
Fra: Trygve Rognstad 
Sendt: 11. mars 2019 13:42 
Til: 'terje Kristiansen' 
Kopi: Kristin Tidemann 
Emne: 16/00239-19 - 156/165 Lekkasje / stort vannforbruk, Tømtevegen 7, 

Jaren. 
 
Viser til din henvendelse 7.3.2019 angående faktura nr. 1504754. 
 
Tilfeller med vannlekkasje på private anlegg oppstår av og til. Det er anleggets eier som er ansvarlig 
for at anlegget er i orden. 
 
Det er en utfordring for kommunen at det forsvinner mye vann på veg til forbruker, både på 
kommunalt og privat ledningsnett.  
Kommunen har kostnader med å produsere vann og rense avløpsvann. Disse kostnadene skal dekkes 
av abonnentene etter selvkostprinsippet. 
 
I følge fakturaen er det avregnet et forbruk på 466 m3.  
 
I saker med vannlekkasjer på private nett baserer Gran kommune sin praksis på et vedtak i den 
kommunale klagenemda fra 2005. Vedtaket fastsetter en maksimal avgift ved slike tilfeller til prisen 
av 3000 m3.  
Administrasjonen er forpliktet til å følge opp de politiske vedtakene og vannavgiften kan derfor ikke 
reduseres i dette tilfelle, gjennom en administrativ avgjørelse. Det gis derfor ingen reduksjon i 
vannavgiften. 
 
Slik saken forstås i dette tilfellet, skjedde lekkasjen i et toalett med avløp til kommunalt nett. Det må 
derfor forventes at det meste av vannet har gått i avløpet og dermed belastet det kommunale 
renseanlegget. Det gis derfor heller ingen reduksjon på avløpsavgiften. 
 
Målt forbruk i 2018 danner grunnlag for innbetaling av A-konto beløp for 2019. Siden det her er 
snakk om en lekkasje som antas utbedret, kan beløpet for A-konto reduseres fra og med 2. termin, 
slik at det tilsvarer tidligere års A-konto beløp. 
 
Denne avgjørelsen er administrativ og kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. En 
eventuell klage må sendes kommunen innen 3 uker fra mottak av denne e-post. 
 
 
Hilsen 

Trygve Rognstad 
Enhetsleder Vann og avløp 
Gran kommune 
 
trygve.rognstad@gran.kommune.no 
tlf. 6133 8527 

 
 
 

Fra: terje Kristiansen  
Sendt: torsdag 7. mars 2019 11:03 

mailto:trygve.rognstad@gran.kommune.no


Til: Trygve Rognstad  
Emne: Vs: Lekkasje / stort vannforbruk, Tømtevegen 7, Jaren. 

 
 
 

 
 
Emne: Lekkasje / stort vannforbruk, Tømtevegen 7, Jaren.  
Hei, refererer til vår samtale i dag 07.03.19. 
Som jeg sa i samtalen har vi hatt en lekkasje i kjellerleiligheten. Da dette ble oppdaget tok 
jeg kontakt med Tidemann hos dere som lagde en oversikt på hvor mye vann som hadde 
lekket ut i forhold til normalt forbruk. Personen som bor der har støtte fra NAV så vi tok det 
opp der, men de hadde ingen bevilgninger til slikt. Regningen fra kommunen er på 22899 kr. 
sender med som vedlegg. I kontrakta med leieboeren står det at han skal påse at alt er i 
orden med kraner, toalett, strøm o.s.v, det står også at han skal ha garanti fra Nav, men det 
hadde han ikke. Vannmåleren står inne på vaskerommet hos han. 
Håper dere kan se på dette og redusere regninga til et normalt forbruk. 
Du kan sende svaret hit til mailen min. 
 
Med vennlig hilsen 
Terje Kristiansen 
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