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Saksbehandler Trygve Rognstad 
 

 

 
 
 

   
 
 

Lekkasje / stort vannforbruk Tømtevegen 7 - Klage på administrativ 
avgjørelse 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om reduksjon i avgift for vann og avløp begrunnet i lekkasje avslås. 
2. Klagenemda anser at lekkasjer ved bolig- og fritidseiendommer på inntil 1000 m3, må 

belastes abonnentene. For øvrige abonnenter beholdes gjeldende praksis med en grense på 
3000 m3. Mengdene knyttes til beregnet lekkasje utover normalt forbruk. Klagenemda ber 
kommunestyret vurdere endrede retningslinjer for reduksjon i gebyrer ved lekkasjer. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Vs Lekkasje stort vannforbruk Tømtevegen 7 (forespørsel om redusert avgift i e-post 
datert  7.3.2019) 

 
Ja 

16/00239-19 156/165 Lekkasje / stort vannforbruk Tømtevegen 7 (avslag på 
forespørsel om reduksjon i avgift i e-post datert 11.3.2019) 

 
Ja 

Lekkasje/stort vannforbruk Tømtevegen 7 (klage på avslag i e-post datert 25.3.2019)  
Ja 

Sv: 16/00239-22 Lekkasje / stort vannforbruk Tømtevegen 7 (korrespondanse etter 
mottatt klage) 

 
Ja 

Saksframlegg for Klagenemda sak 03/05 Ja 
Saksprotokoll fra Klagenemda sak 03/05 Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Det har vært lekkasje i et toalett i Tømtevegen 7 på Jaren. Eiendommen har vannmåler og eier har 
søkt om reduksjon av forbruksgebyret for vann og avløp. Rådmannen har avslått søknaden. Eier 
har påklaget avgjørelsen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Tømtevegen 7 hadde i 2018 et økt vannforbruk på ca. 300 m3, i forhold til tidligere års forbruk. 
Økningen skyldes vesentlig lekkasje i et toalett. Eier har i forbindelse med avregning for 2018 ved 1. 

Saksgang Møtedato 
Klagenemnda             
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termin 2019, mottatt en regning på kr. 22.899,-. Av dette kan ca. kr. 14.200,- refereres direkte til 
vannlekkasjen.  
En del av den utsendte regninga er A-konto for 2019. Kommunen har tilbudt å redusere A-konto 
beløpet slik at det tilsvarer et normalt års forbruk (ref. e-post datert 11.3.2019). 
 
Eier har søkt om at å få redusert hele regninga slik at den tilsvarer normalt årsforbruk. 
 
Toalettet hvor lekkasjen var, er i en kjellerleilighet som er utleid. 
 
I en avgjørelse i Klagenemda i 2005 ble grensen for hvor mye ekstra forbruk en abonnent må betale 
for ved lekkasje, satt til 3000 m3. Med bakgrunn i det ble søknaden om reduksjon avslått 
administrativt. 
Eier har påklaget avgjørelsen. 
 
I klagen påpekes at det er urimelig at de som har vannmålere skal straffes når de har lekkasjer, mens 
de som ikke betaler etter målt forbruk kan bruke så mye vann de vil og ikke trenger å bry seg om 
lekkasjer. 
 
Klager påpeker at siden grunnlaget for avgjørelsen er fra 2005, bør det kunne gjøres andre 
vurderinger i 2019. Det vises for øvrig til vedlagt korrespondanse i saken. 
 
Klager hadde i 2012 et tilsvarende tilfelle i en annen bolig han leier ut. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Gran kommune, senest revidert 22.11.2006 
Gran kommunes sanitærreglement 
 
Eksisterende planer 
Kommunedelplan for vannforsyning og avløp 2011-2020 
 
Gjeldende vedtak 
Sak 03/05 i Klagenemda, 25.8.2005 
 
Økonomi 
Vann og avløp er selvkostområder hvor abonnentene dekker alle utgifter. Utfallet av denne saken 
påvirker derfor ikke kommuneøkonomien, men til en viss grad størrelsen på avgiftene. 
 
Bemanning 
Ingen konsekvens 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei  
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen har tatt utgangspunkt i Klagenemdas avgjørelse i sak 03/05 ved vurdering av saken. I den 
saken hadde rådmannen foreslått at det ble satt en øvre grense på 3680 m3 økt vannmengde det 
skulle betales avgift for ved lekkasjer. Det tilsvarte den høyeste avgiften som til da hadde blitt 
belastet abonnent ved lekkasje.  Klagenemda valgte å sette grensen ved 3000 m3 i den konkrete 
saken, under henvisning til at lekkasjen hadde vært vanskelig å oppdage. Lekkasjen var på et slik sted 
at abonnenten kun fikk krav om vannavgift og ikke avløpsavgift. 
Også lekkasjer som ikke er knyttet mot avløpsanlegg kan føre til økte kostnader på avløpssiden. Det 
fordi det kan føre til mer overvann eller vann i grunn som igjen trenger inn i avløpssystemet. Praksis i 
Gran har vært at abonnenten har sluppet å betale avløpsgebyr ved lekkasjer som ikke går direkte i 
avløpssystemet. 
 
Administrasjonen har så langt kjent, forholdt seg til disse prinsippene i saker som senere har vært 
behandlet. 
Saker hvor lekkasjer er vanskelig å oppdage er typisk der det er lekkasje på underjordiske ledninger 
f.eks. mellom bygninger på et tun. 
 
I den aktuelle saken har lekkasjen vært i et toalett. Slike lekkasjer er vesentlig enklere å oppdage og 
det er svært sjelden at utlekket mengde kommer opp i 3000 m3. Da må lekkasjen ha pågått over flere 
år. Et toalett som lekker slik det er tydelig uro på vannoverflaten nede i toalettet, lekker ca. 400 m3 i 
året. En slik lekkasje fører til økt vannmengde inn på renseanlegget og abonnenten blir også belastet 
avløpsavgift. 
Lekkasjemengden i dette tilfellet er beregnet til ca. 300 m3, basert på sammenligning med tidligere 
års forbruk. Det tilsvarer en økt utgift på ca. kr. 14.200,- 
 
Rådmannen anser at det er viktig at den enkelte abonnent har kontroll på sine anlegg, og at det må 
være en form for motivasjon for å utbedre anlegget. Videre er det en kostnad med produksjon og 
framføring av vann, og med rensing av avløp. De ekstra kostnadene ved lekkasjen i dette tilfellet 
anses å være godt innenfor det som det må forventes at abonnenten dekker. Rådmannen kan derfor 
ikke anbefale at det gis reduksjon i den aktuelle saken.  
 
Rådmannen vil imidlertid påpeke at klager har noe momenter det er verdt å merke seg: 

 Det er urettferdig at de som betaler stipulert mengde etter areal, har mindre risiko for å 
betale for lekkasjer.  

o Kommunen kan med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr, fastsette 
tillegg i avgift som følge av lekkasjer, også for de som betaler etter stipulert forbruk. 
Det er imidlertid svært vanskelig å oppdage disse lekkasjene. 

 Klager påpeker at noe kan ha endret seg siden 2005.  
o Rådmannen mener at prinsippene i utgangspunktet er de samme, men at 

kostnadene med vann og avløp har steget slik at summene en lekkasje kan utgjøre i 
kr. er blitt høyere. Prisen for en m3 med vann og avløp var til sammen 36,87 kr. inkl. 
mva. i 2005, mens tilsvarende koster 47,37 kr. i 2019. Det er verdt å merke seg at 
økningen er mindre enn konsumprisindeksen (37,38 i januar 2005 tilsvarer 49,86 i 
desember 2018).  

 Store lekkasjer som aldri blir målt og få som har vannmåler. 
o Relativt mye av vannet som produseres forsvinner i form av lekkasjer (ca. 40 %) på 

veg til abonnentene (inkl. noe hos abonnentene). Det vesentlige av lekkasjene er på 
nedgravde ledninger (kommunale og private). Et særlig kritisk punkt er der hvor 
private har anboret sine stikkledninger på kommunal eller privat hovedledning. Dette 
er lekkasjer som ikke oppdages på private vannmålere og som alle abonnenter er 
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med å dekke kostnadene med. Disse beregningene er svært usikre fordi kun 44 % av 
abonnentene har vannmåler. Dersom alle abonnenter hadde vannmåler ville det 
vært enklere å finne de områdene hvor det er mye lekkasjer. 

o Ca. 60 % av vann- og avløpsgebyret er tilknyttet behandling av avløp. Det ekstra 
vannet som sendes i avløpet ved en lekkasje i et toalett, vil i alt vesentlig havne på 
renseanlegget.  

 
Det er i dag frivillig å installere vannmåler i nye eneboliger. Kommunen krever heller ikke 
ettermontering av vannmålere i andre typer boliger, men dersom det først er installert vannmåler, er 
det ikke mulig å fjerne den igjen. Det ville vært ønskelig at alle hadde vannmåler. Det oppleves 
imidlertid at en del abonnenter er skeptisk til å installere vannmåler. Det er forståelig når man kan 
risikere store regninger på grunn av lekkasjer slik klager påpeker.  
Rådmannen mener derfor og med bakgrunn i punktene ovenfor, at det er grunn til å vurdere om øvre 
grense for vannforbruk knyttet til lekkasje bør senkes. Samtidig bør grensen settes så høyt at det 
virker avskrekkende, slik at abonnentene følger med på sitt vannforbruk og har fokus på å holde 
anlegget sitt i orden.  
 
Rådmannen foreslår at det fastsettes en retningslinje som innebærer at det for rene bolig- eller 
fritidsboligeiendommer, for et enkelt år ikke skal betales mer for vann og avløp i tilknytning til 
lekkasjer enn tilsvarende kostnaden for 1000 m3. Med dagens priser innebærer dette en maksimal 
vannavgift utover normalt forbruk, på kr. 18.910,- inkl. mva. Der hvor lekkasjen har ført til økt 
mengde i kommunalt avløpsanlegg blir summen kr. 47.370,- inkl. mva.   
For øvrige eiendommer foreslås at gjeldende praksis med en tilsvarende grense på 3000 m3 
opprettholdes. 
Rådmannen mener imidlertid at endring av retningslinjer for dette bør vurderes og eventuelt 
fastsettes av kommunestyret. 
 
 
Handlingsrom: 
Klagenemda kan gjøre seg opp sin egen mening om hvor mye de synes det er riktig og/eller 
hensiktsmessig at en abonnent skal belastes for lekkasjer på eget nett. Det er viktig å ha i tankene at 
det er alle abonnentene som til sammen dekker kostnadene med henholdsvis vann og avløp.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak sendes klager 
 

 
Dato: 8. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


