
VANN OG AVLØPS-
PRISER 2019

VANN OG AVLØP ENDRING: + 25 % mva for alle priser. Reguleres etter selvkost (statlig veileder).  
Endring 2017-2018: • Vann: ca. - 5 %  • Avløp: ca. - 2,2 %  • Tilknytning: ca. 2,8 %.
 

EIENDOMMER MED VANNMÅLER:

Mengdevariabel (kr/m3) Grunnavgift* (kr)

Vann 5,00 650

Avløp 9,25 885

* grunnavgift = fastledd

EIENDOMMER MED STIPULERT FORBRUK (UTEN VANNMÅLER):

Mengdevariabel (kr/m2) Grunnavgift (kr)

Vann 8,50 650

Avløp 15,73 885

Beregning ved stipulert forbruk per år:
Stipulert 
forbruk * + Grunnavgift *

Vann areal * 8,50 + 650

Avløp areal * 15,73 + 885

* Stipulert forbruk = areal (m2) * mengevariabel (kr/m2)

SATSER FOR TILKNYTNINGSGEBYR:

Vann:                              29,6 kr per m2

Avløp:    lav sats          39,9 kr per m2

Refusjonssats:             17 196 kr (mva-fritt)

Refusjonssats gjelder ved fortetting, hvor en bygger et hus i hage til eksisterende bolighus, eller når en fører avløpledninger til et område 
hvor det tidligere ikke har vært avløpsledninger, men som allerede er bebygd. Her har ikke kostnadene ved det eksisterende ledningsnettet 
vært innbakt i tomteprisen, og en betaler derfor høy sats. Ved pålegg om tilkobling for eksisterende bebyggelse, betaler huseier anleggsko-
stnader inntil 51 020 kr, ev. kommunalt anleggstilskudd på 253 kr per meter. Ved frivillig tilkobling kan det søkes om tilsvarende anleggstil-
skudd på 253 kr per meter.

Vannmålerleie per år
Endret kategorier til størrelser   
fra 2018-2019

  20 mm (3/4”)       120 kr
  25 mm (1”)       410 kr
  40 mm (1 1/2”)       610 kr
  50 mm (2”)       950 kr
  80 mm                      980 kr
  100 mm    1 070 kr
  150 mm    1 760 kr
  Kombimålere    2 450 kr

Oppmøte vann og avløp Ca. 2,8 % økning   Oppmøte:                327 kr



PRIS FOR SAKSBEHANDLING, TILSYN OG KONTROLL AV MINDRE AVLØPSANLEGG
Hjemmel: Forurensingsloven med tilhørende forskrifter Pris
Behandling av utslippssøknad, avløpsanlegg < 50 pe 6 000 stk.
Behandling av utslippssøknad, avløpsanlegg > 50 pe 9 000 stk.
Endring av tillatelse 1 800 stk.
Oppfølging av forhold i strid med forurensingsforskriften Etter medgått tid 
Tilsyn og kontroll, avløpsanlegg < 50 pe 3 600 kr stk.
Arbeid etter medgått tid 1 200 kr/time


