
 

Forskrift om beregning av vann- og avløpsgebyrer m.m., Nesodden kommune, 
Akershus  
 
I. Innledning 
Abonnenter av vann- og avløpstjenester i kommunen må betale for vann- og avløpstjenesten til 
kommunen. 
 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt Nesodden 
kommunes normer. Relevant gjeldende regelverk til denne forskriften:  
 

           1. Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

  2. Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) 
 
3. Lov av 1. oktober 1983 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

       4. Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.  
    5. Forskrift av 26. november 2015 nr. 1871 om vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune, Akershus  
        (denne forskriften) 
 
5.      6. Det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ for Nesodden kommune 
 
     7. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Tekniske og administrative bestemmelser) 
 
     8. VA-norm for Nesodden kommune 

  
 

II. Formål, virkeområde, definisjoner 

§ 1.Forskriftens formål 
Forskriften omhandler prinsipper for fastsetting og betaling av kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

Vann- og avløpsgebyrene vedtas årlig i budsjettet. 

 
§ 2.Forskriftens virkeområde 
Årsgebyr for vann- og avløp skal betales for alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- 
og/eller avløpsanlegg. 
 
§ 3.Definisjoner  

a) Eiendom: gårds- og bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer. 
b) Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i matrikkelen med eget gårds- og 

bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og 
bruksnummer) som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.  

c) Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del  

d) Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).  
e) Stipulert forbruk: Forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.  
f) Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller 

avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.  
g) Manuell avlest måler: Gebyr dersom du har måler som leses av manuelt. 
h) Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller 

avløpstjenester.  
i) Bruksareal (BRA)  



Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: 
- Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og 
- andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. 

For detaljer, se NS 3940.  
 

j) Enhet: en boenhet eller en næringsenhet. Med boenhet forstås bygning med ett eller flere 
rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel. En næringsenhet er selvstendige 
lokaler (egen enhet) som benyttes til næringsvirksomhet.  

k) Sommervann: Boliger/fritidsboliger som kun har innlagt vann via sommervannsledning.  
l) Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet.  
m) Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

 

III. Vann- og avløpsgebyrer 
§ 4.Gebyrtyper 
Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester: 
- Engangsgebyr for tilknytning, se § 5 
- Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr), se § 6 

 
-  Erstatning av tapt eller selvforskyld skade på vannmåler 

-  Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning.  
Gebyr for manuell avlest vannmåler 
 
Gebyrsatsene beregnes ut ifra selvkostprinsippet. Gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret i 

forbindelse med budsjettbehandling 
  

§ 5.Engangsgebyr for tilknytning 
Engangsgebyret betales når en eiendom blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Gebyret 
skal betales ved gitt tillatlese til tilkobling til vann- og /eller avløpsnett, etter gjeldende satser på 
søknadstidspunkt. Det gis ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før engangsgebyret er 
betalt.  
 
Engangsgebyret er delt i 2 nivåer: 

- Basisgebyr (lav sats) betales per enhet og gjelder for alle eiendommer 
- Arealavhengig gebyr for eiendommen betales i tillegg til basisgebyret der det ikke er betalt refusjon eller  

annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg  
 
Kommunen v/Formannskapet kan beslutte å unnta å ilegge arealavhengig gebyr i saker der vann- og 

avløpsanlegget har en fellesfunksjon tilsvarende et hovedanlegg, til tross for at det ikke skal overtas 

av kommunen til drift og vedlikehold. 

 
§ 6.Årsgebyr 
Årsgebyret for vann- og avløpstjenester består av to deler: 

         - abonnementsgebyr 

- forbruksgebyr 

Årsgebyret betales fra dato for installasjon av vannmåler. 

 
Dersom vannmåler ikke er installert skal det betales årsgebyr fra den dato det gis ferdigattest for det 
tiltaket det ble gitt tilkoblingstillatelse for.  



Dersom det er gitt midlertidig brukstillatelse for det tiltaket det ble gitt tilkoblingstillatelse for, skal 
årsgebyr betales fra datoen det ble gitt midlertidig brukstillatelse. 
 
Abonnementsgebyr 
Abonnenten betaler et abonnementsgebyr per enhet eller per seksjon dersom eiendommen er 
seksjonert. Borettslag betaler per andel. 
 
Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

- Abonnementsgebyr for storforbrukere betales av abonnenter med større forbruk enn 5 000 m³ vann i året 
- Abonnementsgebyr for vannkrevende næring/offentlige institusjon betales av bensinstasjoner eller andre 

vannkrevende næringseiendommer og offentlige virksomheter (skoler, barnehager osv.) med mindre 
forbruk enn 5 000 m³ vann i året 

- Abonnementsgebyr for bolig/tørrnæring (forretninger/kontorer osv.) betales av øvrige abonnenter 
 
Alle abonnenter i samme brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Beløpene fremkommer av 
gebyrregulativet. Storforbrukere (>5 000 m³ /år) betaler abonnementsgebyr som fastlegges for hver 
enkelt abonnent.  

 
Forbruksgebyr 
Alle abonnenter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³. Forbruket 

måles med installert vannmåler. Hver enhet/seksjon skal ha egen vannmåler. 

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert, må forbruket stipuleres basert på bygningens 
bruksareal. Dette gjelder også dersom det er installert måler som leses av manuelt, og abonnent ikke 
foretar avlesning. Unnlater abonnenten å installere vannmåler, vil kommunen stipulere forbruket på 
bakgrunn av bruksareal. Her benyttes omregningsfaktor på 4𝑚3/𝑚2. 
 
For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 
 
§ 7. Vannmåler  
Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal ha installert vannmåler og 
betale etter forbruk. Hver enhet skal ha egen vannmåler. Vannmåleren gir grunnlaget for det målte 
forbruket av årsgebyret for vann og avløp. Alle målere for bolig, hytte og fritidsbebyggelse er 
kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Kostnader for installasjon dekkes av 
abonnenten. Kommunen dekker drift og vedlikehold. 
 
Installasjon av vannmåler skal foretas av autorisert rørlegger.  
 
Et sameie kan ha en felles måler på utekran. Sameiet må definere hvilken eierseksjon som hefter for 
forbruket. Det er ikke mulig med en fordeling av forbruk/gebyr mellom flere seksjoner.  

 
For uttak av vann i byggeperiode monteres midlertidig vannmåler. Når vannmåler er montert, kan 
denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.  
 
Midlertidig vannmåler skal registreres på utbygger. Utbygger er ansvarlig for å levere inn 
vannmåleren til kommunen ved sluttført byggeprosjekt. 
 
 
§ 8.Avlesing av vannmåler 

Kommunen foretar en årlig avlesning av vannmåler i slutten av året, hvor det innhentes nødvendig 
informasjon for fakturering av forbruksgebyr.  



Det vil påløpe et ekstra gebyr for vannmålere som må leses av manuelt.  

Kommunen kan foreta avlesningskontroll av vannmåler ved mistanke om feilavlesning. Dersom det er 
mistanke om teknisk feil ved vannmåler, kan kommunen teste måler for dette med eget utstyr. Hvis 
abonnent ønsker utvidet testing av måler, gjøres dette av leverandør av måler. Kostnadene for 
utvidet testing dekkes av abonnenten dersom det ikke avdekkes/påvises teknisk feil med måler.  
 
§ 9.Sommervann 
Sommervann er en midlertidig tilknytning via sommervannsledning. Det tillates ingen nye 
sommervannstilknytninger. 

 
§ 10.Pålegg om utbedring 
Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre egne vann- og avløpsanlegg, herunder 
tapt/skadet vannmåler, vannlekkasje, feil på avløpsledning m.m. innen angitt frist. Dersom den 
ansvarlige ikke etterkommer pålegget innen fristen, påløper tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. 
 
Kommunen kan i alle tilfeller velge å utbedre forholdet for abonnentens regning. 
 
§ 11.Fritak ved frakobling 
Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles 
kommunens ledningsnett. Frakobling fra kommunens ledningsnett må utføres av autorisert 
rørlegger. Ved innvilget søknad opphører abonnementet når kommunen mottar melding om at 
anboringspunktet er plombert. 
 
Kostnader ved frakobling dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens 
anvisning. 
 

III. Avsluttende bestemmelser 
§ 12.Innkreving av gebyrer 
Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen, jf. panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves 
inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 

 
§ 13.Klage 
Fastsettelse av gebyr med hjemmel i denne forskriften og gebyrregulativet er ikke et enkeltvedtak og 
kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Et enkeltvedtak som er truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages av en part eller annen 
med rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da underretning om vedtaket kom frem til adressaten, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen rettes 
skriftlig til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket. Hvilket vedtak det klages over og hvilken 
endring av vedtaket som ønskes må fremgå av klagen. Hvilket grunnlag klagen bygger på bør fremgå 
av klagen, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
§ 14.Hjemmel for forskrift 
Denne forskriften er hjemlet i vass- og avløpsanleggslova, se § 5 i loven. 
 
§ 15.Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøringsdato. Forskrift av 1. mars 2007 nr. 236 om vann- og 
avløpsgebyrer, Nesodden kommune, Akershus, oppheves når denne forskriften trer i kraft. 
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