GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2017 – VANN OG AVLØP
Fra og med 1. januar 2017 fastsettes følgende takster for tjenester levert av Teknisk Drift i
Vefsn kommune.

I gebyrregulativet er prisene for 2016 ført i parentes. Samtlige beløp er inkl. mva.
Rammer for gebyrberegning




Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4
års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4
årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai
1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1. Engangsgebyr for tilknytning


-

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett,
basert på 80% av bruksarealet for boligeiendommer og på brutto areal for øvrige
eiendommer (NS 3940).
Det betales kr 107,- (107,-) per m² for vann og kr 89,- (89,-) per m² for avløp.
Minsteavgift for tilknytning settes til kr 32 074,- (32 074,-) for vann og kr 26
831,- (26 831,-) for avløp for areal inntil 300m²
For areal inntil 5.000 m² betales fullt gebyr.

-

For arealer mellom 5.000 m² og 10.000 m² betales 80% av gebyret.

-

For arealer over 10.000 m² betales 60% av gebyret.



De som har finansiert utbygging av hovednettet i sitt område betaler ett redusert
engangsgebyr for tilknytning tilsvarende 1/3 av normal sats.




2. Årsgebyr
2.1 Abonnementsgebyr




Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal, sammen med
engangsgebyr for tilkobling, dekke kommunens samlede årlige kapitalkostnader og
driftskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene.
Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.
Abonnementsgebyret beregnes også ut fra vannforbruk, basert på nedenforstående
grunnbeløp og tabell. Slamavskillere blir tømt hvert andre år.

Abonnementsgebyr pr. boenhet tilknyttet offentlig ledningsnett:



Enhetspris vann (grunnbeløp): kr 2 280,- (2 280,-)
Enhetspris avløp (grunnbeløp): kr 3 680,- (3 680,-) med slamavskiller
kr 2 990,- (2 990,-) uten slamavskiller

Dvs. at slamavskillergebyret per boenhet blir kr kr 690,- (690,-).

Saknr: 16/4544-

Side 2 av 3
Abonnementsgebyr i forhold til forbruk målt med vannmåler:
Forbruk

Vann

Avløp

0-300 m³

1 ˣ grunnbeløp - vann

1 ˣ grunnbeløp - avløp

301-1000 m³

2 ˣ grunnbeløp - vann

2 ˣ grunnbeløp - avløp

1001-5000 m³

5 ˣ grunnbeløp - vann

5 ˣ grunnbeløp - avløp

5001-10000 m³

20 ˣ grunnbeløp - vann

20 ˣ grunnbeløp - avløp

10001-20000 m³

40 ˣ grunnbeløp - vann

40 ˣ grunnbeløp - avløp

20001-60000 m³

80 ˣ grunnbeløp - vann

80 ˣ grunnbeløp - avløp

60001m³→

250 ˣ grunnbeløp - vann

250 ˣ grunnbeløp - avløp

2.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på
nedenstående enhetspris. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må
dokumenteres av abonnenten.
Enhetspris forbruk:



Enhetspris vann: 12,60 kr/m³ (12,60)
Enhetspris avløp: 21,05 kr/m³ (21,05)

Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³.
Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler = Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³]
Stipulert forbruk
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.
Stipulert forbruk [m³] beregnes slik:
Forbruksgebyr uten bruk av vannmåler = BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m2]
der:
Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,4 m³/m²
Gebyr vannmåleravlesning:
Gebyret er rettet mot de som ikke leverer måleravlesning innen fastsatt dato.
Gebyr kr 514,- (514,-).

Side 3 av 3
3. Tømming av slam fra slamavskillere, septiktank eller tett tank. Gjelder
abonnenter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.
Slamavskillere blir tømt hvert andre år. Gebyr for tømming inkl. behandling/avvanning
/kompostering av avvannet slam er avhengig av slamavskillerens størrelse:



Tømmevolum inntil 4 m³ kr 2 000,- (2 880,-) for 2 år, dvs. 1 000,- per år.
Tillegg pr m³ over 4 m³ kr 540,- (540,-)

Private renseanlegg:


Gebyr for service på privat renseanlegg/minirenseanlegg: kr 1 542,- (1 542,-)

Opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider:



Mindre og kurante saker: kr 4 395,- pr. sak (4 395,-)
Større saker beregnes etter medgått tid: kr 581,- pr. time. (581,-)

Søknad om utslipp i spredt bebyggelse:


Behandlingsgebyr kr 1 542,- (1 542,-).

4. Ekstraordinære spyle og tømmetjenester utenom ordinære planlagte
rutinetømminger


Grunnpris for utkalling, tilkjøring, spyling og tømming med inntil en time på stedet
tilbakekjøring og eventuelt slamtømming: kr 2 880,- (2 880,-)




Arbeid på stedet utover en time: kr 1 393,- (1 393,-) pr. time.
Kjøring: 12,- kr per km.

Tillegg for arbeid utenfor normal arbeidstid pr. time pr. operatør:





Ved 50 % overtid: kr 206,- (206,-) pr. time
Ved 100% overtid: kr 413,- (413,-) pr. time
På helligdager: kr 459,- (459,-) pr. time
Hjelpemann dagtid: kr 557,- (557,-) pr. time

5. Midlertidig bruk av vann og avløp


Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg
skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler i pkt. 2.1, 2.2
og 3.

Vefsn kommune
Teknisk drift

