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Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. 
Utleggelse til offentlig ettersyn. 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar å legge forslag til endret forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran 
kommune, ut til offentlig ettersyn. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune Ja 
Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunens sanitærreglement og forskrift om vann- og avløpsgebyrer bør oppdateres i henhold til 
nye sentrale retningslinjer og nytt lovverk.  
Denne saken handler om forslag til revidert forskrift. Forslag til forskrift må legges ut til offentlig 
ettersyn før vedtak.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunens sanitærreglement og lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer ble sist revidert i 2006. 
 
Siden 2006 har KS utarbeidet nye standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Det gjelder både de 
administrative bestemmelsene og de tekniske bestemmelsene. De nye vilkårene tar blant annet 
høyde for rettsavgjørelser siden forrige utgave. 
 
Kommunens lokale forskrift er hjemlet i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fra 1975. Den 
loven er senere erstattet av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg fra 2012. 
 
Forskriften bestemmer ikke gebyrenes størrelse, men fastsetter hva det skal betales for og hvordan 
gebyrene regnes ut og kreves inn. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
Forurensningsforskriften 
Forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 0040/04 og 0073/06  
 
Økonomi 
Gebyrer i henhold til forskriften inngår i selvkostberegningen for vann og avløp. Det berører således 
ikke kommuneøkonomien direkte. Gebyrenes størrelse fastsettes i egne gebyrvedtak i forbindelse 
med budsjettbehandlingen. 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ved revidering av kommunens forskrift er det hentet materiale fra Norsk Vanns veileder for 
utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp, samt eksempler fra andre kommuner. 
 
Forslag til revidert forskrift er oppdelt i 3 kapitler:  

I. Generelle bestemmelse  
II. Vann- og avløpsgebyr  

III. Avsluttende bestemmelser 
 
Mye av innholdet i det nye forslaget er en videreføring av gjeldende forskrift, redigert på en ny måte. 
Det er imidlertid noen forslag til endringer. De mest vesentlige er følgende: 

 Engangsgebyr for tilknytning av nye boliger/fritidsboliger (tilknytningsavgift) foreslås betalt 
kun etter antall boenheter. Dette er en endring fra gjeldende forskrift, men i tråd med 
dagens praksis nedfelt gjennom gebyrregulativet. Alle regler knyttet til arealberegning av 
boliger er derfor fjernet. 

 Tilknytningsgebyret for øvrig bebyggelse er foreslått begrenset oppad tilsvarende gebyret for 
et areal på 3500 m2. Dette er foreslått for at store bygg ikke skal få urimelige høye 
tilknytningsavgifter. Med dagens satser gir det et maksimalt gebyr i gjennomsnittlig størrelse 
av det andre kommuner i området tar. Det er store forskjeller mellom kommunene og det er 
vanskelig å sammenligne fordi de forskjellige kommunene har ulike måter å fordele sine 
kostnader på. 
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 Det foreslås å innføre krav om vannmåler ved alle nye tilknytninger. Økt bruk av vannmålere 
vil gi mer rettferdig fordeling av kostnadene og bedre kontroll med forbruk kontra lekkasjer. I 
gjeldende forskrift er det ikke krav om vannmålere i boliger. Ny forskrift vil ikke få 
tilbakevirkende kraft, slik at tidligere påkoblede boliger ikke får slikt krav før kommunestyret 
eventuelt vedtar å innføre vannmålere for alle. 

 
Krav om tilknytningsgebyr er nedfelt i forurensningsforskriften. Gebyret skal ikke knyttes til noen 
bestemt del av kostnadene, men intensjonen med tilknytningsgebyret er at dette skal dekke en 
forholdsmessig del av kommunens samlede kostnader med vannforsyning og avløp.  
Rådmannen tenker at tilknytningsgebyret bl.a. kan ses som en ny abonnents kostnad ved å «kjøpe 
seg inn» på anlegg som andre gjennom tiden har bekostet.  
 
Rådmannen mener at ideelt sett burde alle abonnenter med offentlig vann ha vannmåler. Det vil gi 
den mest rettferdige fordelingen av kostnadene med produksjon og levering av vann. Det vil også gi 
kommunen betydelig bedre innsikt i hva som er reelt forbruk og hvor mye som forsvinner på vei til 
abonnenten i form av lekkasjer. Slik det er i dag er det ikke mulig å fastslå hvor stor del av vannet 
som forsvinner på vei til abonnentene. Vi regner med at det utgjør ca. 40 %, men tallet er svært 
usikkert.  
Ved innføring av vannmålere hos alle abonnentene vil det bli enklere å finne områder hvor det 
sendes vesentlig mer vann inn i området, enn det som forbrukes hos abonnentene. 
 
Erfaringer fra andre kommuner viser at vannforbruket kan bli betydelig redusert ved innføring av 
vannmålere for alle. I Moss kommune ble vannforbruket redusert med 30 %. Lavere totalt forbruk av 
vann må være en målsetning. Vannkilden ved Grøa har ikke ubegrenset kapasitet. Rensing og 
fordeling av vann er energikrevende og fordrer bruk av kjemikalier. Lavere produksjonskostnader vil 
også komme abonnentene til gode. 
Rådmannen foreslår derfor at det heretter skal installeres vannmåler ved alle nye tilknytninger til 
offentlig vann. 
 
Norsk Vann har i sin veiledning i utarbeidelse av kommunale forskrifter og vann- og avløpsgebyr, 
påpekt at det rundt i Norge oppleves en del klager knyttet til høyt vannforbruk i forbindelse med 
lekkasjer. En liten lekkasje over lang tid kan medføre et høyt vannforbruk. 
De påpeker at det strengt juridisk er abonnentens ansvar og at abonnenten bør betale for dette. 
Videre at gebyrforskriften ikke bør ha generelle regler for prisavslag ved slike hendelser. 
Norsk Vann mener at hvert enkelt tilfelle bør vurderes særskilt. Det viktigste kriteriet er om 
abonnenten burde vært klar over lekkasjen og kunne gjort tiltak på et tidlig tidspunkt. 
 
Dagens praksis i Gran kommune ved slike saker er basert på en avgjørelse i Klagenemda tilbake i 
2005. Vedtaket satte en grense på kostnaden som følge av en lekkasje, tilsvarende forbruksavgiften 
for 3000 m3 vann. Det blir et forholdsvis høyt beløp for en eier av en bolig.  
I forbindelse med en lekkasje i en bolig i 2018, behandlet Klagenemda en sak våren 2019. I saken var 
vannforbruket knyttet til lekkasjen, beregnet til kun ca. 300 m3. Klagenemda fulgte rådmannens 
innstilling og avviste klagen. Rådmannen hadde videre foreslått at Klagenemda oppfordret 
Kommunestyret til å fastsette en retningslinje som tilsa at boligeiere ikke skulle betale mer tilknyttet 
en lekkasje, enn avgiften for 1000 m3. Klagenemda vedtok å be Kommunestyret behandle spørsmålet 
i forbindelse med forslag til ny forskrift.  
  
Rådmannen mener med bakgrunn i Norsk vann sin anbefaling, at det ikke bør innarbeides regler for 
prisavslag i forskriften, men heller overlate til Klagenemda å vurdere dette fra sak til sak. Det vil etter 
hvert oppstå presedens i hvordan ulike saker behandles og utfallet av dem.  
Rådmannen ønsker derfor å komme tilbake med forslag til retningslinjer for behandling av søknader 
om prisavslag, i forbindelse med behandlingen av forskriften etter offentlig ettersyn. 
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Rådmannen mener det er viktig at kommunes forskrifter er oppdatert i forhold til gjeldende lovverk 
og retningslinjer innenfor sitt fagområde. 
Rådmannen anbefaler at forskriften legges ut på offentlig høring.  
 
Kommunestyret kan foreslå at alle abonnenter på vann skal avregnes etter målt forbruk (ha 
vannmåler). Det kan også foreslås et annet tak for tilknytningsavgift enn den rådmannen har foreslått 
(kan ikke settes til 0 fordi det er krav i lovverket om at det skal betales en tilknytningsavgift). 
Dersom kommunestyret har ønsker om andre vesentlige endringer i forhold til det framlagte, 
anbefaler rådmannen at forslaget sendes tilbake til administrasjonen for utredning av endringene. 
Dette for å få en vurdering i forhold til lovverket på området før utleggelse til offentlig høring. 
 
Etter høringen vil saken bli framlagt for kommunestyret til vedtak, sammen med reviderte 
sanitærreglement (administrative og tekniske bestemmelser) basert på KS sine standard 
abonnementsvilkår 2017.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forslag til ny forskrift offentliggjøres på kommunens nettsider, med henvisningsannonse i Hadeland. 
 

 
Dato: 21. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


