
 

 
 
 
 
 

ÅRSGEBYRER 2017 

    

  Vann, avløp og slamtømming 
   Fra 1.1. 2016 gjelder følgende satser eks. mva: 
 
 2016 Endring i % 2017 
Priser      
Vann fastgebyr 6,18 pr. m2

 7,77 6,66 pr. m2
 

Vann, etter vannmåler 8,60 pr. m3
 5,81 9,10 pr. m3

 

Gebyr vannmåler 200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 
Avløp, fastgebyr 7,43 pr. m2

 7,13 7,96 pr. m2
 

Avløp, etter vannmåler 10,66 pr. m3
 7,79 11,49 pr. m3

 

      
Boligeiendommer      
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 500,00 pr. søknad 0,00 500,00 pr. søknad 
Vann fastgebyr 6,18 pr. m2

 7,77 6,66 pr. m2
 

Vann, etter vannmåler 8,60 pr. m3
 5,81 9,10 pr. m3

 

Gebyr vannmåler 200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 
Vann, stipulert forbruk (1,2 m3 pr. m2) 10,32 pr. m2

 5,81 10,92 pr. m2
 

Avløp, fastgebyr 7,43 pr. m2
 7,13   7,96 pr. m2

 

Avløp, etter vannmåler 10,66 pr. m3
 7,79 11,49 pr. m3 

Avløp, stipulert mengde (1,2 m3 pr. m2) 12,79 pr. m2
 7,82 13,79 pr. m2

 

Tømming slamavskillere (4 m3's tank) 226,00 pr. m3
 0,00 226,00 pr. m3

 

Tømming tette tanker 452,00 pr. m3
 0,00 452,00 pr. m3

 

      
Fritidsbolig/hytter/lager etc.      
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 500,00 pr. søknad 0,00 500,00 pr. søknad 
Vann fastgebyr 6,18 pr. m2

 7,77 6,66 pr. m2
 

Vann, etter vannmåler 8,60 pr. m3
 5,81 9,10 pr. m3

 

Gebyr vannmåler 200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 
Vann, stipulert forbruk (0,8 m3 pr. m2) 6,88 pr. m2

 5,81 7,28 pr. m2
 

Avløp, fastgebyr 7,43 pr. m2
 7,13   7,96 pr. m2

 

Avløp, etter vannmåler 10,66 pr. m3
 7,79 11,49 pr. m3

 

Avløp, stipulert mengde (0,8 m3 pr. m2) 8,53 pr. m2
 7,82 9,19 pr. m2

 

Tømming slamavskillere (2 m3's tank) 113,00 pr. m3
 0,00 113,00 pr. m3

 

Tømming tette tanker 452,00 pr. m3
 5,81 452,00 pr. m3

 

      
Andre bygg      
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 1 000,00 pr. søknad 0,00 1 000,00 pr. søknad 
Vann fastgebyr 6,18 pr. m2

 7,77 6,66 pr. m2
 

Vann, etter vannmåler 8,60 pr. m3
 5,81 9,10 pr. m3

 

Gebyr vannmåler 200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 
Vann, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) 17,20 pr. m2

 5,81 18,20 pr. m2
 

Avløp, fastgebyr 7,43 pr. m2
 7,13 7,96 pr. m2

 

Avløp, etter vannmåler 10,66 pr. m3
 7,79 11,49 pr. m3

 

Avløp, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) 21,32 pr. m2
 7,79 22,98 pr. m2

 

Tømming slamavskillere 226,00 pr. m3
 0,00 226,00 pr. m3

 

Tømming tette tanker 452,00 pr. m3
 0,00 452,00 pr. m3

 

      
Andre gebyrer      
Søknad graving, ordinær tjeneste 220,00 pr. søknad 4,55 230,00 pr. søknad 
Søknad graving, utvidettjeneste 220,00 pr. instans 4,55 230,00 pr. instans 

 
 
Alle gebyrer sendes ut i 2 terminer årlig unntatt gebyr for søknad om graving  som sendes ut 
løpende. 


	Vann, avløp og slamtømming

