Norsk Vann

Rapport
179

2011

Veiledning i utarbeidelse av kommunale
gebyrforskrifter for vann og avløp

Norsk Vann Rapport
(Tidligere NORVAR-rapporter)
Det utgis 3 typer rapporter:

Rapportserie A:

Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være:
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget
prosjektsystem
• Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA
samarbeider for å løse felles utfordringer
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre.
Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten
eller noe bearbeidet
Fortløpende nummer xx-årstall

Rapportserie B:

Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag
for videre prosjektvirksomhet mm.
Fortløpende nummer Bxx-årstall

Rapportserie C:

Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre.
Fortløpende nummer Cxx-årstall

Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i
egen organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis.
Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale
med Norsk Vann BA.
Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten
og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå
som følge av bruk av rapporten.

Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf: 62 55 30 30 E-post: post@norskvann.no
www.norskvann.no
Forsidefoto: Ivar Helleberg















 










































































































 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 






















  




  
  
   



  
  
  
  
   
   
   
  
  
   

  



  
  
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
  
   
   
   



  
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
   

 

  

  













  
  
 

 
   
   
   
  















































































 

 
 
 
 
 
 




















 

 
 
































































 






 


















 


 



 



























































 







 







 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 


 
















 
 

 
 





 



































 




 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 















 














  




 


















 



























































 
































 








































































































































































































































































































































































































 











































 










































 
 

 
 
































 












 

















 

























































 
 
 

 












































 
 
 































 






 



 
 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 

 


 


















 

 

 
 
 


 
 

 


 








 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 













 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 




 

 








 

 



 





 

 


 

 











 





 

 


 

 


 



 


 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 


 















 
 




 



 
 
 
 
 


 
 
 



 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 




 





















 









 






 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


 


 

 

 

 
 

 

 

 




















 


 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 



 
 
 

 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 


























 



 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 

 

 

 











 
 

Ål
Gjerdrum
Drammen
Grue
Oppegård
Trondheim
Nesodden
Hvaler
Sørum
Ringerike
Kristiansand
Sandnes
Skedsmo
Asker
Våler
Aurskog-Høland
Moss
Sandefjord
Tromsø
Sarpsborg
Fusa
Ullensaker
Rælingen
Bergen
Karmøy
Molde
Stavanger
Oslo
Porsgrunn
Lørenskog
Fjell
Stjørdal
Namsos
Fet
Kongsvinger
Klepp
Narvik
Bærum
Fredrikstad
Skien
Ålesund
Bamble
Øyer
Sola
Sula
Larvik
Harstad
Arendal
Vågå
Randaberg
Lier
Nordre Land

Spesifikt husholdningsforbruk fakturert l/p*d

Dekningsgrad vannmålere husholdningsabonnener %
















Fakturert husholdningsforbruk l/p*d og dekningsgrad husholdningsvannmålere

Forbruk husholdning l/p*d
% Husholdninger m/vannmåler
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Fakturert husholdningsforbruk hvis målt husholdningsforbruk
% Husholdn.m/måler
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% husholdningsvannmålere

Forbruk husholdning l/p*d - middelverdi 154

Fakturert husholdningsforbruk l/p*d




























% andel husholdningsvannmålere







% andel husholdningsvannmålere og husholdningsforbruk l/p*d
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Investeringer 1000 kr

Selvkost, gebyrinntekter, årets resultat og
saldo selvkostfond 1000 kr



























Selvkostregnskap for økonomiplanperioden 2012-2015

Tilknytningsgebyr
Årsgebyr
Selvkost
Resultat
Saldo selvkostfond
Investeringer
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Stipulert vannforbruk m3/år






Stipulert forbruk etter areal bolig

1.1 m3/m2
1.2 m3/m2
1.3 m3/m2

360

340

320

300

280

260

240


220

200
Det er vanskelig å få korrekt

180
stipulering av forbruk basert på

160
boligens areal.

140
Boliger over ca 160 m2 bør ha

120
vannmåler. Stipulert forbruk gir

for høyt forbruk i forhold til det
100

reelle forbruket.
80

Alternativt må det lages areal60

kategorier der alle over f.eks. 170
40

m2 betaler for maks 200 m3/år
20

0


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Areal bolig m2






 


  
  
 

 
 

 




  
     
 



















 

































 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 














 

% av inntektene fra årsgebyr




































Inntekter fra årsgebyr - Fordeling mellom abonnentgruppene

når fastleddet øker fra 0-50 % av inntektene. Hvis fastledd er 0 %, fordeles inntektene

proporsjonalt med abonnentgruppens vannforbruk


Boligabonnenter
Fritidsboligabonnenter
Næringsabonnenter

100 %

90 %


80 %
43 %
45 %
46 %
48 %
51 %

70 %

60 %

8%
6%
5%

4%
50 %
2%

40 %

30 %

49 %
49 %
49 %
48 %
48 %
20 %


10 %

0%

kr 20.64
kr 16.51
kr 14.45
kr 12.38
kr 10.32


0%
20 %
30 %
40 %
50 %


Øverste tall: Forbruksgebyr i kr/m3. Nederste tall: Prosentandelen som fastleddet

utgjør av årsgebyret













Årsgebyr kr/år





 

 












Årsgebyr for ulike abonnenter ved ulike gebyrmodeller

Case: Gebyrmodellen har differensiert fastledd der N=1 er for eneboliger. Øvrige abonnentkategorier

har fastledd der fastleddet for enebolig multipliseres med kategoriens N-verdi

120000

103184

100000

Blokkleilighet 70 m2 målt forbruk 80
86207

m3 (N = 0,6)
77719

80000
69230

Bolig målt forbruk 200 m3/år (N=1)
60742

60000

Hytte målt forbruk 50 m3/år (N=2)


40000
Næring vannmåler 70 mm årsforbruk

1000 m3/år (N =6)
20637
20169
19936
19702
19468

20000
Næring vannmåler 70 mm årsforbruk

5000 m3/år (N =6)

0

kr 16.51
kr 14.45
kr 12.38
kr 10.32


kr 610
kr 915
kr 1 220
kr 1 525

Dagens modell
20 %
30 %
40 %
50 %


Øverste tall: Forbruksgebyret i kr/m3. Mellomste tall: Fastledd for en enebolig i kr/år (N=1)

Nederste tall: Prosentandelen som fastleddet utgjør av årsgebyrene














3566
3589
1740

3059
3696
1723

2552
3804
1705



2045
3912
1687

1032
4127
1651







 








 
 


























































 

 

 








 
 

 











































 
 
 
 
 

























 
 

 



















































 


 






























































 

 

 



































 












































































 
 

 
 


 

 











 



 




















 




 




 



 

 


 


 

 






 
 




 
 
 
 
 

























































 

 
 

 

 

 

 




 


 




















 
 
 
 







































 






 














 
















 




 



































 









 



 
 









































 
 










 
 
 











 
 
 
 




















































































































 
 
 



























































 
 

 


































 
 
 












































































































 



 


 




 














 





















































Øvrige felt er beregningsfelt og kan ikke overskrives eller endres uten å oppheve arkbeskyttelsen. Passordet er "may".















35

Alternativ 1: Angi antall boenheter og sum m2 fritidsboliger:
Alternativ 2: Angi hvilke arealkategorier som ønskes brukt:
< 40 m2
41-74 m2
75-100 m2
101-125 m2
126-150 m2
151-170 m2
> 170 m2

Sum fritidsboligabonnenter med stipulert forbruk



34

33

32

31

30

29

28

27

26

Antall abonnenter med stipulert forbruk etter areal:
Alt.1 Angi antall boenheter og sum m2 fritidsboliger eller Alt.2 Angi antall boenheter for
hver arealkategori og beregningsgrunnlaget i m2

101

101

Antall
boenheter

2. FRITIDSBOLIGABONNENTER MED STIPULERT FORBRUK ETTER AREAL (BØR MÅLES):
Angi % av husholdningsforbruket som grunnlag for beregning av faktor m3/m2:

771

40
60
87
113
138
163
170

m2 beregn.grunnlag

771

654

654

Sum boligabonnenter med stipulert forbruk:

m2 beregn.grunnlag

40
60
87
113
138
163
170

Antall
boenheter

200
0
0
0

500
0
0
0

Antall boligabonnenter med stipulert forbruk etter areal:
Alt.1 Angi antall boenheter og sum m2 bolig eller Alt.2 Angi antall boenheter innenfor
hver arealkategori og arealberegningsgrunnlaget i m2
Alternativ 1: Angi antall boenheter og sum m2 bolig
Alternativ 2: Angi hvilke arealkategorier som ønskes brukt:
< 40 m2
41-74 m2
75-100 m2
101-125 m2
126-150 m2
151-170 m2
> 170 m2

1. BOLIGABONNENTER MED STIPULERT FORBRUK ETTER AREAL:
Antall m3 pr. m2 (anbefalt mellom 1.1 - 1.3)

10000

2

Sats

0
0
0
0
0
0
0
0
9980

9980

Sum areal
m2

% av bolig
25 %

0
0
0
0
0
0
0
0
75000

75000

Sum areal
m2

0

20
4000
4020
100
0
0
0
100
4120

1000 kr
4120
100
4020

0
0
0
0
0
0
0
0
2994

2994

m3 solgt

m3/m2
0,30

0
0
0
0
0
0
0
0
90000

90000

m3 solgt

m3/m2
1,2




25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

ABONNENTER OG SALG AV VANN:

13

12

11

10

9

8

7

6

5

OVER-/UNDERSKUDD PÅ ÅRETS SELVKOSTBEREGNING ( 6-3) 1000 KR

TILKNYTINGSGEBYR: Antall abonnenter og gjennomsnitt kr/abonnent
ÅRSGEBYR INNTEKTER FOR SELVKOSTDEKNING 1000 kr
SUM GEBYRINNTEKTER (4+5) 1000 KR
Inntekter fra vannmålerleie
Inntekter fra evt. saksbehandlingsgebyr rel. til pbl og f-lov
Inntekter fra salg av driftsmidler og div. andre inntekter
Andre spesifiserte inntekter:
SUM ANDRE INNTEKTER (7+8+9+10) 1000 KR
SUM INNTEKTER (6+11) 1000 KR

4

3

2

Brutto årskostnader 1000 kr
Fratrukket Sum andre inntekter (11) 1000 kr
SELVKOSTBEREGNING 1000 kr

1

INNTEKTER FOR DEKNING AV SELVKOST:
Antall

Tallene som er oppgitt er et tenkt case og ingen anbefaling. Kommunen må fylle ut sine egne data i de gule registreringsfeltene.

Verktøy for utvikling av gebyrmodell for årsgebyr

Kinei AS 2011. Regnearket er en omarbeiding av Vik kommunes regneark for beregning av årsgebyrer. Tillatelse gitt av teknisk sjef Per Martin Berglund oktober 2010.




















Ant. gebyrenheter**
688
101
128
917

Ant.gebyrenheter**
128
0
128

Antall
boenheter
0

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

79100
9980
95000
184080

Areal m2*

95000

95000

Areal m2*

0

Areal m2*

4100

Areal m2*

0

92834
2994
98000
193828

m3 solgt

98000

98000

m3 solgt

m3 solgt

2834

m3 solgt

0

48 %
2%
51 %
100 %

% av salg

98000
0
98000

m3 solgt

m3 solgt

2834

m3 solgt

** Enheter som danner grunnlag for å beregne fastledd/abonnementsgebyr; Antall boenheter, bygg, eiendommer, seksjoner eller vannmålere

* Sum areal bolig og fritidsbolig som er grunnlag for stipulert forbruk samt sum areal boliger, fritidsbolig og næring som betaler etter målt forbruk. Grunnlag for beregning av fastledd hvis etter areal

Boligabonnenter (24+36)
Fritidsboligabonnenter (35+37)
Næringsabonnenter/offentlige abonnenter (40)
SUM

6. SUM ANTALL ABONNENTER OG SALG AV VANN:

Sum gebyrenheter og målt forbruk i m3. Angi m2 hvis enhet fastledd *
Evt. salg av vann til næring/ikke-bolig stipulert grunnlag
Sum salg av vann til næring

5. NÆRINGSABONNENTER/OFFENTLIGE ABONNENTER:

Angi antall boenheter og m3 solgt. Angi sum areal hvis fastledd iht. m2*

4. FRITIDSBOLIGABONNENTER MED MÅLT FORBRUK:

Angi antall boenheter og m3 solgt. Angi sum areal hvis fastledd iht. m2*

Vannmålerdimensjon < 25 mm / Alternativ dimensjon inntaksledning
Vannmålerdimensjon 25 - 34 mm
Vannmålerdimensjon 35 - 49 mm
Vannmålerdimensjon 50 - 74 mm
Vannmålerdimensjon 75 - 99 mm
Vannmålerdimensjon100 - 149 mm
Vannmålerdimensjon 150 - 199 mm
Vannmålerdimensjon > 200 mm
SUM
Kontrollsum fra "Sum antall abonnenter og salg av vann, tabell 6 " (43)

NÆRING/OFFENTLIGE ABONNENTER: Angi kategorier

SUM
Kontrollsum fra "Sum antall abonnenter og salg av vann, tabell 6 " (42)

Hytter (samme kostnad som for eneboliger, men mindre bruk)
Leiligheter (utnytter infrastrukturen bedre enn hytter)

FRITIDSBOLIGABONNENTER: Angi kategorier

SUM
Kontrollsum fra "Sum antall abonnenter og salg av vann, tabell 6 " (41)

Eneboliger, tomannsboliger og tremannsboliger
Blokkleiligheter (større utnyttelse av infrastrukturen enn for eneboliger)

BOLIGABONNENTER - Angi kategorier

Ant. gebyrenheter
5
80
22
14
1
2
4
0
128
128

101
101

Antall
boenheter
50
51

688
688

Antall
boenheter
623
65

0,8
1,0
2,5
6
10
20
50
75
Avvik
0

N - faktor

Avvik
0

2
1,2

N - faktor

Avvik
0

1,0
0,6

N - faktor

Fylles ikke ut dersom fastleddet beregnes etter antall m2
N-faktor: Angi faktor for fastleddet i forhold til eneboligabonnenter som har faktor 1. Differensiering av fastleddet gir sammenheng mellom kommunens kostnad og gebyret

KATEGORISERING AV ABONNENTENE MHT. FASTLEDD (ABONNEMENTSGEBYR)

44

43

42

41

40

39

38

37

36

3. BOLIGABONNENTER MED MÅLT FORBRUK

Antall
boenheter
34

Tallene som er oppgitt er et tenkt case og ingen anbefaling. Kommunen må fylle ut sine egne data i de gule registreringsfeltene.

Øvrige felt er beregningsfelt og kan ikke overskrives eller endres uten å oppheve arkbeskyttelsen. Passordet er "may".





BEREGNING AV STØRRELSEN PÅ FORBRUKSLEDDET:

Alternativ 2: Fastleddet beregnes pr. m2

Alternativ 1: Fastledd beregnes pr. enhet/vannmålerdimensjon/ledningsdim:

BEREGNING AV STØRRELSEN PÅ FASTLEDDET:

VELG % - ANDEL FASTLEDDET SKAL UTGJØRE AV ÅRSGEBYRET:
Angi % - andel inntekter fra fastleddet (abonnementsgebyret)
% - andel inntekter fra forbruksleddet (mengdeavhengig årsgebyr)

Boligabonnenter (41)
Fritidsboligabonnenter (42)
Næringsabonnenter (43)
SUM

Boligabonnenter
Fritidsboligabonnenter
Næringsabonnenter
SUM

75



Abonnentgrupper

% av
vannsalg
48 %
2%
51 %
100 %

92834
2994
98000
193828

1000 m3



86

85

84

83

82

81

80

79

Bolig 120 m2 der forbruket stipuleres etter areal (N = 1)
Blokkleilighet 70 m2 målt forbruk 80 m3 (N = 0,6)
Bolig på 200 m2 der forbruket stipuleres etter areal (N=1)
Bolig målt forbruk 200 m3/år (N=1)
Hytte på 100 m2 der forbruket stipuleres etter areal (N=2)
Hytte målt forbruk 50 m3/år (N=2)
Næring vannmåler 70 mm årsforbruk 1000 m3/år (N =6)
Næring vannmåler 70 mm årsforbruk 5000 m3/år (N =6)

Beregning av årsgebyr hvis fastleddet betales pr. enhet iht. verdi for N.
for eneboliger

beregningsformlene ved å bruke korrekt N-verdi fra felt (45-63). NB! Passord
N=1

100

200

120

Angi areal
m2

144
80
240
200
30
50
1000
5000

Årsforbruk
m3

Beregningsgrunnlag

Fastleddet beregnes pr. enhet/vannmålerdimensjon/ledningsdimensjon (dvs. alle nøkler bortsett fra etter areal)
Her må kommunen selv velge ut aktuelle abonnentgrupper og evt. endre

% av
vannsalg
48 %
2%
51 %
100 %

Salg av vann

92834
2994
98000
193828

1000 m3

16,51

Antall m3
solgt
193828

Antall
enheter
184080

Antall
enheter
917

12,38

kr/m3

Fastledd
N=1 kr
8,69

Fastledd
N=1 kr
1234

50 %
kr 10,32
1979
280
1741
4000

50 %
kr 10,32
49 %
7%
44 %
100 %

Årsgebyr inntekter fordeling i %
ved varierende %-andel fastledd og kr/m3
20 %
30 %
40 %
kr 16,51
kr 14,45
kr 12,38
49 %
49 %
49 %
4%
5%
6%
48 %
46 %
45 %
100 %
100 %
100 %

30 %
kr 14,45
1954
192
1854
4000

Antall m3
solgt
193828

Antall
enheter
184080

Antall
enheter
917

40 %
kr 12,38
1967
236
1797
4000

20 %
kr 16,51
1941
149
1910
4000

Årsgebyr inntekter 1000 kr
ved varierende %-andel fastledd og kr/m3

14,45

kr/m3

Fastledd
N=1 kr
6,52

Fastledd
N=1 kr
926

2972
1651
4953
4127
619
1032
20637
103184

2995
1691
4579
3919
1730
2060
20213
86251

3006
1711
4393
3815
2285
2574
20000
77784

3017
1731
4206
3711
2840
3088
19788
69317

3029
1751
4019
3607
3395
3602
19576
60850

Årsgebyr inntekter fordeling i %
ved varierende %-andel fastledd i kr og forbruksledd kr/m3
20 %
30 %
40 %
50 %
Dagens
kr 617
kr 926
kr 1 234
kr 1 543
modell
kr 16,51
kr 14,45
kr 12,38
kr 10,32

0%
kr 20,64
48 %
2%
51 %
100 %

0%
kr 20,64
1916
62
2022
4000

Antall m3
solgt
193828

Antall
enheter
184080

Fastledd
kr/m2
4,35
kr/m3

Antall
enheter
917

Fastledd
N=1 kr
617

10,32

kr/m3

Fastledd
N=1 kr
10,86

Fastledd
N=1 kr
1543

1000 kr
2000
2000

Alternativ 4

1000 kr
% fordeling
1600
50 %
2400
50 %

Alternativ 3

1000 kr
% fordeling
1200
40 %
2800
60 %

Alternativ 2

1000 kr
% fordeling
800
30 %
3200
70 %

Salg av vann

Antall m3
solgt
193828

184080

Antall m2

Antall
enheter
917

% fordeling
20 %
80 %

BEREGNING AV ÅRSGEBYR FOR ULIKE ABONNENTGRUPPER - EKSEMPLER:

78

77

76

74

73

72

71

Abonnentgrupper

Fordeling av gebyrene mellom de ulike abonnentgruppene

70

69

68

67

66

BEREGNING AV FASTLEDD OG FORBRUKSLEDD
Alternativ 1

Tallene som er oppgitt er et tenkt case og ingen anbefaling. Kommunen må fylle ut sine egne data i de gule registreringsfeltene.

Øvrige felt er beregningsfelt og kan ikke overskrives eller endres uten å oppheve arkbeskyttelsen. Passordet er "may".







86

85

84

83

82

81

80

79

Bolig 120 m2 der forbruket stipuleres etter areal
Blokkleilighet 70 m2 målt forbruk 80 m3
Bolig på 200 m2 der forbruket stipuleres etter areal
Bolig på 200 m2 målt forbruk 200 m3/år
Hytte på 100 m2 der forbruket stipuleres etter areal
Hytte på 100 m2 målt forbruk 50 m3/år
Næring 500 m2 vannmåler 70 mm årsforbruk 1000 m3/år
Næring 500 m2 vannmåler 70 mm årsforbruk 5000 m3/år

Beregning av årsgebyr
hvis fastleddet betales pr. enhetens areal i m2

(Anbefales ikke dersom forbruksleddet for boliger og fritidsboliger også beregnes etter areal)

120
70
200
200
100
100
500
500

Angi areal
m2
144
80
240
200
30
50
1000
5000

Årsforbruk
m3

Beregningsgrunnlag

BEREGNING AV ÅRSGEBYR FOR ULIKE ABONNENTGRUPPER - EKSEMPLER:

Fastleddet beregnes etter byggets areal.

Årsgebyr inntekter fordeling i %
ved
varierende %-andel fastledd kr/m2 og forbruksledd kr/m3
20 %
30 %
40 %
50 %
Dagens
kr 4,35
kr 6,52
kr 8,69
kr 10,86
modell
kr 16,51
kr 14,45
kr 12,38
kr 10,32
2972
2899
2862
2826
2790
1651
1625
1612
1599
1586
4953
4831
4771
4710
4649
4127
4171
4193
4215
4237
619
930
1085
1241
1396
1032
1260
1374
1488
1602
20637
18682
17705
16728
15751
103184
84720
75488
66256
57025

Tallene som er oppgitt er et tenkt case og ingen anbefaling. Kommunen må fylle ut sine egne data i de gule registreringsfeltene.

Øvrige felt er beregningsfelt og kan ikke overskrives eller endres uten å oppheve arkbeskyttelsen. Passordet er "may".










































 

 

 
 
 

 
 

 








































 












 





  





 

 


 
                                  
 












 
                                        














 








 


     
 



 




   
 





 









 








 

















 








   
 
 
 




 
           
 



 



                                  
 



 

















 
 





 





 







 
                                    




                                      
 
 



 
 

















 




 








 









 











 



 



















 
 


 




  
                           






                         

















                         
 



 



 
  






 









 
 





   




















 





  



     

 









 
  
          





 


 

 
 




                        


















 


 

 

 
 


 


















Komm

Tilknytningsgebyret likt for alle abonnenter.



1.1.2 Likt fastledd for alle typer abonnenter. Begrunnelse:
Lett å administrere.

Begrunnelse: Samme inntekt til kommunen. For å slippe å
stipulere forbruket og få et høyt kostnadstall etter
forbruk/areal, ble det satt et fastgebyr som er likt for både
store og små areal.
1.1.1 Fastleddet 35% av årsgebyret. Begrunnelse:
Rettferdiggjøring av forholdet mellom stort og lite areal.

Har abonnenter med spesielt høyt vannforbruk som har
påvirket utforming av gebyrmodellen.
Bruker vekttall for årsgebyr næringsbygg.
1.1 Todelt modell

1.1 Todelt modell
1.1.1 Fastleddet 50% av årsgebyret.

Differensiert tilknytningsgebyr ut fra areal.

Lavt tilknytningsgebyr for eksisterende anlegg, men nytt
anlegg med forholdsvis høyt gebyr.

1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA‐anlegget.

1.2 Lav sats for eiendommer som har bekostet VA‐anlegg
Tilknytningsgebyrene er satt høyt. Dette for å dekke mest
mulig av infrastrukturkostnadene.
Politisk ønske om lavt fastledd.
Tillknytningsgebyrene er differensiert ut fra areal og stipulert
1.1.2 Differensiert fastgebyr. Lavere fastledd for næringsbygg. vannforbruk.

1.1.2 Differensiert fastgebyr. Nærings abonnenter fastgebyr
gradert etter vannforbruket. Årsak: Sosiale profil ‐ De som
bruker mest vann bør betale mest i fastdel.

1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA‐anlegget.
Ønsker flest mulig tilknyttet de kommunale anleggene.
Relativt lav kostnad ved å kople seg på, men dersom
forbruket er høyt vil vi ta det igjen der. Høyere fastgebyr for
storforbrukere. Trenger da ikke høyere tilknytningsavgift.

1.1 Todelt modell ‐ fått den anbefalt!
1.1.1 Fastleddet liten del av årsgebyret ‐ 20%. Sosial profil
med lav fastdel, slik at de med lavest forbruk ikke skulle
komme så galt ut, f.eks pensjonister, eneboere osv.

Tilknytningsgebyr
1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA-anlegget
Høyt tilknytningsgebyr
Differensieres ut fra areal.

Årsgebyr

1.1 Mest rettferdig med todelt modell.
1.1.1 Fastleddet 50% av årsgebyret.
1.1.2 Differensierer fastleddet

Del 1: Spørsmål 1 og 2

2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

2.1 Ny gebyrmodell fra 2008. Begrunnelse for ny modell:
Slutte å kreve inn minstegebyr.
2.2.1 Ikke stort politisk engasjement.

2.2.1 Ikke stort politisk engasjement.
2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

2.1 Ny gebyrmodell 2007, revidert 2010.
Politiske føringer for revidering av forskriften.

2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

2.2.1 Stort politisk engasjement.
Politisk ønske om å få til en modell med høy sosial profil. Lite
forbruk ‐ liten fast del. Stort forbruk ‐ større fastdel.

2.1 Ny gebyrmodell 2004, revidert 2009.
Reviderte forskriften for å rette opp i kategoriene for fastdel
for næringsabonnenter. Hadde ikke nok kategorier i den
forrige gebyrmodellen for at dette skulle bli mest mulig
rettferdig i forhold til store vannforbrukere.

2.1 Ny gebyrmodell 2010 ‐ ønsket 2‐delt modell.
2.2.1 Lavt politisk engasjement.
2.2.2 Polikerne enige med administrasjonen.

Erfaringer dagens gebyrmodell

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Bjugn

Eidsberg

Hol



Rana





Komm
2.1 Ny gebyrmodell fra 2007.
Gammel gebyrmodell inneholdt minimumsbeløp, som ville
være ulovelig fra 2008.
Det var ønskelig å få ned arbeisomfanget med
gebyrinnkrevingen, og vi ønsket å komme vekk fra areal som
grunnlag for gebyrene.

Erfaringer dagens gebyrmodell

2.1 Ny gebyrmodell vedtatt i 2004. Begrunnelse: Varslet at
1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA‐anlegget. Lavt
minstegebyrmodellen skulle utgå. Ikke revidert.
tilknytningsgebyr. Begrunnelse: Ønsker at innbyggerne skal
være tilknyttet det kommunale nettet. Sett opp mot at
tilknytningsgebyrene uansett ville betydd lite for kommunens
inntekter, er det derfor valgt å holde disse gebyrene lave.
2.2.1 Ikke stort politisk engasjement.
Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens
størrelse.



1.1.2 Det er ikke laget kategorier/abonnent‐grupper for
differensierin av fastleddet. Den bestemmes ut fra
vannforbruk.

1.1.1 Fastdelen utgjør en relativt liten andel av årsgebyret.
Gebyrmodell innebører at abonnementsdelen også varierer
med forbruk. Begrunnelse: Forbruk er drivende også på de
faste kostnadene.

2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

2.1 Ny gebyrmodell vedtatt i 2003. Ikke revidert senere.
2.2.1 Ikke stort politisk engasjement.
2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

1.1 Todelt modell. Det var varlset at minstegebyrmodellen
ville utgå (Forurensnings‐forskriften paragraf 16‐4).
Kommunen har valgt en gebyrmodell som gir incitamenter for
å redusere forbruket, både for store og små forbrukere.

1.1. Todelt modell.
98,5% av abonnentene beregnes
etter areal mens 1,5% har vannmålere.

Næringsbygg differensiere på bakgrunn av størrelsen på
inntaksledningen. Begrunnelsen for dette er at en bedrift med
grov inntaksledning belaster VA‐verket mer enn en bedrift
med grann inntaksledning, jfr. modellen fra E‐verkene som
graderer etter størrelsen på inntakssikringene.
En bedrift med kun 1" inntaksledning har samme
1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA‐anlegget.
Lavt tilknytnigsgebyr ‐ kr. 1. Likt for alle eiendommer. Skal ikke
være et økonomisk hinder for tilkobling av nye abonnenter
etter hvert som ledningsnettet utvides.

1.1.2 Ulikt fastledd for ulike abonnenter.
Fritidseiendommene har et høyt fastledd, da disse er svært
kostbare å betjene, samtidig som de har et lavt forbruk. Uten
et høyt fastledd ville fritidseien‐dommene blit subsidiert av de
fastboende.

2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

Det er likt gebyr for den enkelt brukerkategori, men
2.2.1 Ikke stort politisk engasjement.
differensiert mellom kategoriene. Forskjellen mellom bolig og
fritidseiendom er svært liten.

1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA‐anlegget.
Tilknytningsgebyrene er betydelig lavere i dag enn før
forskriftsendring. Begrunnelse: Intektene skulle bli mer
stabile, og ikke har store konjunkturmessige svingninger.
Stor aktivitet med bygging og tilknytning av hytter. Ved
krakket i hyttemarkedet ville inntektsforfallet for kommunen
blitt mye større enn de vi nå opplevde.

1.1 Todelt modell
Utarbeidet forskriftsmal sammen med 250 andre kommuner i
regi av ANØ. Fokuserte på todelt modell og endte opp med
det.

1.1.1 Størrelsen på fastleddet varierer etter brukerkategori;
næring/off. virksomhet, fritidseiendom, bolig.
For bolig og næring er fastleddet holdt lavt , men for
fritidseien‐dommer er fastleddet høyt.

Tilknytningsgebyr

Årsgebyr

Del 1: Spørsmål 1 og 2

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Ringebu

Tromsø



Trondheim





Komm

Årsgebyr

Tilknytningsgebyr

Erfaringer dagens gebyrmodell

2.2.1 De er opptatt av klager, i form av henvendelser direkte
til seg, og medieoppslag.
a. En enkel modell gir få klagesaker.
b. Lave gebyrer gir få klagesaker.
c. God tjenestekvalitet gir få klagesaker.
d. Kompetente saksbehandlere gir få klagesaker.
2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

1.1.1 Fastleddet utgjør 40% av årsgebyrerne.

1.1.2 Samme fastledd (dvs samme beløp i kr/m2) for alle
abonnenter. Regner gebyr pr. bygning innen hvert
bruksnummer. Begrunnelse likt fastledd: En enkel modell.
Feks ingen justering ved bruksendring, oppdelig,
sammenslåing eller seksjonering av .

2.1 Ny gebyrmodell 2001. Hovedsaken var at målervalg for
1.2 Meget lavt tilknytningsgebyr. Begrunnele: Hadde inntil
1990 graderte tilknytningsavgifter der høyeste sats var meget boligabonnenter ble innført, noe som var et sentralt krav. Det
var da nødvendig å innføre en 2–delt modell.
høy (men for så vidt rettferdig). Ressurskrevende å
administrere, både mot kunder og politikere. I dag har vi
ugraderte og meget lave tilknytningsgebyrer (på nivå med et
årsgebyr), og livet er bra. Tilknytningsgebyret er likt for alle,
dvs samme arealsats, kr/m2. Dette er enkelt og rettferdig.

2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.

1.1.2 Likt fastledd for alle typer abonnenter. Vurderes som
mest rettferdig.

1.1. Innførte 2‐delt modell i 2001, samtidig med at vannmåler
ble en valgmulighet for boligabonnentene. Fastleddet høy
andel av 2 grunner: Ønsket en ”balansert” rettferdighet og et
høyt fastledd en ”nødvendighet” for å begrense
gebyrøkningen for målerabonnentene pga stipulert forbruk
ble redusert fra 2,75 til 1,3 m3/m2, år.

2.2.1 Stort politisk engasjement. Nokre av politikarane er
svært opptatt av gebyr til landbrukseigedommane. Om å setje
fastleddet så høgt som mogeleg.

1.1.1 Relativt stor andel: 50% av årsgebyret. Politikerne har
fastsatt satsen.

1.1 Todelt modell. Begrunnelse for valg av modellen:
2.1 Ny gebyrmodell vedtatt i 2004, revidert i 2007. Ved bruk
1.2 Ikke red. hvis eiendommen bekostet VA‐anlegget.
Modellen er rettskaffen, dei som bruker mykje vatn må betale Tilknytningsgebyret er lavt og likt for alle typer eiendommer. av todel gebyr gjennom 3 år fant vi ut at vi måtte gjere nokre
for det!
Begrunnelse: Mest rettferdig. Ønske om at alle skal knytte seg justeringar samt klargjere definisjonar ved bruk av dømer.
til vannverket og ikke bli skremt av høyt tilknytningsgebyr.

Del 1: Spørsmål 1 og 2

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Vik



Bergen







Komm

Tilknytningsgebyr

2.1 Ny gebyrmodell i 2002, revidert i 2006.I 2002 ble tidligere ‐
gebyrmodell underkjent av Fylkesmannen i Rogaland. Ny
todelt gebyrmodell ble da valgt. Vi vil imidlertid bemerke at
Høyesterett fant at våre måte å beregne gebyrene på ikke var
i strid med lov om vass‐ og kloakkavgifter med
rammeforskrifter.

1.1 Todeltårsgebyr.

2.2.1 Lite politisk engasjemen. Politikerne ønsket lavere
gebyr for store næringsbygg.

2.2.2 Administrasjonen foreslo å øke tilknytningsgebyret slik
at det reflekterte økningen i konsumprisindeksen. Dette ble
avslått av politikerne.

1.2 Ikke reduksjon hvis kommunen bekostet VA‐anlegget.

Erfaringer dagens gebyrmodell
2.1 Ny gebyrmodell vedtatt 2001. Begrunnelse: "Vi trodde vi
måtte endre modellen." Revidert 2004. Begrunnelse: Mer
rettferdig differensiering av tilknytningsgebyret for
flermannsboliger.

1.1.2 Likt abonnementsgebyr for alle abonnementskategorier.
Dette er fordi det har vist seg vanskelig å finne egnede
fordelingsnøkler for å fordele de faste kostnadene på ulike
abonnementskategorier. Vi mener også at prinsipielt bør de
faste kostnadene fordeles likt mellom abonnentene.

1.2 Gir reduksjon hvis abonnenten har bekostet VA‐anlegget
på annen/egen måte. Har et "mellomstort" tilknytningsgebyr
(42 500). Det er fordi det er bedre å hente inn pengene
gjennom årsgebyret; dette blir mer forutsigbart.
Vår anbefaling er egentlig at tilknytningsgebyr faller bort. Den
eneste begrunnelsen for å beholde det er at det er urettferdig
1.1.1 Fastleddet utgjør 87% av årskostnadene. De fleste
overfor de nåværende abonnentene som har betalt
avløpskostnadene er faste; de varierer svært lite med
tilknytningsgebyr at fremtidige abonnenter ikke skal betale.
abonnentens vannforbruk. Dette gjelder kapitalkostnadene og Tilknytningsgebyret beregnes per boenhet. For eneboliger og
lønnskostnader til folk på renseanlegget, etc. De kostnadene fritidsboliger er tilknytningsgebyret en fast sum (42 500). For
som kan sies å være variable er strømkostnader knyttet til
flermannsboliger differensieres tilknytningsgebyret etter
pumping av avløpsvann og kjemikalier. Det er dessuten mye bebyggelsens størrelse (50 % rabatt for boenheter under 100
innlekking på vårt nett slik at eventuell vannsparing hos
m2, 25 % rabatt for boenheter over 100 m2). Rabatten gis
abonnenten får lite utslag. Vi mener det er feil å gi et inntrykk fordi flermannsboliger legger beslag på mindre ledningslengde
til abonnenten at vannsparing vil gi reduserte
enn hva eneboliger/hytter gjør.
behandlingskostnader. Hvis vi hadde stor andel variabelt
For næringsbygg beregnes tilknytningsgebyret utfra
gebyr og alle sparte 50 % vann ville vi ha måttet sette opp pris bebyggelsens areal. Det gis rabatt (50 %) for areal over 200
per m3 ganske kraftig, for vi fikk jo ikke noe reduserte
m2. Minimumsgebyret er som for eneboliger.
kostnader som følge av vannsparingen ! Dette blir å gi
abonnentene falske forhåpninger om lavere avløpsgebyr. Vi
ser på avløpstjenesten som en tjeneste du enten har eller ikke
har. Det er tilgangen til avløpsnettet man betaler for; ikke i
hvilken grad man bruker tjenesten (avløpsmengde).

1.1 Todelt årsgebyr. Trodde vi måtte ha den todelt da denne
muligheten kom og fant først senere ut at vi kunne ha kun
forbruksavhengig gebyrmodell. Er fornøyde med den todelte
modellen fordi den tydeliggjør at mye av avløpskostnadene er
faste.

Årsgebyr

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Del 1: Spørsmål 1 og 2

Enebakk (gjelder bare avløp)





Stavanger





Komm

Tilknytningsgebyr

Erfaringer dagens gebyrmodell



1.1.1 Fastleddet er lågt i forhold til forbruksleddet.
Grunngjevinga er at det skal lønne seg for den enkelte
abonnent å spare på vatnet.

Høgt/lågt tilknytningsgebyr er ei relativ vurdering. For
2.2 Ikke stort politisk engasjement.
størstedelen av kommunen er det ved ny utbygging behov for
oppgradering av vass‐ og avløpsnettet. Det er vurdert som
rimeleg at nybygging tek ein vesentleg del av kostnadane ved
slik oppgradering, enten i form av høge tilknytingsgebyr eller
gjennom gjennomføring av konkrete utbyggingstiltak (
utbyggingsavtalar).
1.1.2 Fastleddet varierer etter storleiken på vassmålaren med Tilknytningsgebyret differensieres etter vassmålarstorleik.
2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.
utgangspunkt i ein 3/4" vassmålar. Siktemålet er at dei faste
utgiftene også skal avspegle seg som høgare fastavgift for
storforbrukarane.

2.1 Ny gebyrmodell vedtatt i 1974, revidert i 1992 og 2010.
Begrunnelse: Endra forskrift i 2010 er først og fremst fremma
for å tilpassa denne til tidlegare vedtatt krav om at alle
abonnentar skal ha vassmålar og ordninga med differensiert
tilknytningsgebyr. Det er også gjort ein del presiseringar i
forhold til innarbeida praksis og uklåre punkt, t.d. kva reglar
som skal gjelde for mellombels bygningar.

For avløp: Differensiert gebyr for tilknytning i tre grupper.
2.2.2 Politikerne enige med administrasjonen.
Eiendommer som har betalt full refusjon betaler lav sats
gruppe I. Eiendommer som har betalt delvis vis refusjon
betaler mellomste sats gruppe II, mens eiendommer som ikke
har betalt refusjon betaler høy sats gruppe III. Begrunnelen er
at den/ de eiendommene som har hatt ‐ store ‐ utgifter til å
etablere fellesanlegg som blir overtatt av kommunen skal få
redusert gebyret for tilknytning. Type eiendom eller hvilken
bruk eiendomseier kan/ ønsker er ikke med og bestemmer
størrelsen på tilknytningsgebyret.

1.1.2 Mellomting av alt 1 og 2. Modellen passer ikke inn i de
alternativene som er gitt. Fastleddet er avhengig av størrelsen
på bebyggelsen på eiendommene. Det vil si at fastleddet er
beregnet som en pris pr m2 uavhengig av hva eiendommen
brukes til.
1.1 Todelt gebyrmodell. Begrunnelse: Utgangspunktet for valg 1.2 Gir reduksjon hvis abonnenten har bekostet VA‐anlegget
av modell knyttet til kommunens faste og variable kostnader. på annen/egen måte.

1.1.1 Fastleddet utgjør 50% av årsgebyret.
80 til 90 % av kostnadene på VA‐ sektoren er faste. Hvis en så
stor del av kostnadene inngår i den faste delen, ville
incitamentet til å spare vann avta. Kommunens valg av en 50/
50 modell kan/ bør derfor oppfattes som en "gylden
middelvei".

Begrunnele: Å synliggjøre at store deler av kostnadene på VA‐ Høyt tilknytningsgebyr. Begrunnelse: Tilknytningsgebyret skal 2.2 Engasjementet er avhengig av hvilket fokus det er ‐ i den
sektoren er faste og må betales selv om der ikke tappes vann synliggjøre for abonnenten at eiendommen tilknyttes en
lokale pressen ‐ på måten kommunen beregner gebyrene og
eller blir mottatt avløpsvann.
infrastruktur som er lagt og bekostet av andre eiendomseiere. størrelsen på gebyrene.

Årsgebyr

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Del 1: Spørsmål 1 og 2

Stavanger



Hå





Komm.

Har et selvkostregneark som ble utformet i et samarbeidsprosjekt mellom
flere kommuner og konsulent May Rostad.
Ganske ressurskrevende å få frem data, men erfaring fra år til år gjør det
enklere.

4.2 Mer korrekt fakturagrunnlag. Alle betaler for hva de faktisk får.


3.3 Samlet ressursbehov: 0,7 årsverk.

4.3.2 Sjelden vannmålere som viser avvik. Når en kunde imidlertid
mistenker at måler viser fei,l sjekker kommunens rørlegger. Dersom det
da er tvil blir den innsendt til uavhengig kontroll. Ressursbruk: 0,05
årsverk.

4.3.3 Abonnentens tillitt til en rettferdig gebyrmodell. Kan ikke se at det
har noen ulemper. Selv om det er ressurskrevende, syntes vi det er det
mest rettferdige systemet for alle parter.

3.2.2 Antall abonnenter: 3200. Innføring av KOMTEK gir nye muligheter
for å se på kart hvilke eiendommer som har hvilke avgifter i forhold til
nabolaget. Håper å få innført dette systemet innen relativt kort tid.

4.3.1 Vannmålerleie inngår i det ordinære gebyrgrunnlaget.

3.2.1 Grunnlaget for fakturering: EDB‐Komfakt. Det jobbes hver dag med å
holde registrene ajour og så korrekt som mulig. Fanges opp mye i
forbindelse med byggesaksbehandling. VA avd.får kopi av alt som blir søkt
om og følger opp både med folkeregistret, rørlegger osv.

3.1 Selvkostberegn. utføres av VA‐avdelingen.

3.3 Samlet ressursbehov: 1/3 årsverk.

3.2.2. 3300 abonnenter. God kvalitet på dataene ‐ de fleste er registrert.
Kvalitetssikrer mot GAB/feier/renovarsjons‐registre. Arealtype: BRA

4.1 Vannmålerdekning: 99,8%.

4.3.2 Lite kvalitetsmålinger av vannmålere.

4.3.1 Abonnenten dekker selv alle kostnader med vannmåler.

5.2 lagde en flott brosjyre ved innføring av ny gebyrmodell. Flere
presseoppslag på eget iniativ og andre som pressen selv utarbeidet. De
største abonnentene/næringene fulgte godt med og fikk informasjon av
kommunen når de trengte det for å endre budsjettprosessen sin på dette
feltet.

5.1 Utarbeidet en egen info‐folder som sendes ut sammen med faktura 1
gang pr år. (Dessverre ikke i 2010 pga ressursmangel) Denne folder blir
også lagt på kommunens hjemmeside.

Baseres på kommunens regnskapssystem samt Excel regneark med
5.2 Ved endring av gebyrmodellen ‐ sendt ut info via brev og flyveblad
datagrunnlag.
samt informasjon på kommunens hjemmeside.
3.2.1 Abonnementsreg./ programmet ProAktiv oppdaterer registrene mot
GAB. Endringsmeldinger legges inn manuelt.

Informasjon
5.1 Sender ut brev/brosjyrer samt info på kommunens hjemmeside.

4.2 Abonnentene avgjør selv om de vil ha vannmåler.

Beregninger/fakturering
3.1 Selvkostberegn. utføres av VA‐avdelingen.

4.1 Vannmålerdekning: 27%.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
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Komm.

4.3.2 Omfang av nøyaktighetsmålinger: 10%.

5.1 Link til gebyrregulativet på kommunens hjemmeside.

5.1 Informerer via kommunens hjemmesider og egen brosjyre.

Informasjon


Som arealtype brukes BRA. Arealdataen oppdateres fra Matrikkelen ‐
gode kvalitet på dataene.

4.3.2 Omfang av nøyaktighetsmålinger: 0%.

3.3 Samlet ressursbehov: 0,7 årsverk.

Gebyrberegningen går etter areal eller forbruk på vannmåler. Om
måleren er gammel og bør utskiftes/rengjøres, følges ikke opp av
kommunen (private vannmålere).

3.2.2 Antall abonnenter: 6600. Noen prosenter "gratispassasjerer. Når vi
får koblet KomTek mot kartet og visualisert hvor det betales og hva det
betales for, vil vi lettere oppdage slike ting.

4.3.1 Abonnenten bærer selv alle kostnader med vannmåler.

5.2 Kun informert på kommunens hjemmeside.

4.2 Rana har ikke vannmangel. Det er lettere å administrere etter areal og 3.2.1 Som abonnemnetsregister brukes Komtek. Kjører rapporter som skal Informasjon om gebyrregulativet er trykt på baksiden av fakturaen.
det blir billigere for abbonenten.
fange opp endringer i Matrikkelen.

4.1 Vannmålerdekning: 1%.

3.1 Selvkostberegn. utføres av VA‐avdelingen. Selvkostgrunnlaget
fremskaffes av regnskapsavdelingen.

3.2.1 Som abonnemnetsregister brukes Komtek.
3.2.2. Antall abonnenter: 2605. Jobber kontinuerlig med å fange opp
"gratispassasjerer." Som arealtpe brukes BRA. Arealdataene kommer fra
byggesak. En person jobber på fulltid med å skaffe nødvenidge
beregningsgrunnlag utover arealdata.

4.3.1 Vannmålerleie. Kr. 150 eks. mva. pr. år.

4.3.3 Største fordel med vannmålere: Rettferdige gebyrer.

3.1 Selvkostberegn. utføres av økonomiavdelingen.
Bruker Momentum til selvkostsberegninger (litt komplisert).

Beregninger/fakturering

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 20%.
4.2 Bruk av vannmålere gir mer rettferdig betaling.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 2: Spørsmål 4, 3 og 5
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3.2.1 Benytter KOMTEK/Uniqe til ajourhold av abonnementregister og
utskrift av fakturaer.
Krever søknad om tilknytning, og utstedet tilknytningstillatelse vedlagt
ferdigmelding som skal returneres kommunen. Dette gjøres i et
"hjemmesnekret" regneark som fungerer veldig bra. Alle
tilknytningstillatelser og ferdigmeldinger går via kontorets merkantile
avdeling, som på bakgrunn av disse sender ut tilknytningsgebyr og legger
eiendommen inn i abonnementsregisteret.
Vi benytter også regnearket til å purre opp manglende ferdigmeldinger.
Har svært god oversikt over abonnentene.

3.2.2 Antall abonnenter: 2638. Ingen gratisabonnenter.

4.3.1 Abonnenten leier vannmåler av kommunen. Leie kr. 305 eks. mva.
år.

4.3.2 Erfaringen så langt er at det er få målere som treng
nøyaktighetskontrol, dvs. liten resurssbruk.

4.3.3. Svært mye arbeid med forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Mange 3.3 3.3 Samlet ressursbehov: 0,7 årsverk.
klaget over høyt forbruk og urettferdig ordning. Tilrettelagt for avlesning
over kommunens hjemmeside. Sist høst benyttet 40% denne tjenesten.
Alle vannmålere er tilrettelagt for fjernavlesning. innfører fjernavlesning
av vannmålerne etter hvert ‐ teknologien er i rask utvikling.

5.2 Ikke iverksatt spesielle infotiltak ved innføring av ny modell.
Utarbeidet et regneark for indekningsberegning/selvkostberegning i
samarbeidsprosjetk med ANØ.
Indekningsberegning i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.
Resultatet av denne beregningen blir benyttet i forbindelse med neste års
gebyrfastsettelse.
Ønskelig at indekningsberegning/ selvkostregnskap hadde ligget ved VA‐
avdelingen, men regnearket virker svært komplisert og VA‐avdelingen
mangler personalresursser.

4.2 Ved innføring av ny forskrift fra 2008, ble det vedtatt at alle
abonnenter skal betale forbruksgebyr basert på målt forbruk.

5.1 Informasjon via kommunens hjemmesider via flere linker. Baksiden av
avlesningskortet brukes til informasjon.

Informasjon

3.1 Selvkostberegn. utføres av økonomiavdelingen.

Beregninger/fakturering

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 100%.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter
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3.2.2 Ca 24.000 abonnenter, som igjen omfatter ca 29.000 boenheter.
68.000 innbyggere i Tromsø kommune


3.3 Samlet ressursbehov: 1,7 årsverk.

Abonnentene kontrolleres ved alle nyinstallasjoner og endringer. Det skal
kun benyttes vannmålere levert fra kommunen.

Som arealtype brukes BRA. Oppdatering av arealdata mellom
Matrikkelen og lokalt abonnementsregister skjer ca 2 gr per uke.
Arealdata oppfattes som rimelig bra, og er forbedret de siste årene. Det
har vært gjennomført målinger og spørreundersøkelser for å bedre
dataene…men fortsatt er det sansynligvis en del feil.

4.3.3 Oppfattes rettferdig, og vil øke mulighetene for lekkasjelokalisering. Gode rutiner for å fange opp nye abonnenter. Finnes enkelte
Største ulempen med vannmålere er kostnadene.
gratispassasjerer som ikke er blitt registrert noen steder. Det har vært
gjort "vasking" av data mellom bla vann og avløp. Denne rutinen skal
gjentas, eventuelt mot andre register dersom mulig!

4.3.2 Ingen nøyaktighetsmålinger.

Informasjon

3.1 Selvkotstberegningen utføres av VA‐virksomheten/ kommunalteknisk 5.1 Infomrerer i hovedsak gjennom kommunens hjemmesider.
avdeling. Selvkostregnskapet føres i ege utviklet regneark. Fungerer
godt, men følsom for vedlikehold og vil ofte være personavhengig.
Kommunens sentrale Anleggsregnskap ikke godt nok for beregning av
kapital‐kostnader. Både avskrivninger og renteberegninger utføres i
regnearkmodellen.

Beregninger/fakturering

4.3.1 Fire satser ‐ dimensjonsavhengig. Årlig leie varierer fra kr. 211 til kr. 3.2.1 Abonnementsregister er PA‐KIS 2000. Oppdatering skjer mot lokal
2836 eks. mva.
GAB i gjennomsnitt 2 ggr per uke. Lokal GAB ajourholdes fortløpende mot
Matrikkelen.

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 1,5%. Ingen bevisst strategi for å øke
vannmålerandelen. Viktig at abonnenten fritt kan velge.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter
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3.2.2 Antall abonnenter: Ca. 50.000. Det er ingen planer om å endre
dagens rutiner mht. mulige gratispassasjerer. Har jevnlige møter med
kart og oppmåling for å kvalitetssikre listene. Som arealtype benyttes
brukesareal (BRA). Arealdataene oppdateres manuelt fra Matrikkelen.
Målet er å fjerne gebyrgrunnlag på areal og ha installert vannmålere hos
alle forbrukere. Dimensjon på vannmålere ajourholdes via
vannmålermeldinger som mottae fra de foretakene som skifter / setter
inn nye vannmålere.
3.3 Samlet ressursbehov: 7,1 årsverk.

4.3 Abonnenten leier vannmåler av kommunen. Leie pr. år: Kr. 161 eks.
mva.

4.3.2 Kontrollerer mindre enn 1% pga mistanke om feilmåling.


3.2.1 Komtek.
3.2.2 Antall abonnenter: 860. nye abonnenter blir registrert gjennom
byggesaksbehandlingen. Arealtype som benyttes: Bruksareal. Arealdata
oppdateres fra Matrikkelen.

4.3.1 Abonnenten bærer selv alle kostnader med vannmåler.

4.3.3 Lekkasjetap samt at abonnentn betaler for det vannet som blir
faktisk brukt.

5.2 I 2004 då nytt gebyr vart vedteke vart abonnentane orientert med
tilsent info.brosjyre.

3.1 Selvkotstberegningen utføres av VA‐virksomheten/ kommunalteknisk 5.1 Kommunens hjemmesider: Gebyrgrunnlag for kommunens tjenester.
avdeling. Held på å skaffe oss eit verkty til dette arbeidet.

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 5,1%. Ingen policy på dette området.

4.3.3 Største fordel: Abonnentens tillit til rettferdige gebyrer. Største
ulempe: Ressurskrevende.

5.2 Endring ble annonsert i dagspressen, nye internettsider ble laget.
3.2.1 Felles kunderegister med kart og oppmåling. Det er de som har
ansvar for å ajourholde registeret. De bruker Matrikkelen for å ajourholde
registeret.

4.2 Bystyrevedtak på at det skal innstalleres vannmålere hos alle nye
abonnenter. Det har vært gjeldende siden 1/1‐1998.

5.1 Egne sider om gebyret og en egen side om Betaler du for mye i vann
og avløpsgebyr?

Informasjon

3.1 Selvkostberegn. utføres av økonomiavdelingen. Benytter
Momentummodellen og legger inn alle data selv. Avskrivninger og
rentesiden har vært tunge å drifte, men det har gått rimelig greit å få til
driftsoversikten.

Beregninger/fakturering

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 80%.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 2: Spørsmål 4, 3 og 5

Trondheim



Vik





Komm.


3.3 Samlet ressursbehov: 0,5 årsverk.

3.2.1 Antall abonnenter: 3038. Abonnementsregisteret er ganske bra. Vi
ser det på megleropplysningene der årsgebyrer etterspørres. Det er
sjelden det mangler avløpsgebyr. Arealtype: Bruksareal etter NS 3940.
Bruker ikke eksakt arealet i gebyrberegningen, men hvorvidt boenheten
er over eller under 50 eller 100 m2.

Bruker Agresso. Får jevnlige lister over eiendomsoverdragelser som
5.2 Informerte ikke spesielt, men tok heller telefonene i ettertid og
brukes for oppdatering av gebyrregister. Ved etablering av nye boenheter prøvde å forklare. Overgang til todelt gebyrmodell medførte ikke store
får økonomi kjennskap til det gjennom kopi av vedtak.
endringer for noen abonnementsgrupper.

4.2 Ønsker lav dekningsgrad for vannmåler, fordi avløpskostnadene stort
sett er uavhengig av vannforbruk.

5.1 På kommunens hjemmesider.

3.1 Det er VA‐virksomheten/kommunalteknisk avdeling som utfører
selvkostberegningene. Bruker et regneark utviklet av ANØ for å beregne
kapitalkostnader. Videre bruker vi et egenprodusert regneark for
beregning av hele selvkosten: avsetning til / bruk av fond, renter på fond
og gebyrstørrelse.

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 2%.

3.3 Ressursbehov: 6 årsverk.

3.2.1 Systemet ajourføres løpende fra Matrikkelen, og VA‐etaten ajorfører 5.2 Forslag til endring av gebyrmodeller blir sendt ut på høring til
det løpende.
forbruker‐ og bransjeorganisasjoner. I tillegg avholdes møter med
storforbrukere.
3.2.2 Antall abonnenter: Ca. 70.000. Alle nye abonnenter blir registrert
(forutsatt at ”byggesak” informerer Matrikkelen, og at
huseiere/ansvarshavende informerer byggesak.)
Det fins en del ”gratispassasjerer." Har gjennomført en del
oppryddingsprosjekter, men har nok ennå ikke 100% dekning. Som
arealtype benyttes BRA. VAKO (eget register) oppdateres daglig. Alltid
ajour.

Informasjon
5.1 Hovedtall informeres om i budsjett/media og publikumsavisen
”Bergenseren”.
Legges ut på vår hjemmeside www.bergenvann.no
Alle fakturamottakere får brosjyre vedlagt første årlige faktura.
(Kommentar: Mindre enn 10% vet hva de betaler i vanngebyr).

4.2 Boliger gitt en valgmulighet (det er et sentralt krav), og andre ikke‐
boliger skal ha måler. For boliger er vannmålerleien (laveste sats 560
kr/år) etter beste evne beregnet ut fra selvkost. For ikke‐boliger (næring)
er bildet i hovedsak slik: Vannforbruket er ”uberegnelig”: Det er enten
lønnsomt med måler pga lavt forbruk, eller man forbruker mye vann.
Vannmåler kan da sies å være retteferdig og en effektiv/enkel løsning.
Vi har ca 3300 vannmålere totalt, herav ca 270 montert i boliger

Beregninger/fakturering
3.1 VA‐etaten gjennomfører selvkostberegningene. Har et selvutviklet
system (VAKO) som er grunnlaget for fakturaer som utsendes fra
kommunen .

4.1 Vannmålerdekning: 0,5%.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter
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Beregninger/fakturering

Informasjon

3.2.1 Dataprogrammet Proaktiv vert nytta.

5.2 Endring av gebyrmodell er ikkje ofte førekomande. Ved slik endring er
annonser og heimeside nytta. Den endringen som er gjort her dei siste åra
gjaldt tilknytingsavgiftene. Den viktigaste informasjonen vert då gitt i
tilknytning til kontakt om byggesak.

3.1 Selkostberegningen utføres av VA‐avdelingen.
5.1 Informasjon først og fremst gjennom kommunens heimeside,
Kommunens rekneskapsystem kombinert med eit eige rekneark.
annonsar i avisene og ved at folk ringer/møter fram på etaten og får
Rekneskaps‐ og budsjettal vert manuelt overført frå rekneskapsystemet til informasjon. Ikkje ekstra informasjon på faktura eller brosjyre.
reknearket. Er relativt enkelt og fungerer bra.

3.3.3 Samlet ressursbehov: 1 årsverk.

3.2.2 Antall abonnenter: Ca. 35.000. Abonnementsregisgteret er godt og
det er få "gratispassasjerer". Som arealtype brukes BRA. Oppdateres fra
Matrikkelen, kvaliteten på dataene er bra.

5.2 Bruker den lokale pressen til å informere om hva som endres og
hvorfor. Dette har ‐ stort sett ‐ fungert greit. Nå brukes også nette mer
aktivit.

3.2.1 Har et "forsystem" til kommmunens faktureringssystem.
5.1 Sender avtale om levering av vann og mottak av avløpsvann til
Forsystemet heter Prokar og leveres av Norconsult. Registeret ajourføres abonnentene ved behov. Da informerer vi også om gebyrene.
automatisk fra webmatrikkelen hver natt. Øvrige endringer blir foretatt
manuelt.

3.2.2 Antall abonnenter: Vann ‐ 3819, avløp ‐ 5486.
Alle nye abonnentar blir registrert ved vassmålarinnstallasjon av
kommunen sjølv eller av rørleggjar. Har påbegynt eit systematisk arbeid
4.3.3 Motiverer til sparing på vassforbruket og gir kommunen (saman med med gjennomgang av abonnementregisteret samkjørt med kartverket ‐ og
lokalkjennskap. Kvalitieten på abonnements‐registeret truleg god.
sonevise vassmålarar) betre oversikt over og kontroll med
Føreligg nok ein del feil som me nå vil prioritere å avdekke.
lekkasjesituasjonen.

4.3.1 Den enkelte abonnent leier vannmåler av kommunen.
4.3.2 Mindre enn 1 per år, og alle kontrollar har kome ut med ein liten
gunst for abonnenten.

4.2 Jf tidl svar, kommunen har vedtatt vassmålarar for alle abonnentar.

4.1 Dekningsgrad vannmålere: 99%.

4.3.1 Abonnenten leier vannmåler av kommunen.

Det har vært tillatt med vannmåler i husholdninger siden 1996. Har pr i
dag ikke planer om å gjøre fremstøt for å øke andelen av abonnenter som
måler forbruket utover det å¨informere om muligheten.

4.1 Vannmålerdekning: Mindre enn 1%.

Vannmålerpolicy husholdningsabonnenter
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Oppsummering/erfaringer



6.1 Så godt som ingen klagesaker.
6.2 Klage ved uvanlig høyt vannforbruk løses ved dialog med abonnenten.
6.3 Teknisk utvalg behandler klager.
6.4 Andre typer henvendelser: 10‐15 pr. år.

7. Når det gjelder vannmåler, kan kunden ha lest av feil eller ikke lest av, og da
stipulerer kommunen forbruket. Da kan det bli endringer i faktura utover i året. Noen
reagerer først når faktura kommer, mens andre reagerer ikke før neste års avlesning.
Det er også noen som kanskje ikke leier ut lenger og blir fakturert for fast gebyr på
denne leiligheten.
8.1.1 Pkt. 2 ‐ rettferdige årsgebyr ‐ viktigst.
8.1.2 Tilknytningsgebyrets nvå ikke til hinder for nye abonnenter ‐ pkt. 2 ‐ er viktigst.
8.2 Hol har så enkel gebyrmodell som mulig pr. i dag.

8.2 Etter siste endring i forskriften en tilnærmet riktig og rettferdig modell, som de ønsker å bygge videre på.

6.3 Hovedutvalg for miljø og teknikk kan behandle saken, men det er veldig sjelden.
Forskriften er gjeldende og gir ikke rom for skjønn.
I løpet av fem år kun hatt en sak i hovedutvalget.
Ingen andre utenforliggende hensyn tas i disse sakene.

6.4 Fast abonnement pr boenhet er en gjenganger.
Grunnet forskuddinnbetaling er det mange henvendelser om å sette ned eller opp
forskuddet etter antall beboere.

8.1.2 Mener at gebyrmodellen hensyntar alle disse kriteriene.

6.2 Vann betales etter vannmålers forbruk. Reduserer ikke vanngebyret uansett
størrelse. Avløpsgebyret reduseres kun dersom kunden kan bevise at det utlekkede
vannet ikke har gått i avløpsledning.

6.1 De vanligste klagene gjelder høyt vannforbruk ved lekkasje. 10‐15 slike ved hver
8.1.1 Føler at de har hensyntatt alle disse kriterier i sin gebyrmodell.
avregning. Mange spørsmål, men ingen direkte klager ved endring i gebyrmodellen.
Mange spørsmål vedrørende antall fast abonnementsgebyr ved utleiebolig. Selv om de
har en vannmåler får de gebyr pr boenhet.

6.1 6‐8 klagesaker i året.
8.1.1 Erfaringer med gebyrmodell ‐ årsgebyret: Nylig innført todelt modell, ingen erfaringer.
6.2 Uvanlig høyt vannforbruk: Vurderinger blir gjort fra sak til sak. Sjelden man har slike
tilfeller. Ingen regel for maks. beløp på faktura.
6.3 Rådmannen myndighet til å avgjøre klagesaker.
6.4 Andre typer henvendelser: Fraflyttet bolig, lite vannforbruk, red. av avgifter.

Klagesaker (6) og oppretting av feil i grunnlag (7)

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 3: Spørsmål 6, 7 og 8
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8.1.1. 1. Har vært noen reaksjoner på forskjellen i gebyrene mellom brukerkategoriene. Akseptert når forklaring er
gitt.
2. God erfaring mht. et mer retferdig årsgebyrregelverk
3. Gebyrmodellen stimulerer til å spare vann i starten, men tror vannforbruket vil ta seg opp etter en tid.
Gebyrmodellen stimulerer ikke hyttene til å spare vann, grunnet høyt fastledd
4.Gebyrmodellen er enkel å administrere og forstå for kunden.

Oppsummering/erfaringer

8.2 Har oppnådd ønskede forenklinger.
Har imidlertid erfart at forskriften skulle vært noe mer konkret på enkelte punkter.
8.1.1 1. Infrastrukturkostnader den klart største kostnadene. Gebyrberegning etter areal er derfor greit. Gir også en
mer forutsigbar gebyrinntekt.
2. Abonnentene heller mot bruk av vannmålere, dvs. eldre enslige i enebolig ønsker vannmåler, mens barnefamilier i
leilighet går mot arealgrunnlag.
3. Vannmåler stimulerer til å spare vann.
4. Gebyrmodellen er rimelig enkel å administrere. Største delen er fast beregnet ut fra areal. Abonnenter med
vannmåler betaler 100% variabel ift forbruk.
8.1.2 1. Tilknytningsgebyret er kr 1. Rettferdigheten må derfor vurderes ift andelen totale infrastrukturkostnader og
ikke bare VA.
2. Rettferdigheten settes på prøve når enkeltabonnenter får store kostnader med å legge rørene frem til offentlig VA.
3. De som har lavt vannforbruk og betaler etter måler, bidrar også lite til infrastrukturkostnader.
4. Engangsgebyret er enkelt å forstå
5. Nei

6.3 Rådmannen myndighet til å avgjøre klagesaker.
6.4 Svært få henvendelser. De fleste henvendelser er fra potensielle, nye abonnenter
som ønsker å forhøre seg om regelverk, satser, etc.

6.1 Det var ingen skriftlige klager det siste året knyttet til de vanlige vann‐og
avløpsgebyrene.
Ca 40 klager knyttet til utfakturering av engangsgebyret for kontroll av slamavskillere/
enkeltutløp.
Ca 10 klager knyttet til skade på vei, grunn og forstøtningsmurer

6.2 Det kreves ikke ekstra vanngebyr som følge av målbare lekkasjer. For øvrig
behandles unormalt høyt vannforbruk individuelt.

6.2 Har ikke hatt slike saker, men forsøker å informere på baksiden av avlesningskortet 8.1.2 1. Engangsgebyret er så lavt at det så lngt ikke har vært reaksjoner på denne forskjellsbehandlingen.
at abonnenten må holde øye med sitt forbruk. Spesielt etterse at ikke WC står og
2. Vurderer denne som retferdig
lekker.
3. Føler at dette også er retferdig
4. Enkel å administrere og forstå
5. Det er i dag ikke gebyret som hindrer tilknytning.

6.1 Hadde to klager første året vedr. grensesnittet for når nye gebyrsatser for
tilknytning skulle tre i kraft. En klage gikk til Sivilombudsmannen, som ga kommunen
full støtte.

Klagesaker (6) og oppretting av feil i grunnlag (7)

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 3: Spørsmål 6, 7 og 8

Rana

Ringebu



Tromsø







Komm.

8.2 Tromsø kommune vurderer å innføre 2‐delt modell. Den vil bli mer komplisert enn dagens enkle modeller. Ser
ingen direkte forenklinger ved dagens modeller som er:
‐Arealgrunnlag eller
‐Vannmåler, 100% vannforbruk

Oppsummering/erfaringer

8.1.2 Trondheim kommune ga i juni 2005 høringsuttalelse til Sft´s forslag til ny avløpsdel i forurensningsforskriften. Vi
viser til denne.



8.1.1 Gebyrmodellen er enkel å administrere og den er rettferdig. Gjennom at fleire monterer vassmålar hjelper dette
på å spare vatn, samstundes betalar ein for dt vatnet ein forbruker.

8.1.2 Ingen kommentar.

6.1 Ingen klager vedk. gebyrforskrift eller gebyrregulativ. Klager har vore frå næringar
som ikkje har montert vassmålar, desse har fått eit høgare stipulert forbruk sidan dei
har neglisert påbodet om vassmålar. Klagarane her er bønder.

6.2 Har ikkje motteke klagar på dette.

7. Korrigerer for 3 år tilbake i tid, jfr. den generelle foreldelsesfristen. Aksepteres som
regel av kunden.

6.3 Klager på enkeltvedtak fattet i medhold av Trondheim kommunes forskrift om v/a‐ 8.2 Erfaringene med gjeldende gebyrmodell er gode. Ser ingen åpenbare forenklingsmuligheter.
Tilknytningsgebyrer: Viser vi TIL nevnte høringsuttalelse. Synspunktene er like aktuelle i dag. Hvis det er lovlig å sette
gebyrer behandles administrativt, med formannskapet som klageorgan.
tilknytningsgebyret til 1 krone, som er et kjent men ubekreftet eksempel, bør man heller åpne for at alle kostnader
6.4 Målerstand ved eierskifte er en vanlig årsak. Det er også ganske vanlig å få
knyttet til vann‐ og avløpstjenestene kan dekkes inn over årsgebyret.
spørsmål om hjelp til å lese av måleren, samt dennes plassering. Forklaring av faktura.
Ca 1000 slike henvendelser pr år.

Gebyrreduksjonen bare gjelder avløpsgebyr, og der avløpsnettet ikke er belastet. Det
vil også legges vekt på om søkeren burde/ kunne oppdaget lekkasjen.

6.2 Har bestemmelse i lokal v/a‐gebyrforskrift, § 8 nr. 3, 2. ledd, om skjønnsmessig
fastsettelse av avløpsgebyr. Retningslinjer for administrasjonens behandling av disse
sakene. Reduksjonen innvilges til vannkrevende produksjonsbedrifter (som ikke
belaster avløpsnettet), så som bryggerier, betongprodusenter og lignende, men kan
eventuelt også benyttes ved større lekkasjer.

7.0 Lokale gebyrforskrifter har ikke særskilte regler om dette. Saksbehandler behandler
klagen iht forvaltningsloven. Vanlig praksis å tilbakebetale/etterkrav på inntil 3 år, men
hver sak behandles individuelt.
6.1 Klager, i betydningen klage over enkeltvedtak etter forvaltningsloven, er lite aktuelt 8.1.1. 1. Modellen skiller ikke mellom abonnentgrupper, men de som ikke har vannmåler betaler gebyr i henhold til
her. Fastsettelse av gebyr på grunnlag av gebyrsats vedtatt av bystyret og målt forbruk stipulert vannforbruk, basert på bebyggelsens størrelse. Omregningsfaktoren er noe høy, for å opprettholde et
er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.
incitament til å installere vannmåler.
2. Årsgebyret anses som rettferdig sett fra kundens side.
3. Modellen stimulerer til å spare vann. 4. Modellen er enkel og grei for både kommunen og kunden.

6.4 Ca 10 saker/år med spørsmål og klager knyttet til areal‐grunnlaget for gebyrene.

6.3 Kommunestyre behandler klagesaker. Få slike saker. De gir derfor ikke noe klart
bilde om andre hensyn trekkes inn i beslutningen.

Klagesaker (6) og oppretting av feil i grunnlag (7)

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 3: Spørsmål 6, 7 og 8

Tromsø

Trondheim



Vik





Komm.
8.2 Før ein kan svare på dette må ein ha meir erfaring med den forskrifta ein har pr. dato.

Oppsummering/erfaringer



8.1.2 1‐3: Tilknytningsgebyrenes berettigelse er bare at de øvrige abonnentene allerede har betalt slikt gebyr. Det er
heller ikke anledning til å knytte gebyret til noen bestemt del av kostnaden. På denne bakgrunn er det vanskelig å
vurdere hvorvidt gebyrene er rettferdige.
4: Gebyrmodellen er enkelt å administrere for kommunen og å forstå for abonnentene
5: Nei, det har ikke vært vår erfaring.

6.3 Når kommunestyret har vedtatt et gebyr blir det kommunestyret, eventuelt
kommunens klagenemd som kan innrømme lavere gebyr. Men som nevnt er det ikke
klagerett på gebyrileggelsen. Mindre endringer gjøres administrativt.

7. Siden vi bruker arealgrupper (0‐50, 50‐100 og over 100 m2) for beregning av
8.2 Nei, jeg tror ikke vår gebyrmodell kan gjøres noe særlig enklere.
forbruksgebyr (dersom boenheten ikke har vannmåler) blir risikoen for feil pga feil i
arealet liten. Hvis grunnlaget på andre måter er feil (for eksempel at boenheten er 0‐50
m2 og ikke 50‐100 m2 rettes dette opp administrativt.

8.1.1 1: Det er vanskelig å få til en korrekt fordeling av kostnadene mellom abonnementsgruppene.
2: Som nevnt differensierer vi avløpsgebyret lite i forhold til vannforbruket. Det mener vi er mest rettferdig.
3: Gebyrmodellen stimulerer ikke til å spare vann.
4: Gebyrmodellen er enkel å administrere for kommunen og å forstå for abonnentene.

8.2 Jeg kommer ikke på noe, jeg. (Du spør mer enn 10 vise kan svare)!

6.1 Svært få klager.

6.4 Etter å ha sendt ut ca 70000 fakturaer 1. kv. 2010, fikk vi ca 100 henvendelser (de
fleste pr tlf), og ca 10 ble oppfattet som klager.
De fleste dreide seg om årsgebyrer og ble vurdert å være spørsmål. 7. Feil areal
korrigeres straks, med 3 års etterbetaling/krav.

6.3 Klagenemnden har myndighet. I 2009 ble alle vedtak i samsvar med VA‐etatens
innstilling.

6.2 I utgangspunktet er vi ganske firkantet, men undersøker hver sak nærmere.
I spesielle saker utøves skjønn, uten at vi har regler for når og hvordan vi gjør dette.

7. Dersom ein abonnent har fått gebyr på feil grunnlag vert dette retta opp med ein
gong det vert oppdaga. har gebyret vert for høgt har abonnentet fått attendebetalt for
tre år.
6.1 Ca 10 klager (til klagenemnden) i 2009, og dette tallet har vært jevn de siste årene. 8.1.1 Balansert modell mellom pkt.1 og 2
Eksempler:
Intet sparemoment i modellen, for boliger
a) Årsgebyr: Etterkrav (3 år) for nyoppdagede/nyregisterte abonnenter.
Modellen er enkel å administrere og enkel å forstå for de litt interesserte abonnenter.
b) Store engangsgebyr for næringsbygg pga ingen øvre arealbegrensning.

6.4 Svært få saker av denne art.

6.3 Formannskapet.

Klagesaker (6) og oppretting av feil i grunnlag (7)

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 3: Spørsmål 6, 7 og 8

Vik

Bergen



Enebakk (gjelder bare avløp)





Komm.
8.1.1 Den valgte modellen imøtekommer alle de fire punktene.

Oppsummering/erfaringer

8.1.2 Gebyrmodellen er primært valgt ut fra pkt 1. Gebyra er likevel ikkje større enn at dei blir oppfatta som
akseptable. Dei er også relativt enkle å administrere ( knyta til storleik på vassmålar).

8.1.1 Motivasjonen for val av modell i hovudsak ein kombinasjon av pkt 2 og 3. Den er også relativt grei å
administrere, men reflekterer nok i mindre grad i kommunens faktiske utgifter mot den enkelte abonnent.



7. Dersom det kan konstaterast feil på td avlesing av vassmålar blir dette korrigert ved
utsending av neste faktura. Lekkasjeproblematikken er omtalt under pkt. 6.2.

6.4 Få spørsmål, anslagsvis 10 20 arbeidstimar per år. Spørsmål om årsak til ulikt gebyr
mellom vener og naboar, litt om fakturaopplysningar, feilregistreringar er mest vanleg .

6.3 Utval for tekniske saker og næring.

8.2 Vår modell blir av oss oppfatta å ver rimeleg enkel å praktisere.Innafor nåverande lov og sentral forskrift kan me
6.2 Blir i alt vesentleg behandla som søknad. Ved ekstra høgt forbruk som skuldast
uhell, lekkasjar blir det praktisert ein regel om at abonnenten etter søknad bare betalar ikkje sjå noko nærliggjande behov/ønske om forenkling.
kommunens innkjøpspris for lekkasjevatnet. Årsforbruket blir då vanlegvis fastlagt
basert på ei gjennomsnittvurdering for dei 3 siste åra. Vilkår for å få ein slik reduksjon
er at abonnenten straks sørgjer for å reparere feilen.

6.1 I gjennomsnitt mindre enn 1 klage per år. 4 klager ved endring av reglane for
tilknytingsavgifter. Klagegrunnlaget gjaldt tidspunktet for tilknyting/fastlegging og
betaling av avgift.( Tidspunkt for søknad om byggløyve, rammeløyve,
igangsetjingsløyve)

8.2 Hovedtrekkene i dagens gebyrsystem er fra 1976. Differensierte gebyrer for tilknytning ble innført i 1986. Måten vi
foretar gebyrbergningne synes å være innarbeidet og kjent og vi har i dag ingen konkrete planer om å gjøre store
7.0 Hvis det er lagt til grunn feil grunnlag ‐ for eksempel feil areal ‐ i gebyrberegningen endringer.
betales det tilbake inntil tre år uansett. Arealet på alle eiendommene ble oppmålt i
2004 ‐ 2005. Da ble alle eiendomseiere tilskrevet med opplysinger om hva arealet var
etter at dette var målt og gitt muligheten til på komme med korreksjoner.

6.3 Kommunalstyret og kommunens ordinære klageorgan kan innrømme reduksjon i
gebyrene.

6.2 Ved stort forbruk blir vannmåleren kontrollert. Hvis den er korrekt må abonnenten 8.1.2 Til pkt 2. Lov om vass‐ og kloakkavgifter sier klart ifra om at tilknytningsgebyret ikke skal avspeile kostnadene. Ei
betale for hele det målte forbruket.
heller er det sagt noe om hvor stor del av gebyrene som skal dekkes av tilknytningsgebyret. For øvrig vil vi si at vi alle
disse fem punktene blir vurdert fortløpende.

6.1 Det er ikke ofte det er klager på gebyrene til klagebehandling i kommunens
klageorgen. Antar at det er toppen hvert andre år.

Klagesaker (6) og oppretting av feil i grunnlag (7)

Resultat fra spørreundersøkelsen blant utvalgte kommuner. Nr. på svar er henvisning til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
Del 3: Spørsmål 6, 7 og 8
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Hva koster tjenestene ?
Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i
denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke overstige de kostnader kommunen
har for disse tjenestene.

Priser for 2010:
Fullstendig oversikt over gebyrer fås hos kommunens servicekontor eller på internett:
www.hamar.kommune.no
Vann og avløp:
Per m3 målt vannforbruk:

Vann, kr/m3
Avløp, kr/m3
kr/år
kr/år

Inkl. mva
12,81
23,00
250,00
375,00

Slamtømming (septik):
Slamavskiller m/klosett tilknyttet
Slamavskiller u/klosett tilknyttet
Slamavskiller fritidsbolig
Tett tank for klosettavløp
Kontrollgebyr

kr/år
kr/år
kr/år
kr/m3
kr/år

1625,00
844,00
844,00
375,00
250,00

Renovasjon:
Liten restavfallsbeholder (80 l)
Middels restavfallsbeholder (140 l)
Stor restavfallsbeholder (240 l)
Salg av ekstrasekker til restavfall
Henting av papir 140 l (frivillig ordning)
Fradrag i renovasjonsgebyret ved hjemmekompostering av våtorganisk avfall
Fritidsbolig langs kommunal rute (med egen dunk)

kr/år
kr/år
kr/år
kr per sekk
kr/år
kr/år
kr/år

1353,75
2113,75
3181,25
50,00
336,00
300,00
768,75

Feiing:
Feiing av ett pipeløp hvert år
Feiing av ett pipeløp hvert annet år
Feiing av ett pipeløp hvert fjerde år
Tilsyn av pipe og ildsted hvert fjerde år

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Abonnementsgebyr vann pr. boenhet
Abonnementsgebyr avløp pr. boenhet

413,00
206,00
103,00
206,00

Eiendomsskatt:
For boliger må boenheten være lik eller større enn 45 m2 for å kunne få bunnfradrag.
For fritidsboliger gjelder det ingen arealgrense.
Skattesats = 6 promille. (Beregnes ut fra vedtatt eiendomsskattetakst minus bunnfradrag.)
Bunnfradrag per boenhet = kr 220 000,-.
Faktura på kommunale gebyrer sendes ut 2 ganger per år. Feiing og tilsyn faktureres også
de år feieren ikke kommer.
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Vannforsyning
Drikkevannet tas fra Mjøsa og behandles ved Hamar vannbehandlingsanlegg i hht.
krav i drikkevannsforskriften. Hias har ansvaret for inntak og vannbehandling.
Kommunen har ansvaret for distribusjon og levering til abonnentene. Totalt får 45.000
personer i Hamar-regionen vann fra Hias.
Som abonnent på kommunal vannforsyning:
– Blir du forsynt med rent vann.
– Skal du ikke oppleve avbrudd i forsyningen som
varer mer enn 8 timer.
– Vil du bli varslet dagen før dersom planlagt
arbeid fører til at du mister vannet.
– Skal du normalt ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning mellom
2 og 8 bar.
– Kan du søke om å få installert egen måler for
hagevanning.
– Skal du si fra til kommunen ved feil på
vannforsyningen.
– Skal du snarest utbedre feil og mangler ved
egne stikkledninger.
– Skal du lese av vannmåler ved årsskiftet.
Se tilsendt avlesningskort.

Årsgebyr vann og kloakk i 2010
Fra og med 2009 ble det gjort en endring i hvordan
du som forbruker skal betale for ditt vann.
Forandringen er i hovedsak at minsteforbruket på
50 m3 er fjernet. Som abonnent betaler du for det
du forbruker av vann, og i tillegg er det innført et
fast abonnementsgebyr for alle. Denne to-delte
ordningen med abonnements- og forbruksgebyr
kan gjerne sammenlignes med ordningen for
betaling av strøm (nettleie og forbruk).

Hvis kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser
– Får du vann i kanner eller via tankvogn ved
avbrudd i forsyningen på mer enn 8 timer.
– Får du informasjon og råd om tiltak så raskt
som mulig dersom vannkvaliteten avviker
vesentlig fra kravene i drikkevannsforskriften.

Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune har
samme ordning med abonnements- og forbruksgebyr.

Gebyrordingen er ikke innført for å gi ekstra inntekter til kommunen, men for å skille kostnadene.
Alle kostnader ved vedlikehold og drift av vann,
avløp og renovasjon i kommunene skal dekkes av
abonnentene gjennom avgifter. Men kommunen
har ikke lov til «å tjene» på vannleveransen.

For vann er gebyret kr 250,- og for avløp kr 375,pr. abonnent. Vannpris kr 12,81/m3, for kloakk
23,00/m3. Pris er inkl. mva.

Kostnader for abonnenten ved innomhus lekkasjer:
Installasjon
Dryppende kran (ca 1 drypp/sek)
Rennende kran (ca 2 mm stråle)
H ll påå rør (diameter
Hull
(di t ca 0,5
0 5 mm))
Lekkasje i WC (ikke synlig)
Lekkasje i WC (synlig)
Lekkasje i WC (urolig overﬂate)
)
* 1 m³ = 1000 liter **) Inkl. mva.





ca m3/år* Ekstra kostnad per år**
9
ca 325 kr
45
ca 1.600 kr
175
ca 66.275
275 kkr
100
ca 3.600 kr
200
ca 7.200 kr
400
ca 14.400 kr





4

Avløp
Kommunen har ansvaret for bortledning av avløpsvannet, mens Hias har ansvaret for
rensing, utslipp og slambehandling. Avfallsproduktet fra renseprosessen (biomassen) blir
ført tilbake i kretsløpet som gjødsel og jordforbedringsmiddel.
Som abonnent på kommunalt avløpsanlegg:
– Er du sikret at avløpsvannet blir transportert
og behandlet på en miljømessig og forsvarlig
måte.
– Skal du snarest utbedre feil og mangler ved
egne stikkledninger.
– Skal du ikke kaste miljøfarlig avfall (f.eks. olje
og malingsrester) eller gjenstander
(f.eks. bleier, bind, kluter) i toalettet. Dette kan
medføre problemer i ledninger og renseanlegg,
samt hindre en miljøvennlig bruk av biomassen.
– Kan du ikke bruke kjøkkenavfallskvern.

Tømming av slamavskillere og tette tanker
Ved eiendommer som ikke er tilknyttet kommunal
avløpsledning, sørger kommunen for tømming av
slamavskillere (septiktanker) og tette oppsamlingstanker for avløp, samt kontroll av anleggene.
Slammet blir fraktet til Hias-renseanlegget i
Stange.
Varsling om når tømming ﬁnner sted, skjer
gjennom lokalpressen. Kommunen har engasjert
Arnkværn Miljø & Renovasjon AS,
telefon 62 35 50 00 (døgnvakt) til å utføre
tømming og kontroll.

Som abonnent på tømming av slamavskillere
og tette tanker får du:
– Slamavskiller tømt og slammet behandlet på en
miljøriktig måte.
– Tømt alle slamavskillere på fritidsboliger og
slamavskiller uten klosett tilknyttet 1 gang
annethvert år.
– Tømt tett oppsamlingstank og slamavskiller
for klosettavløp minimum en gang årlig.
Flere tømminger ordnes ved henvendelse til
Arnkværn Miljø & Renovasjon AS.
– Tilsyn av ditt private avløpsanlegg.

Du skal selv sørge for at adkomst og kumlokk er
tilgjengelig ved tømming.
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Brann- og feietjenester
Feiing og tilsyn av piper og ildsteder utføres av Hedemarken interkommunale brann- og
feiervesen (HIB). Disse tjenestene er behovsprøvd, det vil si at feieren ved hvert besøk
vurderer hvor lang tid det kan gå før neste besøk. Feiing uføres årlig, hvert annet år eller
hvert fjerde år, mens tilsyn vanligvis utføres hvert fjerde år. Avgiften fordeles likt på alle
ﬁre årene, slik at ingen får større gebyr året det utføres tilsyn og/eller feies.

Feiing og tilsyn

Kontroll av oljetanker

Feiing og tilsyn utføres vanligvis til forskjellig
tid. Vær oppmerksom på forskjellig varsling for de
to tjenestene.
Feiing varsles senest dagen i forveien med rød
varslingslapp. Feieren skal da opp på taket (eller
på loftet dersom pipa feies derfra) og i kjelleren
for å ta ut sot fra sotluka. Du må gjøre klart slik
det er angitt på varslingslappen.
Tilsyn varsles tre dager i forveien med gul
varslingslapp. Tidspunktet er angitt så nøyaktig
som mulig. Feieren vil da komme inn for å se om
pipe og ildsted er i orden og gi råd om brannsikring for øvrig. Det må derfor være noen hjemme.

Alle som har en nedgravd oljetank, uansett
størrelse, må få den kontrollert, ståltanker første
gang etter 15 år, glassﬁbertanker første gang
etter 30 år. Eiere av tanker som står for tur til
kontroll vil vanligvis få tilsendt en påminnelse.
Leverandørene av paraﬁn og fyringsolje kan
henvise til spesialﬁrmaer som er kvaliﬁsert for
slikt kontrollarbeid. Kopi av kontrollrapport skal
sendes brannvesenet. Husk at du som eier har
ansvar for forurensning fra en eventuell lekkasje,
uansett størrelsen på tanken.

Om feiing eller tilsyn ikke kan gjennomføres, må
du ringe feieren og avtale nytt tidspunkt. Feierens
mobilnummer er oppgitt på varslingslappen.
Du må betale gebyr selv om feieren ikke får utført
sitt arbeid fullt ut på grunn av manglende eller
mangelfull takstige, ikke får tilgang til huset eller
andre forhold.

Opplysninger om feiing, tilsyn og oljetanker er
lagt inn i dataregistre hos oss. Ta kontakt dersom
du oppdager feil i det du får tilsendt, eller er
usikker på om vi har fullstendige opplysninger.
Se også: www.hedmarken-brannvesen.no

Hvis et pipeløp ikke brukes, kan du søke om fritak
for feiing. Servicekontoret eller feiervesenet kan
orientere nærmere om dette.
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Renovasjon
Husholdningsrenovasjonen i kommunen blir tatt hånd om av Hias og er basert på
kildesortering. Renovasjonen består av en hente- og bringeordning.

Henteordningen

Avfallet som blir hentet ute hos husstandene er
våtorganisk, plastemballasje og restavfall.
Avfallet hentes iht. tømmekalender som blir sendt
ut til alle husstander.

Bringeordningen
Annet sortert avfall bringes til småsamlere eller
gjenvinningsstasjoner. Småsamlerne er
ubemannede mottak for drikkekartong, papir,
brukbare klær/sko og glass- og metallemballasje.
På gjenvinningsstasjonene, som du ﬁnner i Moelv,
Brumunddal, Hamar, Stange og på Heggvin, kan du
levere sortert avfall gratis, men restavfall må du
betale for. (Du kan betale med kort).

I ditt renovasjonsabonnement
inngår:
– Miljømessig og forsvarlig håndtering av
avfallet ditt.
– Henting av våtorganisk avfall hver 2. uke,
plastemballasje hver 4. uke og restavfall hver
4. uke (borettslag kan avvike).
– Gratis utstyr: - Utebeholdere til våtorganisk og
restavfall, poser til oppsamling av våtorganisk
avfall (150 stk/år), trådkurvholder til
våtorganiske poser inne, og plastsekker (1 rull/
år) til oppsamling av plastemballasje. (Ekstra
poser/ sekker fås ved kommunens servicekontor, på gjenvinningsstasjonene eller Hias i
Vangsvegen 143, Hamar).
– Gratis levering av sortert avfall på småsamlere
og gjenvinningsstasjoner.
Dersom avfallet ikke blir hentet ringer du
Nortransport, 907 47 604.





Ditt ansvar:

– Sette fram beholdere/sekk maks 3 m fra vegen
renovatøren kjører kvelden før tømmedag.
– Renhold av beholdere, samt å sørge for at
avfallet ikke er fastfrosset.
– Sørge for god adkomst til beholdere i form av
snømåking, strøing osv.

Tilbud:
– Uføre med legeerklæring kan søke Hias om
gratis henting av beholdere/sekk inntil 30
meter inne på egen eiendom.
– Avtale om henting av beholdere/sekk inne på
egen eiendom mot ekstra gebyr per meter
henteavstand.
– Avtale om hjemmekompostering mot reduksjon
i renovasjonsavgiften.
– Avtale om å dele beholder med nabo (sambruk).
– Du kan kjøpe ekstra restavfallssekk på
kommunens servicekontor eller hos Hias i
Vangsvegen 143. Sekken settes ut sammen med
restavfallsbeholder på tømmedag.
– Du kan søke om fritak for renovasjonsgebyr på
forhånd dersom du vet at boligen din blir
stående ubebodd i mer enn 3 mnd. (jf. § 15 i
renovasjonsforskriften).
Tømmekalender, søknadsskjemaer, mer om
renovasjonsordningen og ditt eget abonnement,
åpningstider mm. ﬁnner du på www.hias.no eller
du kan ringe Hias 62 54 37 00.

Renovasjon av fritidsbebyggelse
Renovasjonsordningen for fritidseiendommer i
Hamar driftes etter to modeller. Vang allmenning
renoverer selv og Hias sørger for at øvrige
fritidseiendommer får felles leveringssted for
avfall.
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Eiendomsskatt
Eiendomsskatt skal betales for skattepliktige eiendommer i hele kommunen.
Skattetaksten skal i utgangspunktet fastsettes på bakgrunn av eiendommens
omsetningsverdi ved fritt salg.
For å komme frem til en slik takst, benytter
skattetakstnemda enhetspriser, opplysninger fra
eiendomsregisteret (Matrikkelen) og vurderinger
som gjøres ved besiktigelsen. Det kreves i
hovedsak bare utvendig besiktigelse.
Eiendomsskatteloven sier at alle eiendommer skal
takseres på nytt hvert 10. år. Hvis det skjer
endringer på eiendommen i tiårsperioden, skal det
vedtas ny takst når endringen medfører at
taksten endres med mer enn kr 10.000,-.





Kommunestyret fastsetter hvert år skattesatsen
og eventuelle endringer i bunnfradrag.
Ved utsendelse av faktura for kommunale avgifter
1. termin, kunngjør kommunene hvert år en
eiendomsskatteliste i ﬁre uker. Denne viser hvilke
eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva
eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom.
I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer
som er fritatt. Lista legges ut på kommunens
nettsider og ﬁnnes i papirformat på bibliotekene
og på Servicekontoret.





Her får du mer informasjon:
Hamar kommune
Vangsvegen 51, 2317 Hamar – postboks 4063, 2306 Hamar
Telefon: 62 51 02 10
www.hamar.kommune.no
postmottak@hamar.kommune.no
Ved feil på vann- og avløpsnettet utenom ordinær arbeidstid,
ring beredskapsvakt 971 87 497.
Hias IKS
Vangsvegen 143, 2317 Hamar
Telefon: 62 54 37 00
www.hias.no
post@hias.no
Ved manglende avfallstømming, ring Nortransport 907 47 604.
Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen
Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Telefon: 400 07 999
www.hedmarken-brannvesen.no
hib@hamar.kommune.no
Telefon 951 35 047 eller 951 35 046 om feiing, tilsyn eller oljetanker.

www.idetrykk.no Omslagsfoto: iStock

Besøk også nettstedet www.var-guiden.no med mye nyttig informasjon
om vann, avløp og renovasjon på Hedmarken.









Noen spørsmål?
Har du spørsmål/klager om kommunens vann-, avløpsog renovasjonstjenester eller spørsmål/klager knyttet
til utsendt regning, kan du ta kontakt med Servicesenteret.

Dersom kommunen ikke oppfyller sine
forpliktelser
S bringer vi vann hjem i kanner eller på tankbil til
husholdningsabonnentene dersom vannavbruddet
varer i mer enn åtte timer
S får du et avslag i gebyret på kr 250 dersom avbruddet i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer
S får du informasjon fra kommune/helsemyndigheter
dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften
S får du erstatning dersom skade fra avløp skyldes
feil ved kommunal ledning
S tømmes grønn og sort beholder senest påfølgende
virkedag dersom vi får melding innen kl. 16.00 (for
Sandøya etter nærmere avtale.)

Betaling
De kommunale eiendomsgebyrene forfaller til betaling
to ganger i året. De inneholder gebyr for vann, avløp og
renovasjon samt eiendomskatt og feiegebyr.
*Termingebyr er årsgebyr/2 + merverdiavgift.

Eiendommer som har installert vannmåler får en fastdel og forbruket for vann/avløp blir beregnet ut ifra det
virkelige forbruket av vann som har passert måleren
ihht overnevnte satser.
For nærmere informasjon kontakt Servicesenteret.

Torbjørn Krogstad
Leder Kommunalteknikk.

Med hilsen

Beredskap
Virksomhet Kommunalteknikk har døgnkontinuerlig
beredskapsvakt for å ta seg av hendelser på kommunale anlegg. Beredskapstelefonen er 35 59 34 00.

Tilskudd
Det finnes egen tilskuddsordning for betaling av
kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Ordningen
gjelder for eldre over 65 år som mottar trygd, pensjon,
stønad e.l. Bruttoinntekt legges til grunn ved fordelingen. Når huseier/eier av leilighet er på sykehjem og
hus/leilighet står ubebodd i over et halvt år, kan gebyrene dekkes i sin helhet. For nærmere informasjon ta
kontakt med: Servicesenteret på telefon 35 54 70 00.

Kommunalteknikk
Telefon 35 54 70 00, Telefax 35 55 86 16
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
www.porsgrunnvann.no

Porsgrunn kommune

Erik Tanche Nilssen, Skien
•

Foto: Ruhne Nilssen


•


100% resirkulert klorfritt papir
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Vann-, avløpog renovasjonstjenester









S

Som avløpsabonnent:
vil du få ledet bort avløpsvann
på en problemfri og hygienisk betryggende måte
S er du sikret at kommunen driver sine avløpsanlegg i tråd med utslippstillatelsene fra
forurensningsmyndighetene til beste for miljøet

Avløpsvannet samles opp fra abonnentene
i et 314 km langt ledningsnett som også inneholder
71 pumpestasjoner. Avløpet blir ført fram til et av
kommunens 4 renseanlegg; Knarrdalstrand, Heistad,
Langangen og Oklungen.
Ca 95% av befolkningen er knyttet til disse renseanleggene, som blir drevet ifølge utslippstillatelse fra
forurensningsmyndighetene. Slammet blir brukt som
jordforbedringsmiddel i landbruket eller på grøntanlegg.

Som vannverksabonnent:
S vil du til enhver tid bli forsynt med vann
i henhold til drikkevannsforskriften
S skal du ikke oppleve avbrudd i vannforsyningen som varer mer enn i åtte timer
S skal du alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet
til kommunal ledning på minst 2 bar
S vil du alltid bli varslet dagen før dersom planlagte
reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at
du mister vannet
S vil du bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer
eller andre driftsforstyrrelser som kan ha betydning
for din vannforsyning
S skal du si ifra umiddelbart ved forstyrrelser/
uregelmessigheter i vannforsyningen
S skal du snarest utbedre feil og mangler ved egne
ledninger (stikkledninger)
S skal du lese av eventuell vannmåler
og returnere selvavlesningskortet

Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann, ca syv km
nordøst for byen. I en fjelltunnel blir vannet brakt fram
til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift om drikkevann. Vannet distribueres deretter til abonnentene via et 310 km langt
ledningsnett.
skal du snarest utbedre feil og
mangler ved egne ledninger (stikkledninger). Husk at normalreglementet for sanitæranlegg setter
krav til kvalitet på anlegget og ivaretar det gjensidige ansvarsforhold
mellom kommunen og den enkelte
abonnent.
skal du ikke kaste miljøfarlig avfall
eller gjenstander i toalettet. Dette kan medføre
problemer i ledningsnett og renseanlegg samt
hindre en miljøvennlig bruk av slam

Papp og
papir

Som renovasjonsabonnent:
vil du få restavfallsbeholderen (sort
beholder) tømt en gang i uken
S vil rødboks for farlig avfall bli tømt
en gang i uken samtidig med restavfallet
S vil papiravfallet (grønn beholder)
bli tømt hver 4. uke
S vil vi samle inn den gjennomsiktige
sekken med plastemballasje
hver 4. uke sammen med papiret.
S kan du levere glass/metallemballasje og klær/sko ved miljøstasjoner/
returpunkt
S kan du levere hageavfall, kjøleskap, frysere, småelektronikk og inntil 20 kg farlig avfall gratis på
sorteringsanlegg i Pasadalen.
S

Renovasjonsordningen
Vi har i dag henteordning for restavfall, papir/papp/
drikkekartong, farlig avfall og plastemballasje fra husholdningene. Pasadalen avfallsanlegg er kommunens
sentrale mottak, der finnes et sorteringsanlegg for
ekstraavfall fra privathusholdningene. I tillegg har vi 20
miljøstasjoner/returpunkter for mottak av glass/metallemballasje og klær/skotøy rundt omkring i
kommunen. Alle hyttene/fritidseiendommene i
kommunen skal være med i ordningen for renovasjon.
Dette er en tjeneste fra 1. april–30. september. Vi har
i dag 35 samleplasser for innsamling av restavfall og
papir/papp/drikkekartong fra hyttene. Ekstra avfall fra
hyttene leveres på sorteringsanlegget i Pasadalen.

S

S

skal du sette avfallsbeholderen ut før kl. 06.00
på tømmedagen, inntil 7 meter fra veg
skal du passe på at avfallsbeholderen er rengjort
må du om vinteren sørge for at beholderne er måket
frem
kan du få redusert renovasjonsgebyr
ved hjemmekompostering eller mindre
volumet på avfallsbeholderen. For nærmere
informasjon, kontakt Servicesenteret.
har du tidvis for mye avfall kan oransje avfallssekker kjøpes (se tømmekalender).

Kr 1650,00 pr abonnement

Renovasjon

Å betale i 2010

1
120
1
120
1

Gr.lag
Fastdel vanngebyr
Stipulert vanngebyr
Fastdel kloakkgebyr
Stipulert kloakkgebyr
Renovasjon

Avgiftstype

Års
gebyr

Term.
gebyr

5710,00 3568,75*

stk 600,00 600,00 375,00*
m³
7,00 840,00 525,00*
stk 1000,00 1000,00 625,00*
m³
13,50 1620,00 1012,50*
std 1650,00 1650,00 1031,25*

Enhet Sats

En bolig med ett bruksarel på 120 m² beregnes
på følgende måte, årsgebyret for vann, avløp og
renovasjonstjenesten:

Kr 7,00 pr. m³
Kr 13,50 pr. m³

Kr 600,00
Kr 1000,00

Vann
Avløp

Stipulert/målt forbruk

Fastdel

2010

Hva koster tjenestene?
Det er bystyret som hvert år fastsetter gebyrene for
vann-, avløps- og renovasjonstjenestene. Gebyrene skal
ikke overstige de kostnader kommunen har for disse
tjenestene.
Gebyret består av en fastdel og et stipulert forbruk.
Fastdelen er et fastbeløp, mens det stipulerte forbruket
er bruksareal (BRA)på boligen ganger pris pr m³. BRA er
alt areal innenfor omsluttede vegger, i alle etasjer. Avløp
settes lik vannmengde.

S

S

S
S

S

Bergen kommune gir god faktainformasjon som gjør det mulig for den enkelte abonnent å finne ut om det vil
lønne seg å installere vannmåler. Aktuelt for en kommune der forbruksleddet for årsgebyret i utgangspunktet
stipuleres etter areal og der det er opp til husholdningsabonnentene å ta stilling til om de vil installere
vannmåler.









Informasjon om målt forbruk - husholdningsabonnenter
Beregning etter målt forbruk består av 5 deler:
 Abonnementsgebyr vann
 Abonnementsgebyr avløp
 Forbruksgebyr vann
 Forbruksgebyr avløp
 Gebyr for leie av vannmåler (årlig)
Abonnementsgebyr beregnes med bakgrunn i byggets bruksareal (BRA), oppmålt etter NS
3940.
Forbruksgebyr beregnes med bakgrunn i byggets faktiske vannforbruk, målt med
vannmåler.
Målerleie er avhengig av størrelse på vannmåleren (se Regulativ 2011). Leie inkluderer
anskaffelse, administrasjon, vedlikehold og regelmessig utskifting av måleren.
Hvorvidt det lønner seg å gå over til målt forbruk avhenger av husstandens forbruk og
boligens størrelse. Jo større boligen er i forhold til antall medlemmer i husstanden, jo mer
relevant kan det være å gå over til målt forbruk.
Det gjennomsnittlige vannforbruket til en person ligger mellom 150 - 200 liter per døgn, eller
ca. 60 m3 i året. For en husstand med fire personer, bruksareal (BRA) på 150 m2, 25 mm
vannmåler og gjennomsnittsforbruk på 60 m3 per person per år, vil det i 2011 koste kroner
6888,40 inkl. mva. for vann- og avløpstjenester.
Målt forbruk

Abonnementsgebyr Vann
Avløp
Forbruksgebyr
Vann
Avløp
Målerleie
Totalt inkl. mva.

Antall
personer

4
4

Årsforbruk
per person

60
60

Areal m2/
Forbruk m3
150
150
240
240

Pris per m2/
Pris per m3
5,85
6,43
8,66
9,45

Beløp
877,50
964,50
2078,40
2268,00
700,00
6888,40

Dersom forbruket for samme bolig (BRA) stipuleres vil årsgebyret for vann og avløp for 2011
bli kroner 5373,45 inkl. mva.
Stipulert forbruk
Abonnementsgebyr Vann
Avløp
Forbruksgebyr
Vann
Avløp
Totalt inkl. mva.

Areal m2
150
150
150
150

Stipulert forbruk
m3 pr. m2

Forbruk m3

1,3
1,3

195
195

Pris pr. m2/
Pris pr m3
5,85
6,43
8,66
9,45

Beløp
877,50
964,50
1688,70
1842,75
5373,45

Fjøsangerveien 68 • Postboks 7700, 5020 Bergen • Telefon 55 56 60 00 • Faks 55 56 65 99 • e-post: va-kundeservice@bergen.kommune.no • bergenvann.no









Generelt
Ved ønske om overgang til målt forbruk må søknadsskjema fylles ut og sendes til:
Vann- og avløpsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen eller
va-kundeservice@bergen.kommune.no.
Når kommunen har behandlet og godkjent søknaden vil abonnenten få tilsendt en
”Vannmåler-pakke”. Denne inneholder informasjon og alle skriv som er nødvendig for å få
installert vannmåler. Bindingstid ved overgang til målt forbruk er ett år.
Kommunen bekoster selve vannmåleren, som er kommunens eiendom. Kommunen
bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåleren. Installasjon må bekostes av
abonnenten og utføres av et godkjent foretak. Det kan være lurt å hente inn tilbud fra flere
rørleggere.
Fordelingen av vann – og avløpsgebyr blant flere leietakere hos en abonnent er kommunen
uvedkommende.
For bebygget eiendom med flere bruksenheter (seksjonerte fleretasjes bygninger, blokker
o.l.) vil kommunen forholde seg til hovedmåler montert ved hovedinntaket, og før første
koblingsledning. Fordelingen av vann – og avløpsgebyr mellom de ulike seksjonene er
kommunen uvedkommende.
For bygninger som benyttes til både næring og bolig, vil kommunen:
 forholde seg til vannmåler montert ved hovedinntak til næringsdel og vannmåler montert
ved hovedinntak til boligdel, eller
 forholde seg til vannmåler montert ved hovedinntak til næringsdel, og stipulere
vannforbruket for boligdel, eller
 forholde seg til vannmåler som måler både nærings- og boligdel.

Bergen kommune
Vann- og avløpsetaten
Økonomiavdelingen

Fjøsangerveien 68 • Postboks 7700, 5020 Bergen • Telefon 55 56 60 00 • Faks 55 56 65 99 • e-post: va-kundeservice@bergen.kommune.no • bergenvann.no















Eksempel på kalkulator for beregning av VA-gebyrene på kommunens hjemmesider fra Oslo
kommune





Utgitte Norsk Vann Rapporter
(Tidligere kalt NORVAR-rapporter)

20. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Sluttrapport
20a. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Aerob og anaerob behandling
20b. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Kalking. Kompostering
20c. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Slamavvanning
20d. Slambehandling og -disponering ved større
kloakkrenseanlegg. Termisk behandling av kloakkslam
21. NORVAR's årsberetning 1991
22. EDB i VAR-teknikken. Fase 1 - kravspesifikasjoner m.m.
Status-beskrivelse og forslag til videre arbeid (Utgått)
23a. Internkontroll for VA-anlegg. Mal for internkontroll-håndbok
for VA-anlegg.
23b. Internkontroll for VA-anlegg. Internkontrollhåndbok for
avløpsanlegg. Eksempel fra Fredrikstad og omegn
avløpsanlegg
23c. Internkontroll for VA-anlegg. Internkontrollhåndbok for
vannverk. Eksempel fra Vansjø vannverk
23d. Aktivitetsstyrende håndbok for VA-anlegg. Informasjon,
avvik og tiltak, verne- og sikkerhetsarbeid, opplæring
23e. Aktivitetsstyrende håndbok for VA-anlegg. HMS ved
vannbehandlingsanlegg
23f. Aktivitetsstyrende håndbok for VA-anlegg. HMS ved
avløpsrenseanlegg
23g. Interkontroll for VA-anlegg. Eksempel på driftsinstruks
Oltedalen kloakkrenseanlegg
23h. Internkontroll for VA-anlegg. Eksempel på driftsinstruks
Smøla vannverk
23i. Internkontroll for VA-anlegg. Internkontroll for VAtransportsystemet. Eksempel fra Nedre Eiker kommune
24. NRV-prosjekt. Korrosjonskontroll ved vannbehandling med
mikronisert marmor
25. Mal for prosessoppfølging av anlegg for stabilisering og
hygienisering av slam
26. Installering av gassmotor for strømproduksjon ved
renseanlegg
27. Mottak og behandling av avvannet råslam ved renseanlegg
som hygieniserer og stabiliserer slam i væskeform
28. Slam på grøntarealer. Erfaringer fra et demonstrasjonsprosjekt
29. Regnvannsoverløp
30. Utvikling og uttesting av datasystem for informasjonsflyt
i VA-sektoren (Utgått)
31. PRO-VA, Brukerklubb for prosess-styresystemer, drift- og
fjernkontroll for VA-anlegg. Oversikt pr.1993. Leverandører,
produkter, konsulenter (Utgått)
32. Bruk av statiske metoder (kjemometri) for å finne
sammenhenger i analyseresultater for avløpsvann
33. Evaluering av enkle rensemetoder. Slamavskillere
34. Evaluering av enkle rensemetoder. Siler/finrister
35. Kravspesifikasjon og kontrollprogram for VA-kjemikalier (Utgått)
36. Filter som hygienisk barriere
37. EU/EØS, konsekvenser for Norges vannforsyning
38. NORVAR-prosjekter 1992/93 (Utgått)
39. Implementering av EDB-basert vedlikeholdssystem. Erfaringer
fra referanseprosjekt knyttet til pilot-prosjekt ved Bekkelaget
renseanlegg (Utgått)
40. Driftsassistanser for avløp. Utredning om rolle og funksjon
fremover
41. Metri-tel. Kommunikasjonsmedium for VA-installasjoner.
Erfaringer fra prøveprosjekt i Sandefjord kommune (Utgått)
42. Industriavløp til kommunalt nett. Evaluering av utførte
industrikartleggingsprosjekt.
43. Korrosjonskontroll ved Hamar vannverk
44. Slam på grøntarealer. Erfaringer fra et
demonstrasjonsprosjekt. Vekstsesongen 1994
45. Forsøk med forfelling og felling i 2 trinn med polyaluminiumklorid høsten 1993 Kartlegging av slam- slamvannsstrømmer
med og uten forfelling 1993-94
46. Renovering av avløpsledninger. Retningslinjer for
dokumentasjon og kvalitetskontroll
47. Strategidokument for industrikontroll
48. NORVAR og miljøteknologi. Forprosjekt

49. Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg.
Forundersøkelse, områdebefaring og detaljundersøkelse
ved planlegging og separate avløpsanlegg
50. Rørinspeksjon i avløpsledninger. Rapporteringshåndbok
(Erstattet av 145/05)
51. Slambehandling
52. Bruk av slam i jordbruket
53. Bruk av slam på grøntarealer
54. Rørinspeksjon av avløpsledninger. Veileder
(Erstattet av 145/05)
55. Vannbehandling og innvendig korrosjonskontroll i
vannledninger
56. Vannforsyning til næringsmiddelindustrien. Krav til kvalitet.
Vannverkenes erstatningsansvar ved svikt i vannleveransen
57. Trykkreduksjon. Håndbok og veileder
58. Karbonatisering på alkaliske filter
59. Veileder ved utarbeidelse av prosessgarantier
60. Avløp fra bilvaskeanlegg til kommunalt renseanlegg
61. Veileder i planlegging av fornyelse av vannledningsnett
62. Veileder i planlegging av spyling og pluggkjøring av
vannledningsnett
63. Mal for godkjenning av vannverk
64. Driftserfaringer fra anlegg for stabilisering og hygienisering av
slam i Norge
65. Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett
66. EØS-regelverket brukt på anskaffelser i VA-sektoren
67. Filter som hygienisk barriere - fase 3
68. Korrosjonskontroll ved Stange vannverk
69. Evaluering av enkle rensemetoder, fase 2. Siler/finrister
70. Evaluering av enkle rensemetoder, fase 2. Store slamavskillere
samt underlag for veileder
71. Evaluering av enkle rensemetoder, fase 3. Veileder for valg av
rensemetode ved utslipp til gode sjøresipienter
72. Utviklingstrekk og utfordringer innen VA-teknikken.
Sammenstilling av resultatet fra arbeidet i NORVARs gruppe
for langtidsplanlegging i VA-sektoren
73. Etablering av NORVARs VA-infotorg. Bruk av internett
som kommunikasjonsverktøy (Utgått)		
74. Informasjon fra NORVARs faggruppe for EDB og IT.
Spesialrapport - 5. Utgave Beskrivelse av 34 EDBprogrammer/Moduler for bruk i VA-teknikken
(Erstattet av 133/03)
75. NORVARs faggruppe for EDB og IT. IT-strategi i VA-sektoren.
(Erstattet av 133/03)
76. Dataflyt-klassifisering av avløpsledninger.
(Erstattet av 150/07)
77. Alternative områder for bruk av slam utenom jordbruket.
Forprosjekt
78. Alternative behandlingsmetoder for fettslam fra fettavskillere
79. Informasjonssystem fordrikkevann, forprosjekt
80. Sjekklister/veiledninger for prosjektering og utførelse av
VA-hoved og stikkledninger - sanitærinstallasjoner
81. Veileder. Kontrahering av VA-tekniske prosessanlegg
i totalentreprise
82. Veileder for prøvetaking av avløpsvann
83. Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering
(Erstattet av 145/05)
84. Forfall og fornyelse av ledningsnett
85. Effektiv partikkelseparasjon innen avløpsteknikken
86. Behandling og disponering av vannverksslam. Forprosjekt
87. Kalsiumkarbonatfiltre for korrosjonskontroll. Utprøving av
forskjellige marmormasser
88. Vannglass som korrosjonsinhibitor. Resultater fra pilotforsøk
i Orkdal kommune
89. VA-ledningsanlegg etter revidert plan- og bygningslov
90. Actiflo-prosjektet ved Flesland ra
91. Vurdering av slamfabrikk” for Østfold
92. Informasjon om VA-sektoren - forprosjekt
93. Videreutvikling av NORVAR. Resultatet av strategisk prosess
1997/98
94. Nettverksamarbeid mellom NORVAR, driftsassistanser og
kommuner
95. Veileder for valg av riktige sensorer og måleutstyr
i VA-teknikken

96. Rist- og silgods - karakterisering, behandlings- og
disponeringsløsninger
97. Slamforbränning (VA-forsk 1999-11). (Samarbeidsprosjekt
med VAV)
98. Kvalitetssystemer for VA-ledninger. Mal for prosessen for
å komme fram til kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene
i revidert plan- og bygningslov
99. Veiledning i dokumentasjon av utslipp
100. Kvalitet, service og pris på kommunale vann- og
avløpstjenester
101. Status og strategi for VA-opplæringen
102. Oppsummering av resultater og erfaringer fra forsøk og drift
av nitrogenfjerning ved norske avløpsrenseanlegg
103. Returstrømmer i renseanlegg. Karakterisering og håndtering
104. Nordisk konferanse om nitrogenfjerning og biologisk
fosforfjerning 1999
105. Sjekkliste plan- og byggeprosess for silanlegg
106. Effektiv bruk av driftsinformasjon på renseanlegg/mal
for rapportering
107. Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Teknisk veiledning.
Foreløpig utgave
108. Data for dokumentasjon av VA-sektorens infrastruktur og
resultater
109. Resultatindikatorer som styringsverktøy for VA-ledelsen
110. Veileder i konkurranseutsetting. Avtaler for drift og vedlikehold
av VA-anlegg
111. Eksempel på driftsinstruks for silanlegg. Cap Clara i Molde
kommune
112. Erfaringer med nye renseløsninger for mindre utslipp
113. Nødvendig kompetanse for drift av avløpsrenseanlegg.
Læreplan for driftsoperatør avløp
114. Nødvendig kompetanse for drift av vannbehandlingsanlegg.
Læreplan for driftsoperatør vann
115. Pumping av avløpsslam. Pumpetyper, erfaringer og tikk
116. Scenarier for VA-sektoren år 2010
117. VA-juss. Etablering og drift av vann- og avløpsverk sett fra
juridisk synsvinkel (Erstattet av 134/03)
118. Veiledning for kontrahering av rådgivnings- og
prosjekteringstjenester innen VAR- teknikk
(Erstattet av 138/04)
119. Omstruktureringer i VA-sektoren i Norge En kartlegging og
sammenstilling
120. Strategi for norske vann- og avløpsverk. Rapport fra
strategiprosess 2000/2001
121. Kjøkkenavfallskverner for håndtering av matavfall. Erfaringer
og vurderinger
122. Prosessen ved utarbeidelse av miljømål for vannforekomster.
Erfaringer og råd fra noen kommuner
123. Utslipp fra mindre avløpsanlegg. Veiledning for utarbeidelse av
lokale forskrifter
124. Nødvendig kompetanse for legging av VA-ledninger.
Læreplan for ADK 1
125. Mal for forenklet VA-norm
126. Organisering og effektivisering av VA-sektoren.
En mulighetsstudie
127. Vassdragsforbund for Mjøsa og tilløpselvene - en
samarbeidsmodell
128. Bruk av resultatindikatorer og benchmarking i
effektivitetsmåling av kommunale VA-virksomheter.
Erfaringer og anbefalinger fra et prøveprosjekt
129. Rørinspeksjon med videokamera. Veiledning/rapportering
hovedledninger
130. Gjenanskaffelseskostnadene for norske VA-anlegg
131. Effektivisering av avløpssektoren
132. Forslag til nytt system for prosjektvirksomheten i NORVAR
133. IT-strategi for VA-sektoren. Veiledning
134. VA-JUS. Etablering og drift av vann- og avløpsverk sett fra
juridisk synsvinkel
(Oppdateres årlig på www.norskvann.no)
135. Vannledningsrør i Norge. Historisk utvikling.
26 dimensjonstabeller
136. Hygienisk barrierer og kritiske punkter i vannforsyningen:
Hva har gått galt?
137. Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng
138. Veiledning for kontrahering av rådgivnings- og
prosjekteringstjenester innen VAR-teknikk. Revidert utgave
139. Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn
140. NORVARs videre arbeid med slam. Strategisk plan for
prosjektvirksomhet, informasjon og kommunikasjon.
Forprosjekt
141. Trenger Norge en VA-lov? Drøfting av behovet for en egen
sektorlov for vann og avløp
142. NORVARs benchmarkingsprosjekt 2004 Presentasjon av
målesystem og resultater for 2003 ed analyse av
datamaterialet

143. Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av
trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet
144. Veiledning i overvannshåndtering (Erstattet av 162/08)
145. Inspeksjonsmanual for avløpssystemer. Del 1 – Ledninger
146. Bærekraftig vedlikehold. Betraktninger av utvalgte
problemstillinger knyttet til langsiktig forvaltning av
vannledningsnett
147. Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann
148. Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsprogrammer for
drikkevann
149. Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett.
Veiledning
150. Dataflyt – Klassifisering av avløpsledninger
151. Veiledning for vedlikeholdssystemer (FDV)
152. Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer
i VA-sektoren
153. Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren
154. Norm for tagkoding i VA-anlegg
155. Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-sektoren
156. Veiledning for oljeutskilleranlegg
157. Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam.
Resultater fra undersøkelsen i 2006/07
158. Termoplastrør i Norge – før og nå
159. Håndbok i kildesporing i avløpssystemet
160. Driftserfaringer med membranfiltrering
161. Helsemessig sikkert vannledningsnett
162. Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering
163. Veiledning for innhenting og evaluering av tilbud på
analyseoppdrag
164. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann
165. Innsamlingsverktøy for vedlikeholdsdata
166. Tiltak for å bedre fosforfjerningen på kjemiske renseanlegg
167. Veiledning for kjøp av VA-kjemikalier
168. Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg
169. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2
170. Veileder til god desinfeksjonspraksis
171. Erfaringer med lekkasjekontroll
172. Trykktap i avløpsnett
173. Veiledning for bruk av støpejernsrør
174. Hygienisering av avløpsslam. Langtidslagring og enkel
rankekompostering. Resultater fra 3 års valideringstesting
175. Vann og avløp for nye i bransjen – læreplan
E-læring og samlinger
176. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene
177. Drikkevannskvalitet og kommende
utfordringer – problemoversikt og status
178. Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg
179. Veiledning i utarbeidelse av kommunale
gebyrforskrifter for vann og avløp
Rapportserie B:
B1: Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere. Forprosjekt
B2: PressurePuls for deteksjon av lekkasje på vannledninger.
B3: Kvalitetsheving av nye VA-ledningsanlegg. Kartlegging og
tiltaksforslag
B4: Vannkvalitet i ledningsnett – Problemoversikt og status.
Forprosjekt.
B5: Utslipp fra bilvaskehaller
B6: Kommunikasjonsstrategi for NORVAR og norske vann og
avløpsverk
B7: Sandnesmodellen. Eksempel på system for kommunikasjon
og virksomhetsstyring
B8: Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren
B9: Utvikling av et system for spørreundersøkelser
blant VA-kundene
B10: Vannkilden som hygienisk barriere
B11: Økonomiske forhold i interkommunalt VA-samarbeid – praksis
og kjøreregler
B12: Drikkevatn i media
B13: Silslam – mengder, behandlingsløsninger og bruksområder.
Forprosjekt.
B14: Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren - forprosjekt
Rapportserie C:
C1: Sårbarhet i vannforsyningen
C2: Stoff for stoff – kilde for kilde. Kvikksølv i avløpsnettet
C3: Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer
C4: Effekter av bruk av matavfallskverner på ledningsnett,
renseanlegg og avfallsbehandling
C5: Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - veiledning
De mest aktuelle rapportene ligger som PDF-filer på
www.norskvann.no
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