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Forskrift for vann - og avløpsgebyrer i Lillehammer kommune. 

 
Vedtatt av kommunestyret den 17.okt. 2002 med hjemmel i § 3 i ”Lov om kommunale vass- 

og kloakkavgifter” og ”Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer” fastsatt av 

Miljøverndepartementet, sist endret 13.juni 2000. 

 

1. Gebyrplikt. 

1.1 Eiendomstyper 

Plikten til å betale vann- og/eller  avløpsgebyr gjelder  for følgende eiendommer: 

 Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning, direkte eller 

gjennom privat samleledning (stikkledning) 

 Eiendom som bygningsrådet i medhold av bygningslovens bestemmelser (paragraf 

65, 66 og 92) har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning. 

 

Kommunen kan videre kreve at plikten til å betale vann og /eller avløpsgebyr (årsgebyr) 

også skal gjelde 

 Ubebygd eiendom som bygningsrådet kunne krevd tilknyttet kommunal vann - og 

avløpsledning dersom eiendommen var bebygd. Gebyrplikten gjelder også eiendom 

som ikke inngår i stadfestet reguleringsplan. For ubebygd eiendom gjelder 

gebyrplikten likevel ikke så lenge årsaken  til at eiendommen ligger ubebygd  er 

byggeforbud ifølge lov eller vedtak av offentlig myndighet eller annen særlig grunn 

som ikke skyldes den gebyrpliktiges forhold. 

 

1.2 Ansvarlig 

Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet betaler festeren i 

stedet  for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved 

arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det 

tidspunkt da gebyrplikten første gang inntrådte. Det  samme gjelder dersom festeren 

etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående 

festetid i tilfelle avtale forlenges, blir 30år. 

 

1.3 Felles betaling 

Med samtykke av kommunen kan boligblokker, rekkehus etc. som er organisert som 

selveierleiligheter, betale gebyrene samlet ved at det for disse eiendommene etableres et 

felles rettssubjekt, for eksempel en huseierforening. 

 

2. Gebyrformer. 
Gebyrene omfatter: 

 Tilknytningsgebyr for vann 

 Tilknytningsgebyr for avløp 

 Abonnementsgebyr for vann 

 Abonnementsgebyr for avløp 

 Årsgebyr for vann (forbruksdel) 

 Årsgebyr for avløp (forbruksdel) 

 Leie av vannmåler (vannmålergebyr) 

 

Avløp omfatter alt avløpsvann som spillvann,  tak-, drens- og overvann fra bebyggelse, 

veger, plasser og fra terreng. 
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3. Gebyrsatser. 
Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt 

kommunestyret bestemmer. 

 

4. Restriksjoner på vannleveranse m.m. 
Restriksjoner i vannforsyning eller kortere  avbrudd i vannleveransen eller mottak av 

avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. 

 

5. Beregning av gebyrarealer. 
5.1 Beregningsmetode 

Grunnlaget for beregning av årsgebyr og tilknytningsgebyr for boliger skal baseres på 

bebyggelsens størrelse etter de regler som er trukket opp i Norsk standard 3940, ”Areal- 

og volumberegninger av bygninger”. 

 

Arealberegningen praktiseres slik som angitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-

8/83 avsnitt III, punkt 3 og avsnitt IV, med den endring at det i bolighus med kjeller 

medregnes 20% av bruksarealet i kjellerplanet når gebyrarealet bestemmes. 

 

For boligenheter regnes 80 % av bruksarealet (BRA) av alle andre plan ved fastsettelse 

av gebyrarealet. 

 

For næringsarealer regnes hele bruksarealet (BRA) som gebyrarealer etter NS 3940. 

 

5.2 Definisjoner. 

Bruksareal (BRA) er det areal som fremkommer ved arealberegning etter NS 3940. 

Beregnet areal (BA) er bygningens gebyrareal og fremkommer ved omregning med 

bruksareal (BRA) som grunnlag. 

 

5.3 Særbestemmelser 

Kommunen kan vedta ulike beregningsmåter for fastleggelse av gebyrarealer avhengig 

av type bygg/arealer og den kan vedta minimumssatser. 

 

6. Tilknytningsgebyrene. 
6.1 Kriterier for gebyrplikt 

Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales 

 ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg. 

 Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

 

6.2 Beregningsmåte 

Grunnlaget for tilknytningsgebyrene fastsettes slik som bestemt i pkt. 5. 

Kommunen kan vedta ulike beregningsmåter  for tilknytningsgebyrene avhengig av type 

bygg/arealer, og den kan vedta minimumsgebyr for tilknytningen. 

   

Tilknytningsgebyrene beregnes etter følgende differensiering: 

 

Gruppe 1, Ordinær sats: gjelder boligbygg og boligdelen av kombinerte bygg og 

næringsbygg. Satsen gjelder ubebygde eiendommer som blir bebygd og som tidligere 

ikke har betalt refusjon eller sin andel av kostnadene med offentlig vann og avløp i 
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tomteprisen og for alle typer påbygg og tilbygg på eiendommer som ikke tidligere har 

betalt refusjon eller sin andel av kostnadene med offentlig vann og avløp i tomteprisen. 

 

Gruppe 2 a, Redusert sats: gjelder for bygning, nybygg, tilbygg på eiendommer som 

har betalt sin andel av de totale kostnader ved feltutbygging innen selvfinansierte 

kommunale og private boligfelt eller ved andre utbyggingstiltak hvor refusjon gjøres 

gjeldende. Denne satsen gjelder også eksisterende eiendommer med annen form for 

opparbeidelseskostnader for vann og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer 

godkjent av kommunen. 

 

Gruppe 2 b, Redusert sats: gjelder for næringsbygg og næringsdelen av kombinerte 

bolig-og næringsbygg. For gebyrareal inntil 100 kvadratmeter beregnes 

tilknytningsgebyret som for gruppe 1-Ordinær sats. For overskytende areal over 100 

kvadratmeter beregnes tilknytningsgebyret som gruppe II a redusert sats. Satsen gjelder 

ubebygde eiendommer som ikke har betalt refusjon eller sin andel av kostnadene med 

offentlig vann og avløp i tomteprisen, og for alle typer påbygg og tilbygg på 

eiendommer som tidligere ikke har betalt refusjon eller sin andel av kostnadene med 

offentlig vann og avløp i tomteprisen. 

 

Felles for alle grupper gjelder at kommunestyret vedtar satsene for hvert år av gangen 

ved budsjettbehandlingen eller for en lengre periode hvis kommunestyret velger det. 

 

6.3 Tilknytningsgebyr for midlertidige bygg. 

Midlertidige bygg som brukes inntil 12 måneder betaler tilknytningsgebyr etter gruppe 

2 som definert i pkt. 6.2. For midlertidige bygg som blir stående inntil tre måneder 

betales det et grunngebyr på 25 % av fullt gebyr. For midlertidige bygg som kan brukes 

utover 3 måneder og inntil 12 måneder betales et  tilleggsgebyr på 1/12 av fullt gebyr 

pr. måned inntil fullt gebyr betales når bygget blir stående i 12 måneder eller mer. 

 

For midlertidige bygg som brukes mer enn 12 måneder betales fullt tilknytningsgebyr 

etter den sats som framkommer etter kriteriene i pkt. 6.2.   

 

6.4  Fradrag for tidligere betalte gebyrer 

Dersom det er betalt tilknytningsgebyr for midlertidig bebyggelse på en eiendom, eller 

det er betalt for bygninger som rives/saneres for å gi plass til ny bebyggelse, godskrives 

dette hvis eiendommen senere, og innen 10 år, bebygges med ny bebyggelse. 

 

6.5 Forfallstidspunkt 

Tilknytningsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever 

byggetillatelse, herunder graving og fylling, kan  ikke igangsettes før gebyret er betalt. 

Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter bygningslovens paragraf 93 eller 

melding etter paragraf 84 og 85. Kommunen kan dispensere fra denne bestemmelse. 

 

6.6  Tilknytningsgebyrer for jordbrukseiendommer (gårdsbruk). 

Tilknytningsgebyrene for jordbrukseiendommer  skal beregnes slik: 

For våningshus betales tilknytningsgebyr etter vanlige bestemmelser.  

For driftsbygning/fjøs beregnes tilknytningsgebyrene etter størrelsen på mjølkerom og 

varmt dyrerom hvis disse er tilknyttet. 

Hvis det tilknyttes andre kalde rom/arealer betales det tilknytningsgebyrer tilsvarende 

25 % av gebyrarealene.  
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7. Årsgebyr. 
7.1  Kriterier for gebyrplikt 

Årsgebyr for vann/og avløp skal betales for bebygd og ubebygd eiendom som er 

tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. 

Kommunen kan vedta at ubebygd eiendom som kommunen ellers  kunne krevd 

tilknyttet skal betale årsgebyrer for vann og/eller avløp. 

 

7.2  Abonnementsgebyr (fast gebyr) 

Alle abonnenter skal betale et årlig abonnementsgebyr for vann og avløp ved at 

kommunen har valgt en to-delt gebyrordning for årsgebyrene. Gebyrplikten gjelder alle 

abonnenter (juridiske enheter) selv om betaling av gebyrene foretas samlet av en 

huseierforening.  

 

For boligeiendommer, borettslag og boligdelen av kombinerte næringsbygg/boligbygg 

skal alle boenheter betale samme abonnementsgebyr (grunnbeløp). 

 

For næringseiendommer differensieres abonnementsgebyrene slik: 

 Inntil 200 kvadratmeter gebyrareal  betales vanlige grunnbeløp. 

 Mellom 200 og 500 kvadratmeter gebyrareal betales 2 ganger grunnbeløpene. 

 Mellom 500 og 1000 kvadratmeter gebyrareal betales 3 ganger grunnbeløpene. 

 Mellom 1000 og 2000 kvadratmeter gebyrareal betales 4 ganger grunnbeløpene. 

 Over  2000 kvadratmeter gebyrareal betales 5 ganger grunnbeløpene. 

 

Abonnementsgebyrene (grunnbeløpene ) fastsettes  av kommunestyret ved den årlige 

budsjettbehandlingen dersom ikke annet er bestemt. 

 

Kommunestyret kan vedta ytterligere differensiering av abonnementsgebyrene for 

gebyrpliktige. 

 

7.3  Årsgebyr 

Årsgebyret skal være basert på målt eller stipulert  vannforbruk og avløpsmengde med 

de reservasjoner som ellers følger av forskriften. 

Alle abonnenter kan velge om gebyrene skal betales etter målt eller stipulert forbruk, 

dog med de begrensninger som følger av pkt.13.2 i forskriften. 

 

Abonnenter som velger å endre avregningsmåte må anvende valgt avregning for en 

periode av minimum 3 år. For helårsbolig kan endring av livssituasjon og omsetning av 

boligen gi mulighet for å dispensere fra denne bestemmelse. 

 

7.4  Forhold mellom vannmengde og avløpsmengde 

Eiendom som betaler årsgebyr etter målt forbruk betaler årsgebyr for både vann og 

avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende kubikkmeterpriser. 

 

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket 

skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.  

 

For installasjon av vannmåler gjelder bestemmelsene i pkt.11 i denne forskrift. 
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7.5  Stipulert forbruk 

Eiendom som betaler årsgebyrer  for vann og avløp etter stipulert forbruk skal betale 

gebyrene basert på gjeldende enhetssatser og gebyrareal som beregnes  slik det er 

bestemt i pkt. 5. 

Stipulert vannforbruk og avløpsmengde er fastsatt til 1,3 kubikkmeter pr. kvadratmeter 

gebyrareal og år. 

Kommunestyret kan fastsette andre spesifikke vann- og avløpsmengder for alle 

kategorier av forbrukere. 

  

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruket 

skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes  av kommunen. 

 

7.6  Ubebygd eiendom 

Årsgebyrene for ubebygd, avgiftspliktig eiendom skal om kommunen krever det, 

utgjøre 50 % av hva ordinære årsgebyrer ville ha utgjort om eiendommen hadde vært 

bebygd. 

Gebyrenes beregnes på grunnlag av maksimal utnyttelse. Hvor utnyttelsesgraden ikke er 

fastsatt, beregnes gebyrene på grunnlag av antatt tillatt utnyttelse. 

I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad fra den gebyrpliktige frita ubebygd 

eiendom for gebyrer eller nedsette eller frafalle utskrevne gebyrer for slik eiendom etter 

avgjørelse av formannskapet.  

 

7.7  Beregningstidspunkt  

For alle abonnenter løper gebyrplikten fra første månedsskifte etter at innflytting skjer 

eller brukstillatelse kan gis. 

 

8. Fradrag i årsgebyrene. 
8.1  Uvanlig avløpssammensetning 

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann 

som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp i gunstig retning 

kan det beregnes et fradrag i årsgebyret for avløp. Fradragets størrelse fastsettes etter 

avtale, eller hvis ikke avtale kommer i stand, av formannskapet. 

 

8.2  Ubrukte eiendommer 

For eiendommer som står tomme gis det ikke fradrag i årsgebyrene. Det skal betales 

abonnementsgebyrer etter forskriftene for alle eiendommer som ikke er i bruk. 

 

8.3 Avbrudd 

Kortere avbrudd i vannforsyning og avløpsmottak gir ikke grunnlag for reduksjon 

i gebyrene. 

 

9. Tillegg til årsgebyrene. 
9.1  Uvanlig sammensetning 

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker 

fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et 

tillegg til avløpsgebyret. Tilleggsgebyret fastsettes ved avtale, eller  hvis avtale ikke 

kommer i stand, av formannskapet. 
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9.2  Manglende oppfyllelse  av pålegg 

Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat 

septiktank eller slamavskiller, kan ilegges et tillegg til avløpsgebyret. Tillegget 

begynner å løpe fra det tidspunktet arbeidene etter skriftlig pålegg skulle vært fullført, 

og hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 200 % av 

eiendommens ordinære avløpsgebyr, og tillegget beregnes for hver påbegynt måned. 

Tillegget løper til pålegget er etterkommet. 

 

Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på 

eiendommens vannledning eller mangler ved sitt avløpsanlegg eller sanitærutstyr som 

medfører økt belastning på kommunens ledninger eller avløpssystem, skal betale et 

tillegg til vann- og/eller avløpsgebyrene. Tillegget begynner å løpe 1 måned etter at 

pålegget er gitt. Tillegget utgjør 200 % av eiendommens ordinære vann- og/eller 

avløpsgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Tillegget løper inntil pålegget er 

etterkommet. 

 

9.3  Restriksjoner vedrørende vannforbruk 

Ved brudd på bestemmelser vedr. restriksjoner i vannforbruket betales et tillegg i 

årsgebyrene slik kommunestyret bestemmer. 

 

10.  Vannmålergebyr. 
Alle vannmålerabonnenter  skal betale ett vannmålergebyr (leie av vannmåler) slik 

kommunestyret bestemer. 

 Kommunestyret fastlegger et vannmålergebyr (grunngebyr) for vanlige 

husvannmålere (inntil 32 millimeter ledningsdimensjon). 

 For vannmålere i ledningsanlegg over 32 millimeter og inntil 75 millimeter betales 4 

ganger grunnbeløpet. 

 For vannmålere i ledningsanlegg over 75 millimeter og inntil 100 millimeter betales 

8 ganger grunnbeløpet. 

 For vannmålere i ledningsanlegg over 100 millimeter betales 10 ganger 

grunnbeløpet. 

 

11.  Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere. 
For eiendommer som betaler vann - og avløpsgebyrer etter målt forbruk gjelder: 

 Abonnentene bekoster anskaffelse og installasjon av vannmåler. Måler skal ha 

dimensjon og være av et fabrikat som kommunen skal godkjenne. 

 Kommunen overtar alle godkjente, installerte målere og dekker senere vedlikehold 

på selve måleren og bekoster også utskifting av måler. 

 Utskifting av måler som skyldes tap av måler eller skader på måler, dekkes av 

abonnenten. 

 Plassering og størrelse av måler skal godkjennes av kommunen. 

 Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning ,vedlikehold og kontroll. Blir en 

måler borte eller  skadet skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen. 

 Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold av vannmålere, 

samt eventuell flytting, bytting  eller fjerning av måleren. 

 Abonnenten må sende inn rapport om selvavlesning av målerstand til riktig tid slik 

kommunen bestemmer. Dersom avlesning mangler skrives det ut skjønnsmessig 

avregning bestemt av kommunen. 
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 Kommunen kan fritt, og når som helst, foreta kontroll av vannmåler. Utgiften for slik 

kontroll dekkes  av kommunen. 

 Abonnenter som forlanger kontroll av måler må selv dekke omkostningene for 

kontrollen dersom feilmarginen for målerregistreringene ligger innenfor 5 % i begge 

retninger av faktisk forbruk. 

 Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, 

justeres gebyrene for den periode det er tvil om etter skjønn, eventuelt historiske 

forbruksdata, eller etter areal. 

 

12.  Innbetaling av årsgebyrene. 
12.1  Forfall 

Årsgebyrene forfaller over to terminer pr. år med  forfall 15.mars og 15.september. 

Det foretas avregning for en av terminene for abonnenter med vannmåler. 

 

12.2  Sanksjoner 

Dersom årsgebyr ikke er betalt innen 30 dager etter at den gebyrpliktige har mottatt 

annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter 

seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i 

forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige 

betale et tillegg slik kommunestyret bestemmer. 

 

12.3  Pantesikkerhet 

Krav på årsgebyrer er med hensyn til pantsikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt på 

fast eiendom. 

 

13.  Gebyr etter avtale. 
13.1 Uvanlige mengder eller sammensetning  

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomheter som har særlig stort eller 

lite vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller har avløpsvann som i sammensetning 

avviker nevneverdig fra vanlig husholdningsavløp, kan tilknytningsgebyrene og 

årsgebyrene fastsettes etter avtale. 

For jordbrukseiendommer skal dog normalt tilknytningsgebyrene fastlegges som i pkt. 

6.6. 

Dersom avtale ikke kommer i stand, fastsettes gebyrenes størrelse av formannskapet. 

Avtale kan sies opp av begge parter med ett års varsel. 

 

13.2 Årsgebyr etter målt forbruk  

Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan i henhold til pkt.7.2 kreve årsgebyrer for 

vann basert på målt forbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforbruk og 

avløp kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsgebyr for både vann og avløp basert 

på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyret for avløp blir basert på målt 

avløpsmengde såframt dette er teknisk mulig og gjennomførbart. 

 

14.  Klageadgang 
Behandling av klager over vedtak etter denne forskrift følger forvaltningslovens 

bestemmelser. 

 

15.  Gyldighet. 
Denne forskrift blir gyldig og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 


