Gebyr vann og avløp 2018
Vedtatt i Vevelstad kommunestyre
13.12.2017 – sak PS 95/2017
Gebyrberegningen er basert på:
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften Kap. 16)
- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16-12)
- Forskrift for vann – og avløpsgebyrer i Vevelstad kommune.

Gebyrene indeksreguleres årlig, om ikke annen økning blir foretatt i forbindelse med kommunestyrets
behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. Alle priser tillegges 25 % mva.
Fakturagebyr på kr 60,- innføres fra 2018.
Purregebyr på 10 % av inkassogebyr etter forfalt faktura, for vann og avløp.

1. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING
Vann, pr.
m²

Pr. BRA for
helårsbolig,
hytte/fritidsbolig,
utleiehytte, uthus,
garasje, naust og
andre småhus.
Pr. BTA for
næringsbygg, fjøs,
offentlige bygg
Midlertidige bygg,
frittstående vannposter uten tilknytning til bebyggelse (f.eks.
marina, kirkegård,
vann til dyr på beite
og lignende).

Minimum, Gebyr
vann

Avløp, pr.
m²

Minimum, Gebyr
avløp

134,-

6700,-

110,-

5500,-

134,-

13400,-

110,-

11000,-

524,-

524,-

 Tilknytningsgebyret for vann og avløp ved første gangs tilknytning skal beregnes etter minimum 50
m² og maksimum 150 m² for bolig/leilighet/fritidsbolig, og minimum 100 m² for
næringsbebyggelse.
 Engangsgebyr for tilknytning av vann og avløp skal betales for eksisterende bygning dersom
utvidelsen er større enn 15 m².

2. ÅRSGEBYR
Samlet årsgebyr for vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til
vann- og avløpstjenester.
Ved stipulert forbruk betales kun årsgebyr, mens ved målt dokumentert forbruk (vannmåler) er årsgebyret
oppdelt i abonnementsgebyr og gebyr for målt forbruk.
Enhetspris for vann og avløp
Enhetspris for vann:
11,94 kr/m³

Enhetspris for avløp:
9,79 kr/m³

2.1 Årsgebyr ved stipulert forbruk
Gebyret beregnes på grunnlag av stipulert forbruk av vann og avløp, begge basert på enhetspris pr. m³.

Bolighus (BRA),
areal, m²
0 - 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 -

Stipulert
vannforbruk, m³
100
200
300
400
osv.

Årsavgift vann, kr.

Årsavgift avløp, kr.

1194,2388,3582,4776,-

979,1958,2937,3916,-

Andre bygg (BTA),
areal, m²
0 - 100
101 – 150
151 – 200
201 - 250
251 -

Stipulert
vannforbruk, m³
150
225
300
375
osv.

Årsavgift vann, kr.

Årsavgift avløp, kr.

1991,-*
2886,-*
3782,-*
4677,-*

1468,2203,2937,3671,-

BRA = Byggets innvendige areal = Bruksareal etter NS 3940
BTA = Byggets gulvareal = Bruttoareal etter NS 3940
*Iflg vedtak i Vevelstad Kommunestyre i sak PS 4/16 er hver arealstørrelse økt med kr 200,- i forhold til
prisen som framkommer ved bruk av enhetspris pr m³.

2.2 Årsgebyr ved målt dokumentert forbruk
Gebyret baseres på målt dokumentert vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpsmengde regnes lik
vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
Årsgebyr ved bruk av vannmåler:
Vann
Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³]
Avløp

Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³]

2.3 Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyret ved målt dokumentert forbruk (vannmåler).
Abonnementsgebyr (for vannmåler):

Kr. 2619,- pr år

3. MIDLERTIDIG TILKNYTNING AV VANN OG AVLØP
Bruker som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale tilknytnings-, års- og evt.
abonnementsgebyr etter gjeldende regler for den virksomhet som den midlertidige tilknytningen
representerer, jf. pkt. 2.1, 2.2 og 2.3.

