
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune 
 
Vedtatt i medhold Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, 
fastsatt av Miljødepartementet 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000, i medhold 
av lov av 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 
 
 

1. Gebyrplikt 
 

1.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder: 
– Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/ 
   eller avløpsledning, direkte eller gjennom 
   privat samleledning. 
- Eiendom som Rådmannen i medhold  
   av plan- og bygningslovens §§65, 66 eller 92 har krevd 
   tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning, 
   eller som i medhold av forurensningslovens 
   §23 andre ledd er krevd tilknyttet avløpsledning. 
 

1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom 
      som er bortfestet, betaler festeren isteden for 
      grunneieren. 

Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet 
ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er 
minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt 
da gebyrplikten første gang inntrådte. Det 
samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett 
til å kreve festet forlenget for så lang tid at den 
samlede gjenstående festetid, i tilfelle avtalen forlenges, 
blir 30 år. 
 
 

2. Definisjon av avløpsledning 
Med avløpsledning menes i denne forskrift separate ledninger 
for avløp av sanitærutstyr og industriproduksjon 



(spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann 
(overvannsledninger) eller fellesledninger for disse 
avløpstyper. 
 
 
 
 
 

 
3. Gebyrform 

Gebyrene omfatter: 
– Tilknytningsgebyr for vann 
– Tilknytningsgebyr for avløp 
– Årsgebyr for vann 
– Årsgebyr for avløp 
 
Årsgebyrene er todelte og består av abonnementsgebyr  
og forbruksgebyr. 
 

4. Gebyrsatser 
Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft 
fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 
 

5. Arealberegningsmetode 
For tilknytningsgebyr 
5.1 Rene boligbygg 

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig 
av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen 
følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 
3940 for bruksareal, med følgende tilpasninger: 
 
For eksisterende bygg som er tilkoblet fra før, 
kan tidligere registrerte arealdata benyttes inntil 
bruksareal etter Norsk Standard 3940 foreligger. 
 
Det gjøres følgende tilpasninger i bruksarealberegningen: 
– Garasje og uisolerte boder holdes utenfor 
– Etasjeplan (E) – hele bruksarealet 
– Kjeller (K) – regnes ikke med 
– Underetg. (U) – 50% av bruksareal 
 

5.2 Andre bygg (næringsbygg, kombinerte nærings/boligbygg, 
      offentlige bygg etc.) 

Arealberegningen skal følge de regler som er trukket 
opp i Norsk standard 3940 for bruksareal. 
Dette gjelder for hele bygningen inkl. evt. boligdel. 
 

5.3 Driftsbygninger i landbruket  
Arealberegning skal følge de regler som er trukket opp  



I Norsk Standard NS 3940 for bruksareal. 
Beregning omfatter kun for de arealer som er isolerte  
og/eller kan benyttes som husdyrrom 

 
  
 

For årsgebyr 
 5.4 Alle bygningstyper 

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig 
av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen 
følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 
3940 for bruksareal, med følgende tilpasninger: 
 
For eksisterende bygg som er tilkoblet fra før, 
kan tidligere registrerte arealdata benyttes inntil 
bruksareal etter Norsk Standard 3940 foreligger. 

 
   

6. Tilknytningsgebyr 
 

6.1 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold 
       til bebyggelsens størrelse. 

 
Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyrer eller faste satser for 
tilknytningsgebyrer uavhengig av bebyggelsens størrelse. 

 
 

6.2 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp 
      skal betales: 

– ved nybygg 
– når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal 
   vann- og/eller avløpsledning. 
Tilknytningsgebyr kan etter eget vedtak beregnes for  
kun de(n) bygning(er) som omsøkes. Om andre bygninger 
på eiendommen skal tilknyttes på et senere tidspunkt vil  
tilkoplingsavgift kunne kreves for disse. 
Når eksisterende bygg som er tilkoblet, blir revet i 
forbindelse med nybygg, skal det kun betales tilknytningsgebyr 
for evt. differanse mellom gammelt 
og nytt areal. En forutsetning for dette er at det 
ikke går mer enn 5 år fra bygget er revet/nedbrent 
e.l. til ny byggetillatelse blir gitt. 
 

6.3 Særskilt store og gamle bolighus. 
For hus som er ferdigstilt og innredet for en familie 
før 01.01.1960, gjelder følgende arealbestemmelser: 
– For inntil 150 m2

 bruksareal beregnes fullt gebyr 
– For areal mellom 150 m2 og 250 m2

 beregnes 
   halvt gebyr 



– For areal over 250 m2 beregnes ikke gebyr 
 

 
 
6.4 Særskilte regler for bygg beregnet etter pkt. 5.2 og 5.3  

– Inntil 500 m2
  bruksareal beregnes fullt gebyr 

– For overstigende areal beregnes halvt gebyr 
 For forsamlingsdelen av forsamlingslokaler eid av lag og 
 foreninger gjelder følgende arealbestemmelser: 

- For inntil 150 m2 bruksareal beregnes fullt gebyr 
- For areal over 150 m2 bruksareal beregnes halvt gebyr 

 
6.5  Midlertidig tilknytning 

  Bygg/ anlegg (eks. brakkerigg) beregnet  for tidsbegrenset  
bruk betaler ikke tiknytningsgebyr 
 

 
 
6.6 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. 

Arbeider som krever byggetillatelse – herunder graving og fylling  
– må ikke settes igang før gebyr er betalt. Dette gjelder 
enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens 
§93 eller melding etter §§81, 84, 85 eller 86 a. 

 
 

7.2  Årsgebyr 
 

Årsgebyr betales av alle abonnenter og består av to deler:  
 

1. Abonnementsgebyr 
2. Forbruksgebyr 

 
Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en fast 
andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til vanntjenester. Resten 
dekkes inn gjennom forbruksgebyret.  
Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en 
fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til avløpstjenester. 
Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. 
Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av 
kommunestyret. 

 
Ved nybygg løper årsgebyrene fra bygget tas i bruk. 
For bygg hvor brukstillatelse normalt ikke gis, løper årsgebyrene fra det 
tidspunkt kommunen bestemmer. 
For bygninger som er beregnet etter pkt. 6.3 over, skal det benyttes vannmåler 
ved beregning av årsgebyr. 

 
         
 

7.2.1  Abonnementsgebyr 



Betales av alle eiendommer og beregnes pr. eiendom. For eiendommer med 
flere bygg/ leiligheter beregnet til bruk som mer enn 1 boenhet beregnes 1 
abonnementsgebyr pr. boenhet. For eiendommer med sprinkleranlegg kan det 
når kommunestyret bestemmer, i tillegg betales et abonnementsgebyr for 
sprinkleranlegg.  
    

        7.2.2  Forbruksgebyr 
Eiendommer som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt 
vannforbruk og pris pr. m3.  
Øvrige abonnenter betaler forbruksgebyr etter stipulert vannforbruk basert på 
bebyggelsens areal og pris pr. m3.  
For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde.  
Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn målt eller stipulert 
vannforbruk, skal forbruksgebyr for avløp baseres på den avløpsmengde som 
fastsettes av Rådmannen. 
For rene boligeiendommer gis abonnentene adgang til å velge om 
forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. 
For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i pkt. 9. 

 
7.4  Eiendom som betaler etter stipulert vannforbruk, betaler årsgebyr for vann- 

og/eller avløp basert på bebyggelsens størrelse. Omregningsfaktor for stipulert 
forbruk (m3/m2) fastsettes årlig av kommunestyret. 
 

 
7.5  Fritak for årsgebyrer kan bare innvilges etter skriftlig 

søknad. 
For boligeiendom som ikke er i bruk kan det innvilges 
fritak når følgende forhold er innfridd. 
– Når eieren av eiendom er innlagt i institusjon 
kan fritak innvilges for inntil 2 år om gangen 
– Når eieren er død (dødsbo) kan fritak innvilges 
for 1 år 
– Andre tilfeller når særlige grunner foreligger, for 
inntil 1 år 
Kommunen kan forlange vanntilførselen plombert 
for å innvilge fritak. For oppmøte i forbindelse med 
avstenging og påsetting av vannforsyning, skal den 
gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr. 
Fritak skal ikke innvilges for næringseiendom og 
hytte/fritidshus. 
 

8. Tillegg og fradrag i årsgebyret 
 

8.1  Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd 
i leveranse av vann eller mottak fra avløp, gir 
ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 
 

 
8.2  Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller 

mindre enn det målte/stipulerte vannforbruk, skal 



avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som 
bestemmes av Rådmannen. 
 

8.3  Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra 
vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på 
drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, 
kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. 
Tilleggets størrelse fastsettes av Rådmannen. 
 

8.4  Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å 
utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller 
mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører 
økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal 
betale et tillegg til vann/og/eller avløpsgebyret. 
Tilleggets størrelse og varighet fastsettes av Rådmannen. 

9. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere 
 

9.1  Alle sanitæranlegg skal tilrettelegges slik at det kan 
monteres vannmåler på et hensiktsmessig sted og 
med rimelige omkostninger. 
 

9.2  Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan kreve 
årsgebyret for vann og/eller avløp basert på målt 
vannforbruk. 
 

9.3  Kun rene boligeiendommer kan betale gebyr etter 
stipulert forbruk. 
Rådmannen kan dispensere fra denne bestemmelse  
i særskilte tilfeller. 
 

9.4  Er det for eiendom valgt å betale gebyr etter målt 
forbruk, kan dette ikke gjøres om, med mindre 
særskilte grunner foreligger. 
 

9.5  For eiendommer med installert vannmåler gjelder 
videre: 
– Måleren er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer 
   type, plassering og størrelse av måleren. 
– Det skal betales en årlig leie for måleren. 
– Leietaker skal holde måleren lett tilgjengelig for 
   avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller 
   skadet, skal leietaker omgående melde dette til 
   kommunen. Kommunen kan kreve full erstatning 
   for tap eller skade. 
– Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon 
   og vedlikehold, samt eventuell flytting eller 
   bytting av måleren. Utgifter til installasjon eller 
   eventuell flytting av måleren betales av leietaker. 
 
– Kommunen kan etter skriftlig søknad fra leietaker 



   gå med på kontroll av vannmåleren. 
– Påviste feilmålinger under 10% utløser ikke ny 
   avregning. 
– Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan 
   beregnes tilstrekkelig nøyaktig, avgjøres evt. 
   justering av Rådmannen. 
– For installasjon og bruk av vannmålere gjelder 
   for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. 
 
 
 
 

10. Innbetaling av årsgebyr 
 

10.1  Gebyrene fordeles over to terminer pr. år. For eiendom 
som betaler etter målt vannforbruk og/eller avløpsmengde, 
foretas avregning for en av terminene etter 
måleravlesning. 
 

10.2  Dersom årsgebyr ikke er betalt innen 1 måned etter at 
den gebyrpliktige har mottatt 2. gangs varsel om innbetaling, 
kan kommunen når helsefaglig myndighet ikke motsetter seg det,  
stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i 
forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning, 
skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr. 
 

10.3  Ved for sen betaling av årsgebyrer beregnes morarente 
i h.h.t. vedtak i K.sak 23/89 den 9/3-89, gjort i 
medhold av lov om renter ved forsinket betaling 
m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. 
Gebyrene med påløpne renter og omkostninger er 
sikret med lovbestemt pant etter pantelovens §6.1. 
Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse 
eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer 
gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt 
til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende. 
 
 

 
11. Klage 

 
Vedtak som Rådmannen treffer i medhold av denne 
forskrift kan påklages i henhold til forvaltningsloven. 
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er 
mottatt. 
 
 

12. Overgangsregler, ikrafttreden 



Denne forskrift trer i kraft fra den dato kommunestyret 
bestemmer. 
Alle tidligere lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer 
opphører med virkning fra samme dato.  

 


