 2018.  

Her skal bl.a. følgende belyses: 

a. Mulighet til å differensiere vannavgiften for storforbrukere av vann. 

b. Justert vann- og avløpsgebyr for 2018. 

c. Vurdering av % fordelingen mellom abonnementsgebyr og forbruksgebyr.» 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 123/16 – Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2017-2020, årsbudsjett 2017. 

K-sak 70/17 – Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018. 

F-sak 23/18 – Klage på vannavgift – refererer til sak 10/18. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Har ingen større økonomiske konsekvenser for kommunal økonomi, da dette er et 

selvkostområde. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Vanngebyrets utforming har konsekvenser for abonnentenes motivering til å spare vann, noe 

som er ønskelig. 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Mye av vurderingene i denne saken er gjort med bakgrunn i rapport nr. 179/2011 fra Norsk 

Vann for å kvalitetssikre saken. Veiledningen bygger på sentralt regelverk, myndighetenes 

kommentarer til regelverket, samt kartlegging av erfaringer fra både kommuner, forbruker-

organisasjoner og myndigheter. 

 

Den generelle anbefalingen er at kommunens regelverk skal gi en rettferdig fordeling av 

kostnadene mellom de ulike abonnentgruppene, som igjen reflekterer kommunens kostnader 

med utbygging av nødvendig infrastruktur og leveranse av tjenestene. I tillegg bør abonnentene 

oppleve at gebyrsystemet er rettferdig mht. forbruket av vann. 

 

Summen av engangsgebyrer for tilknytning og årsgebyrer skal dekke kommunens selvkost. 

Dersom gebyrinntektene overstiger selvkost, må overskuddet avsettes på et bundet selvkostfond. 

Underskudd dekkes inn fra selvkostfond hvis dette er til stede. Hvis en ikke har selvkostfond, 

må dette dekkes inn av kommunens frie inntekter. Oversikt over selvkost og fond følger senere i 

saken. 

 

Kommunens inntekter bør i hovedsak dekkes inn via årsgebyrene. Hvor stor andel av de 

samlede inntektene fra årsgebyrene som skal være hhv. fastledd og forbruksledd, er avgjørende 

for hvordan gebyrene fordeles mellom abonnentgruppene. 

Lavt fastledd velges dersom kommunen har hovedfokus på at abonnentene skal ha incitamenter 

for å spare vann. Fastleddet settes høyere dersom hovedfokuset er at alle abonnenter, uavhengig 

av sitt vannforbruk, må være med å dekke faste kostnader knyttet til overvannsystemet, 

brannvannberedskapen og øvrige store investeringer i infrastrukturen. Fastleddet bør ikke 

overstige 50 % av de samlede årsgebyrene. Ved høyere fastledd vil det bli lite incitament for å 



spare vann, og gebyrmodellen vil oppleves som urettferdig for de som benytter lite vann. 

Kostnadsdekning fra abonnementsgebyrene over 50 % er derfor ikke utredet i saken. 

 

Kommunen er ikke pålagt full kostnadsdekning gjennom gebyrer, men intensjonen er at 

brukerne av tjenesten i kommunen fullt ut skal dekke alle kostnader i forbindelse med 

kommunale vann- og avløpsanlegg. Lyngen kommunestyre vedtok i sak 77/2001 full 

kostnadsdekning for vann- og avløpssektoren etter at selvkostområdet var subsidiert med opptil 

1,5 mill. kroner pr. år. I denne saken foreslås det at dette vedtaket videreføres. 

 

Regler for hvordan gebyrene skal beregnes, fastsettes av kommunen i forskrift. Gjeldende 

forskrift ble vedtatt i Lyngen kommunestyre 29. april 2002 i sak 17/2002. Vedtak om gebyrenes 

størrelse regnes også som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c. Dette er ikke et 

enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd b. 

 

Årsgebyret skal baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler ikke er 

installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det er kun 

forbruket til boliger og fritidsboliger som kan stipuleres etter areal for abonnenter som ikke har 

vannmåler. Det er ikke lov å stipulere forbruket etter andre forhold enn arealet. Det anbefales at 

forbruket stipuleres til ca. 1,1 -1,3 m3/m2 bolig.  

 

I Lyngen har det tidligere vært en arealfaktor på 1,5 for bolig, men dette har ikke vært praksis på 

mange år. Hvis en ønsker å differensiere forbruksgebyret mellom ulike abonnentgrupper, vil 

bruk av arealfaktor være eneste mulighet. 

 

For fritidsboliger vil vannforbruket være svært avhengig av standarden. Bruk av arealstipulering 

kan derfor være lite egnet uten ytterligere kategorisering. Bruk av vannmåler vil derfor være en 

klart bedre løsning for denne abonnentgruppen. Det er anledning til å fastsette særlige regler for 

bebyggelse som bare er i bruk deler av året. Dette var tidligere praksis i Lyngen kommune. 

 

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve av årsforbruket skal fastsettes ut fra 

målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres 

med vannmåler etter kommunens anvisning. 

 

For næringsbygg og andre bygninger som ikke brukes som bolig, er regelen at årsforbruket, 

eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt vannforbruk. Næring 

skal ha vannmåler. Det er ikke adgang til en ren kvantumsrabatt for storforbrukere av vann. Det 

kan gjøres fradrag for avløpsvann som går inn i bedriftens produkter, eller av andre grunner ikke 

slippes ut i avløpsnettet fra næringsbygg og andre bygninger (gartnerier, gårdsbruk og annen 

virksomhet hvor avløpsmengden avviker vesentlig fra vannforbruket). 

 

Det kan ikke fastsettes minimumsgebyr fra 1. januar 2008. 

 

I formannskapets vedtak i sak 23/18 skulle det belyses hvorvidt det er mulighet til å 

differensiere vannavgiften for storforbrukere av vann.  

 

Som det fremgår foran, så er det ikke anledning til å gi kvantumsrabatt for storforbrukere av 

vann. Men forbruksgebyret kan differensieres ved å legge inn arealfaktor for stipulert forbruk til 

boliger og frititdsboliger. Dette synes å være eneste måten en kan gi næringslivet en lavere pris.  

Konsekvensene av dette vil fremkomme av beregningene senere i saken. Arealfaktoren 

anbefales å ligge mellom 1,1 og 1,3. Dette er også en praksis som er vanlig i andre kommuner. 

 



Ut i fra alle anbefalinger, så vil høyeste sats for abonnementsgebyr være 50 % av årsgebyrene. 

Rådmannen tilrår at dette fastlegges som prinsipp også i Lyngen kommune, da dette også vil 

være et incitament for å spare vann. 

 

Det har tidligere vært praksis å gi lavere forbruksgebyr for fritidsboliger. Ut i fra tenkingen at 

fritidsboliger brukes mindre enn ordinære boliger, vil dette kunne oppleves som mer rettferdig. 

Rådmannen tilrår at en bruker 1/3 av vannpris for fritidsboliger. 

 

 

Selvkostberegninger 2016-2019 

 

Det er gebyrgrunnlaget som danner utgangspunktet for selvkostberegningene. I forbindelse med 

budsjettarbeidet lages det et budsjett for neste år og en prognose i økonomiplanperioden (år 2-4). 

Ved årsavslutninga skal selvkostregnskapet settes opp i hht. regelverket og det blir laget en 

etterkalkyle som er en dokumentasjon på at regelverket er fulgt. I etterkalkylen er alle direkte og 

indirekte kostnader, samt kapitalkostnader dokumentert. Revisjonen har tilgang til dette. 

 

Nedenfor følger en oversikt vedrørende vann og avløp med etterkalkyler for 2016 og 2017, 

budsjett 2018 og prognose for 2019. Sistnevnte ble gjort i forbindelse med etterkalkylen for 

2018. Budsjett 2018 er gjeldende vedtatt budsjett av kommunestyret, mens prognosen for 2019 

vil bli vesentlig endret i forbindelse med økonomiplan 2019-2022. 

 

Selvkostkalkyle vann 

 

 
 

 

Som det fremgår av tabellen, så har gebyrene vært høyere enn kostnadene i 2016 og 2017. I 

2018 er det beregnet en nedgang i gebyrinntektene. Dette vil gi virkning på selvkostfondene som 

skal brukes til å utjevne årsgebyrene inntil 5 år. Selvkostfondet for vann vil bli halvert i 2018 

hvis utgiftene holdes på nivå med budsjettet. Videre er prognosen for 2019 en videre reduksjon 

av selvkostfondet, men denne er usikker. 

 

Etterkalkyle Etterkalkyle Budsjett Prognose

2016 2017 2018 2019

Lønn og pensjon 751                 935                 1.019             1.060             

Driftsutgifter 1.315             1.302             1.383             1.417             

Direkte driftsutgifter 2.066             2.237             2.402             2.477             

Refusjoner -26                  -9                    -10                  -                  

Avskrivningskostnader 550                 662                 610                 723                 

Kalkulatorisk rente 212                 292                 340                 377                 

Indirekte kostnader 112                 135                 130                 135                 

Gebyrgrunnlag 2.914             3.317             3.472             3.712             

  Gebyrinntekter 3.160             3.572             2.912             3.588             

Resultat 246                 255                 -560               -124               

  Finansiell dekningsgrad 108,4 % 107,7 % 83,9 % 96,7 %

Selvkostfond 01.01. 446                 701                 994                 448                 

 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 246                 276                 -560               -124               

 +/- Kalkulert renteinnt.-/kostnad selvkostfond 10                   17                   14                   8                      

Selvkostfond 31.12. 701                 994                 448                 331                 



I forbindelse med revisjonen av vanngebyret i denne saken har en forholdt seg til budsjettert 

gebyrinntekt på 2,9 mill. 

 

 

Selvkostkalkyle avløp 

 

 

 
 

Avløpssektorene hadde en sterk økning i gebyrgrunnlaget fra 2016 til 2017, mens gebyrene var 

noe lavere som følge av korreksjon av samme årsak. Gebyrene skulle egentlig være enda lavere 

hvis det hadde vært vedtatt riktige gebyrer.  

 

Selvkostregnskapet ble avlagt med underskudd i 2017 og det er lagt opp til det sammen i 

budsjett 2018. Gebyrberegningene i denne saken tar utgangspunkt i budsjettert gebyrinntekt på 

ca. 2,3 mill. 

 

 

Gebyrberegninger 2018 

 

Avlagte selvkostregnskap for tidligere år kan en ikke endres, selv om de vedtatte gebyrene fom. 

2017 ved en feil ble vedtatt for høye. Dette reguleres gjennom avsetningene til selvkostfond og 

inngår som grunnlag i selvkostberegningene i årene etterpå. 

 

Fakturering for 1. termin 2018 er foretatt med uendrede gebyrer fra 2017. Dette foreslås rettet 

opp ved at en i 2018 endrer gebyrene for andre halvår på en slik måte at nye forutsetninger 

legges til grunn for hele 2018 ved følgende endringer: 

 Gjennomsnittlig årsgebyr i 2018 for alle abonnentkategorier hvor det foretas endringer 

for de priser som har vært for høye eller for lave. 

 Det innføres arealfaktor 1,3 for boliger og fritidsboliger som beregnes etter stipulert 

forbruk (areal). 

 Fritidsboliger får en reduksjon og betaler 1/3 av boliger med begrunnelse av at de kun er 

i bruk deler av året. 

 Det innføres likt abonnementsgebyr for bolig, fritidsboliger og næring for hele 2018.  

Etterkalkyle Etterkalkyle Budsjett Prognose

2016 2017 2018 2019

Lønn og pensjon 562                 878                 886                 921                 

Driftsutgifter 940                 1.156             892                 914                 

Direkte driftsutgifter 1.502             2.034             1.778             1.835             

Refusjoner -26                  -4                    -                  -                  

Avskrivningskostnader 376                 457                 458                 457                 

Kalkulatorisk rente 157                 209                 200                 191                 

Indirekte kostnader 109                 124                 129                 134                 

Gebyrgrunnlag 2.118             2.820             2.565             2.617             

  Gebyrinntekter 2.775             2.634             2.287             2.581             

Resultat 657                 -186               -278               -36                  

  Finansiell dekningsgrad 131,0 % 93,4 % 89,2 % 98,6 %

Selvkostfond 01.01. -99                  561                 383                 110                 

 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 656                 -187               -278               -36                  

 +/- Kalkulert renteinnt.-/kostnad selvkostfond 4                      9                      5                      2                      

Selvkostfond 31.12. 561                 383                 110                 76                   



 

I beregningsgrunnlagene har en lagt ned mye arbeid i å forsøke å finne ulike alternativer. Dette 

er ganske omfattende og en har derfor valgt å beregne følgende alternativer som også er vist i 

tabellen nedenfor: 

 

Forbruksgebyr 

 

Alternativ 1: Arealfaktor 1,0 som i dag. Dette gir samme pris for alle kategorier. 

 

Alternativ 2: Arealfaktor 1,1 for boliger og fritidsboliger, samt reduksjon for fritidsboliger ved 

at de betaler 1/3 av boliger. Dette gir høyere pris for boliger som betaler etter stipulert forbruk 

og lavere pris etter målt forbruk for boliger og næring.  

 

Alternativ 3: Arealfaktor 1,3 for boliger og fritidsboliger, samt reduksjon for fritidsboliger ved 

at de betaler 1/3 av boliger. Dette medfører noe høyere pris for boliger og fritidsboliger enn 

alternativ 2, men en enda lavere pris etter målt forbruk både for boliger og næring. 

 

Flere alternativer kunne vært utredet, men det tilrås å legge fram dette. 

 

Rådmannen innstiller på alternativ 3 da dette gir størst reduksjon for de med høyest målt 

forbruk. Uansett valg av alternativ vil medføre en reduksjon i forbruksgebyrene for alle 

kategorier i forhold til gjeldende vedtatte priser. Boliger vil få minst reduksjon. 

 

Dette medfører følgende priser for 2018, spesifisert som gjennomsnitt, 1. og 2. termin: 

 

 
 

Fritidsboliger som betaler etter stipulert forbruk (areal) vil få en liten økning for avløp, mens det 

blir kr 0 for vann på 2. termin etter denne beregningen. Årsaken til dette er omlegging til 

arealfaktor og forslag om å betale 1/3 av bolig. 

 

 

Abonnementsgebyr 

 

Dagens gjeldene abonnementsgebyr er differensiert mellom boliger/fritidsboliger og næring. I 

gjennomgangen av denne saken finner en at disse for vann er høyere for boliger/fritidsboliger 

enn næring. For avløp er situasjonen motsatt. Dette har vært praksis over mange år.   

 

Rådmannen finner ikke noen grunn til at det skal være slik og har derfor utredet to alternativer 

for abonnementsgebyrene: 

 

Forslag 1: Dagens praksis med differensierte abonnementsgebyr videreføres, men justeres i 

forhold til at disse skal utgjøre 50 % av årsgebyrene. 

Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva.

Vann - bolig stipulert forbruk 9,10          11,38         9,11           11,39         9,09           11,36         

Vann - fritidsbolig stipulert forbruk 3,01          3,76           9,11           11,39         0,00 -             

Vann - bolig/fritidsbolig målt forbruk 6,99 8,74           -             6,99           8,74           

Vann - næring målt forbruk 6,99 8,74           -             6,99           8,74           

Avløp - bolig stipulert forbruk 11,60 14,50 11,48         14,35         11,72         14,65         

Avløp - fritidsbolig stipulert forbruk 3,84 4,79 2,18           2,73           5,50           6,88           

Avløp - bolig/fritidsbolig målt forbruk 8,92 11,15 -             8,92           11,15         

Avløp - næring målt forbruk 8,92 11,15 -             8,92           11,15         

Gjennomsnitt 2018 1. termin 2018 2. termin 2018



 

Forslag 2: Det innføres likt abonnementsgebyr for alle kategorier fra 2018.  

 

Ved fakturering av 2. termin 2018 tas det hensyn til prinsippene redegjort ovenfor, slik at hele 

årets vedtatte pris blir hensyntatt.  

 

Dette medfører følgende abonnementsgebyr for 2018: 

 

 
 

Tabellen viser vedtatte priser for 2018, gjennomsnittlig pris for 2018 og virkning på 2. termin 

2018.  

 

Fakturaprisen er halve gebyret pr. termin fordi dette faktureres i 2 terminer. Virkningen på 

faktura for 2. termin vil være halvparten av det som står i kolonnen «Pris 2. termin 2018». 

Næring vil f.eks. få tilbakeført abonnementsgebyr avløp med kr 269 eks. mva. (-538:2), osv. 

 

 

Vann- og avløpsgebyrer – ulike alternativer 

 

I tabellen nedenfor er dagens vedtatte pris og de ulike alternativene satt opp. Abonnements-

gebyrene er forutsatt vedtatt lik for alle kategorier for alternativ 2 og 3 (arealfaktor 1,1 og 1,3): 

 

 
 

Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva.

Abonnementsgebyr vann bolig 2.055        2.569         1.484        1.855          913           1.141         

Abonnementsgebyr vann fritidsbolig 2.055        2.569         1.484        1.855          913           1.141         

Abonnementsgebyr vann næring 1.233        1.541         1.484        1.855          1.735        2.169         

Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva.

Abonnementsgebyr avløp bolig 2.225        2.781         1.791        2.239          1.357        1.696         

Abonnementsgebyr avløp fritidsbolig 2.225        2.781         1.791        2.239          1.357        1.696         

Abonnementsgebyr avløp næring 4.120        5.150         1.791        2.239          -538          -673           

Pris 2. termin 2018Ny pris fra 1.7.2018Vedtatt pris 2018

Vedtatt pris 2018 Ny pris fra 1.7.2018 Pris 2. termin 2018

VANNGEBYR

Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva.

Forbruksgebyr bolig stipulert 1.367        1.708         1.221        1.526          1.302        1.627          1.363        1.704          

Abonnementsgebyr bolig 2.055        2.569         1.552        1.940          1.484        1.855          1.484        1.855          

Bolig pr. år 3.422        4.277         2.773        3.466          2.786        3.482          2.847        3.559          

Fritidsbolig - stipulert 547           683            488           611              174           217             180           225             

Abonnementsgebyr fritidsbolig 2.055        2.569         1.552        1.940          1.484        1.855          1.484        1.855          

Fritidsbolig pr. år 2.602        3.252         2.040        2.551          1.658        2.072          1.664        2.080          

Forbruksgebyr bolig - målt forbruk 1.367        1.708         1.221        1.526          1.184        1.479          1.049        1.311          

Abonnementsgebyr bolig 2.055        2.569         1.552        1.940          1.484        1.855          1.484        1.855          

Bolig pr. år 3.422        4.277         2.773        3.466          2.668        3.334          2.533        3.166          

Forbruksgebyr næring - målt forbruk 5.011        6.263         4.477        5.596          4.340        5.424          3.845        4.806          

Abonnementsgebyr næring 1.233        1.541         931           1.164          1.484        1.855          1.484        1.855          

Næring snitt  500 m3/pr. år 6.244        7.804         5.408        6.760          5.824        7.279          5.329        6.661          

Forbruksgebyr næring - målt forbruk 227.750   284.688    203.500   254.375     197.250   246.563     174.750   218.438     

Abonnementsgebyr næring 1.233        1.541         931           1.164          1.484        1.855          1.484        1.855          

Næring høy 25.000 m3/pr. år 228.983   286.229    204.431   255.539     198.734   248.418     176.234   220.293     

Alt. 1 - arealfaktor 1,0 Alt. 2 - arealfaktor 1,1Alt. 3 - arealfaktor 1,3Vedtatt pris



 
For avløp er det ikke tatt med avløpsgebyr for høyt forbruk næring da ingen er tilsluttet kommunalt avløp. 

 

Tabellen er kun en informasjon av de ulike alternativene. 

 

Etter rådmannens vurdering, medfører forslagene i denne saken at gebyrregulativet for vann og 

avløp blir mer rettferdig og oversiktlig. Samtidig er regelverket brukt maksimalt i hht. faglige 

anbefalinger for å kunne differensiere de ulike abonnentene. 

 

I forbindelse med årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vil det bli lagt fram nye prognoser for 

utviklingen i gebyrene. 

 

 

 

 

AVLØPSGEBYR

Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva.

Forbruksgebyr bolig stipulert 1.722        2.153         1.640        2.049          1.696        2.120          1.739        2.174          

Abonnementsgebyr bolig 2.225        2.781         1.789        2.236          1.791        2.239          1.791        2.239          

Bolig pr. år 3.947        4.934         3.429        4.285          3.487        4.359          3.530        4.413          

Fritidsbolig - stipulert 131           164            656           820              226           283             230           288             

Abonnementsgebyr fritidsbolig 2.225        2.781         1.789        2.236          1.791        2.239          1.791        2.239          

Fritidsbolig pr. år 2.356        2.945         2.445        3.056          2.017        2.522          2.021        2.527          

Forbruksgebyr bolig - målt forbruk 1.722        2.153         1.640        2.049          1.542        1.928          1.338        1.673          

Abonnementsgebyr bolig 2.225        2.781         1.789        2.236          1.791        2.239          1.791        2.239          

Bolig pr. år 3.947        4.934         3.429        4.285          3.333        4.167          3.129        3.912          

Forbruksgebyr næring - målt forbruk 6.314        7.893         6.012        7.514          5.654        7.068          4.906        6.133          

Abonnementsgebyr næring 4.120        5.150         3.313        4.141          1.791        2.239          1.791        2.239          

Næring snitt  500 m3/pr. år 10.434     13.043      9.325        11.655        7.445        9.307          6.697        8.372          

Alt. 3 - arealfaktor 1,3Alt. 1 - arealfaktor 1,0 Alt. 2 - arealfaktor 1,1Vedtatt pris


