
Fra: terje Kristiansen <terje_kristiansen@hotmail.com> 
Sendt: 25. mars 2019 03:29 
Til: Trygve Rognstad; Willy Westhagen 
Emne:  Lekkasje / stort vannforbruk, Tømtevegen 7, Jaren. 
 
Klage på avgjørelse vann avløp. 
 
 
Takker for raskt svar, men for meg var det egentlig lite positivt. Jeg lurer faktisk på om svaret 
kan være riktig, da du refererer til vedtak fra 2005 og 3000m3. I 2005 var det stort sett 
bedrifter som hadde vannmålere og en liten prosent private, nesten ingen. Så det vedtaket 
som du refererer til var mer myntet på bedrifter enn private abonnenter og da blir det feil å 
bruke det i 2019 da prisen har endret seg betraktelig på 14 år. Med et fast vedtak og prisen 
som endrer seg blir dette feil helt fra 2006. I tillegg mener jeg at når du jobber med et 
system som har vedtak fra 2005 og brukt i 2018,19 bør det kunne tenkes at dette blir feil 
referanse. I Gran kommune er det bare ca. 20% uheldige som hadde vannmålere, i de 20 % 
ligger også bedrifter, de andre heldige, ukontrollert bare 80% som aldri blir stilt over for noe 
ansvar, men de har også lekkasjer, i store mengder i årevis uten kontroll, lekkasjene bare 
øker og øker år for år mer og mer uten at det blir oppdaget. Har du vannmåler blir den 
kontrollert for hvert år, har du en lekkasje blir den retter, og anlegget er tett. Derfor skulle 
det ha vært en belønning for å ha vann måler, og ikke kunne havne oppe i et økonomisk 
uføre som du må slite med i årevis eller kanskje måtte selge huset ditt til slutt. Det kan virke 
på svarer ditt at det er den lille lekkasjen fra abonnenter med vannmålere. 20% som fyller 
opp renseanlegget, men det er helt feil, det er de ukontrollert bare 80%, som fyller opp 
renseanlegget med lekkasjer i årevis uten at noen tar tak i det. Så sies det at kommunen 
forlanger vannmåler i alle nye hus, nye hus er nye, de har miljø vennlige vaskemaskiner, 
oppvaskmaskiner og vannbesparende klossetter og husene er tette uten lekkasjer. For at det 
skal bli økonomi må kommunen begynne i den andre enden å si at alle gamle 
hus/abonnenter skal ha vannmåler ikke for å straffe dem, men for å stoppe lekkasjene. I dag 
blir reint vann testet kloret og kontrollert før det går inn på anlegget, så går mye av vannet 
rett igjennom husene med lekkasjer her og der og inn i renseanlegget som blir belastet med 
vann som ikke skulle vært der. 
Du kommer også inn på økonomi og selvkostprinsippet, her må noe fornuftig gjøres for her 
renner reint vann inn og penge ut i strie strømmer. Selvkostprinsippet høres fint ut, men det 
har lite parametere å måle seg i mot. 
 
Her har jeg et oppsett på hva det kan koste når uhellet er ute for de med vannmåler. 2018 
 
Vann m3 ut og inn 3000m3* 37.53= 112590 kr 
Måler 380 
Abonnement vann 3244 
Avløp 3096 
MOMS 29827 
Akonto på ca. mmoms 40000 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Ca. Totalt pr.år 189137 kr 
================================================== 



Dette er helt uakseptabelt og urettferdig i forhold til de uten vannmåler. Vann og avløp 
koster ca 40. kr m3 med alt. Som jeg ser det betaler jeg også for lekkasjene til de som ikke 
har vannmåler, for hvis alt hadde vært tett hadde det kanskje kommet ned på 30 kr pr. m3. 
Selvkostprinsippet 
 
Dette må noe ta tak i så fort som mulig. Kommunen kan ikke berike seg på sine egne 
innbyggere med å sette urimelige krav til private når de har hatt en uforskyldt lekkasje. 
Konklusjonen min blir da: For 2018 betaler jeg inn etter m2 pris eller det som var siste års 
forbruk. 
Ca. 1.mai konverterer jeg over til de 80% uten måler og vannmåleren blir returner til 
kommunen. 
 
Har faktisk også erfaring fra Eidsvoll kommune som vurderer slike uhell på en levelig måte. 
 
Mvh. 
 
Terje Kristiansen,  
 
 

 
Fra: Trygve Rognstad  
Sendt: fredag 8. mars 2019 14.14 
Til: 'terje Kristiansen' 
Emne: SV: Lekkasje / stort vannforbruk, Tømtevegen 7, Jaren.  
Hei. 
Bekrefter at henvendelsen er mottatt. Jeg skal se på det så fort som mulig over helga. 
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 
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 på se 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. 

mailto:trygve.rognstad@gran.kommune.no


Med vennlig hilsen 
Terje Kristiansen 
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