
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Richard Bjerkelund Arkiv: GNR 161/13  
Arkivsaksnr.: 05/00357-007   
 
Saken sluttbehandles i klagenemda 
 
GNR. 161 BNR. 13 - KLAGE PÅ VURDERING AV VANNFORBRUK  
 
 
Rådmannens innstilling: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
 
Administrativt vedtak av 19.05.05 opprettholdes. 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
Saksdokumenter: Vedlagt: 
Notat fra hjemmelshaver av 23.01.05 Ja 
Brev fra Gran komune av 07.03.05 Ja 
Kalibreringsbevis fra justervesenet av 08.04.05 Ja 
Administrativt vedtak av 19.05.05 Ja 
Klage på vedtak av 10.06.05 m/ vedlegg Ja 
Sanitærreglementet av 30.06.04 Ja 
Utdrag fra Normalreglement …. Ja 
Sak 04/00182 m/ protokoll Ja 
 
Saksopplysninger: 
 
Eier av eiendommen gnr/ bnr 161/ 13 ble ved avlesning av vannmåler ved årskiftet 
2004/2005 gjort oppmerksom på at vannforbruket i 2004 hadde vært svært høyt. I notat av 
23.01.05 sier han at vannmåleren sannsynligvis bør skiftes da denne har løpt ”løpsk”, og 
foreslår at avregning for vann- og avløpsgebyrene foretas etter gjennomsnittlig forbruk for de 
siste år. 
 
Gran kommune foretok etter henvendelsen tilsyn på vannmåler uten å finne feil ved denne. 
Vannmåleren ble likevel skiftet ut og sendt inn for kontroll til Justervesenet.  Måleren ble 
kalibrert og man fant et maksimium avvik på 0,96 %. Det høye forbruket måtte derfor 
skyldes enn utilsiktet tapping eller lekkasje. Det fremgår av pkt. 9.5 i forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Gran kommune at feilen må være påvist større enn 10 % for å utløse ny 
avregning.  
 
I administrativt vedtak av 19.05.05 ble avløpsgebyret fastsatt til 180 m3, noe som 
representerer gjennomsnittet av de tre foregående år. Dette da merforbruket av vann 
sannsynlig ikke er gått til offentlig avløpsnett. 



 
Gebyr for vannforbruk ble fastsatt til 3680 m3, som er det samme som den høyeste avregning 
som er foretatt etter klagebehandling i tilsvarende saker. (Jfr. sak 04/00182). Dette 
representerer under ¼-del av faktisk forbruk.  Reduksjonen ble foretatt ut fra at totalforbruket 
var ekstremt høyt i forhold til normalen, og etter sanitærreglementets administrative 
bestemmelser pkt 1.6 og 1.10, som gir rådmannen eller den han bemyndiger rett til å 
håndheve bestemmelsene og til å dispensere fra disse. Videre ble det påpekt at reduserte 
vannmengder ikke vil bli lagt til grunn ved senere tilfeller av samme type. 
 
Gran kommune mottok i brev av 10.06.05 klage på administrativt vedtak. Klagen anses å 
være rettidig innkommet. Klager mener følgende momenter taler for at han ikke skal betale 
for merforbruket: 
 

 Kommunalt vann er ved en feil blitt tappet over i privat olle 
 

 Vanskelig å oppdage feilen 
 

 Mener at kommunen bruker et likhetprinsipp i administrativt vedtak som ikke er 
grunngitt 

 
 Mener at det ikke er riktig av kommunen å kreve betalt for alt vann uansett årsak 

 
 Huseiere som betaler etter areal risikerer ikke å bli straffet på samme måte. 

 
 Kommunen har allikevel store lekkasjer på sitt ledningsnett og ekstra forbruk gir liten 

risiko for kommunen i.f.t. abonenten. 
 

 Kommunen er pålagt å følge selvkostprinsipp og det bør derfor legges vekt på om 
lekkasjen har påført kommunen merkostnader 
 

 Mener at rørlegger har ansvar og at klager derfor skal slippe å betale for 
merforbruket. 

 
 
Vurdering: 
 
Det vises til sanitærreglementet pkt 1.10 hvor rådmannen kan dispensere fra bestemmelsene 
når særlige grunner taler for det. Nedenfor foretas en vurdering av om ”særlige grunner” 

foreligger. Det tas utgangspunkt i de momentene klager fremsetter.  
 

 Kommunalt vann er ved en feil blitt tappet over i privat olle 
 
I henhold til Sanitærreglementet og Normalreglementet for sanitæranlegg, tekniske 
bestemmelser pkt. 1.4 skal det være minimum 50 mm luftgap mellom vannledning fra 
offentlig anlegg og annet vannforsyningsanlegg. Dette for å hindre forurensing av kommunal 
vannforsyning. 
 



Privat sanitæranlegg er ikke utført i.h.t. til gjeldende regelverk og oppgitt feil kunne ikke 
oppstått om anleggene hadde vært i henhold til dette. 
 

 Vanskelig å oppdage feilen 
 
Det vises til foranstående punkt og sanitærreglementets forskrift om vann- og avløpsgebyrer 
pkt. 9.1 og 9.5 vedrørende tilgjengelighet på vannmåler der det er angitt at vannmåler skal 
plasseres på et hensiktsmessig sted med lett tilgjengelighet for avlesning og vedlikehold.  
 

 Mener at kommunen bruker et likhetprinsipp i administrativt vedtak som ikke er 
grunngitt 

 
Gran kommune har hatt mange saker til behandling vedrørende høyt vannforbruk. 
Administrasjonen kjenner ikke til saker der det nyere tid er gitt reduksjoner i vannforbruket 
p.g.a. utilsiktet vannforbruk eller lekkasjer. I sak 04/00182 var tilfellet en vannlekkasje som 
hadde vært i drift i lengere tid og først ble oppdaget da ledningsnettet røk av. Abonnenten 
måtte til tross for at dette var den største lekkasjesaken Gran kommune har hatt i forhold til 
private abonnenter, betale hele vannforbruket uten reduksjoner. 
 
I nåværende saks tilfelle syntes vannforbruket å være særdeles stort, og man mente derfor at 
det kunne være riktig å la denne danne en presedenssak i forhold til fremtidige saker med 
samme utgangspunkt. Det syntes videre uriktig å senke nivået for avregning lavere sett i 
forhold til andre saker, eksempelvis sak 04/00182 og likebehandlingen ovenfor denne 
abonnenten.  
 

 Mener at det ikke er riktig av kommunen å kreve betalt for alt vann uansett årsak 
 
Det er i dette tilfellet varslet at nye reduksjoner i gebyrer ikke vil bli gitt ved nye tilfeller av 
samme type. Rådmannen vil imidlertid presisere at dette ikke betyr at det ikke blir foretatt en 
konkret vurdering av den enkelte sak i framtiden. Dispensasjonssaker vil fortsatt bli 
underlagt en grundig og konkret helthetsvurdering, men som hovedregel og utgangspunkt vil 
reduserte vannmengder ikke bli lagt til grunn ved senere tilfeller av samme type. Det er 
viktig at alle abonnenter forholder seg til at økt forbruk også betyr økte gebyrer. Dette ut i fra 
at alle kostnader ved drift og befordring av vannet samt nødvendige investeringer i økte 
kapasiteter som følge av økt forbruk og utskiftninger av eldre installasjoner og ledningsnett 
blir belastet abonnentene.  
 
Rådmannen foreslår, som nevnt ovenfor, at det settes et tak på hvor stort vannforbruk det kan 
kreves gebyr for i slike saker, og at dette settes til 3680 m3 . 
 

 Huseiere som betaler etter areal risikerer ikke å bli straffet på samme måte. 
 
Det er riktig at risikoen for å få økte gebyrer som følge av lekkasjer m.m.innvendig i bygning 
er større med vannmåler enn uten vannmåler. Imidlertid gjelder reglene både med og uten 
vannmåler og Gran kommune kan etter pkt. 8.4 i sanitærreglementets forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer fastsette tillegg i gebyrene som følge av lekkasjer eller mangler ved 
avløpsanlegg eller sanitærutsstyr.    
 



 Kommunen har allikevel store lekkasjer på sitt ledningsnett og ekstra forbruk gir liten 
risiko for kommunen i.f.t. abonenten. 

 
Gran kommune jobber kontinuerlig med å redusere/ holde lekkasjene på et jevnt nivå. Økt 
forbruk fører til økte behov til drift og investeringer m.m. Abonnenten har i tillegg fått 
redusert vanngebyrene til under ¼ i forhold til reelt forbruk. Se ovenfor. 
 

 Kommunen er pålagt å følge selvkostprinsipp og det bør derfor legges vekt på om 
lekkasjen har påført kommunen merkostnader 

 
Se ovenstående punkter. Økte forbruk gir økte kostnader. 
 

 Mener at rørlegger har ansvar og at klager derfor skal slippe å betale for 
merforbruket. 

 
Eieren av eiendommen er den gebyrpliktige overfor Gran kommune. Hvorvidt rørleggeren er 
ansvarlig for det inntrufne, er et forhold mellom rørleggeren og klageren. Gran kommunes 
mulighet til sanksjoner ovenfor rørleggere ligger i godkjenningssystemene i sanitærreglement 
og plan- og bygningsloven. 
 
Rådmannen kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger ”særlige grunner” til reduksjon i 
gebyrene, jfr. sanitærreglementet pkt. 1.10. Imidlertid er det behov for å fastsette en grense 
for hvor mye Gran kommune vil kreve av privatabonnenter som har lekkasjer eller andre feil 
på ledningsnettet. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at administrativt vedtak av 19.05.05 opprettholdes. 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 


