
GEBYRREGULATIV FOR KOMMUNALT VANN OG AVLØP I  
SØR-AURDAL KOMMUNE 

 
LOVGRUNNLAG:  
Betalingssatsene er vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre.  
 
Betalingssatsene er hjemlet i:  
Forskrifter vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre i sak xx-xxxx i møte den xx.xx.xxxx.  
 
GEBYRER/BETALINGSSATSER  
 
TILKOBLINGSGEBYR. (Forskriftens § 5)  
 
 
Bolig/hyttebebyggelse 

Nybygg boliger/hytter 

Vann pr. m² bruksareal kr 240,- 

Avløp pr. m² bruksareal kr 360,- 

- For areal over 150 m²      Faktor 0,5 

     

Det beregnes ikke tilkoblingsgebyr for:     

- frittstående garasjer/lagerbygg/anneks uten vann og avløp   

- tilbygg (første 50 m2)         

 

Dersom nybygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes  
bruksarealet på det eksisterende bygget fra ved beregning av tilknytningsgebyret. 

 
  

Eksisterende bebyggelse, bolig     

Vann fast, pr. tilkoblingsobjekt kr 18400,- 

Avløp fast, pr. tilkoblingsobjekt kr 34800,- 

   

Eksisterende bebyggelse, hytte/fritidsbebyggelse 

Vann fast, pr. tilkoblingsobjekt kr 23000,- 

Avløp fast, pr. tilkoblingsobjekt kr 43500,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Næring/industri/leiligheter 

Bebyggelse knyttet til næring/industri/leiligheter       

Vann pr. m² bruksareal   kr 240,- 

Avløp pr. m² bruksareal  kr 360,- 

            

Faktor for ulike typer bygg innen næring/industri/leiligheter: 

Lager/garasjer uten innlagt vann og avløp: Faktor 0, ingen gebyr 

Tilbygg (første 200 m²):   Faktor 0, ingen gebyr 

Produksjonslokale, kontor, forretninger, verksteder, haller, lager og garasjer  

i bygg med innlagt vann og avløp:       

  - For areal 0 - 1000 m²   Faktor 0,5 

  - For areal over 1000 m²   Faktor 0,2 

Bygg knyttet til overnatting:   Faktor 1 

 
For kombinerte næringsbygg regnes tilkoblingsgebyr for den type areal bygningen har, etter 
overnevnte satser. Satsene gjelder uavhengig av om det er eksisterende næringsbygg eller 
nybygg. 
 
Alle arealberegninger etter NS 3940, bruksareal (BRA). 

 
ÅRSGEBYR (Forskriftens § 6) 
 
Abonnementsgebyr vann 

Hytter/fritidsboliger: Fast sats kr 3000,- 

        

Boliger/næring:     

Fastledd klasse 1 0 - 300 m3  kr 1650,- 

Fastledd klasse 2 300 - 1000 m³ kr 4300,- 

Fastledd klasse 3 over 1000 m³ kr 8600,- 

 
Abonnementsgebyr avløp 

Hytter/fritidsboliger: Fast sats kr 3500,- 

        

Boliger/næring:     

Fastledd klasse 1 0 - 300 m³ kr 2000,- 

Fastledd klasse 2 300 - 1000 m³ kr 6000,- 

Fastledd klasse 3 over 1000 m³ kr 10300,- 

  
FORBRUKSGEBYR  

Etter målt vannforbruk:     

Vann    pr. m³ kr 30,- 

Avløp   pr. m³ kr 42,- 

 
Ved manglende avlesing av vannmåler, faktureres det for et stipulert forbruk basert på 
tidligere målt forbruk. 



 
Ved manglende førstegangsavlesing av forbruk eller manglende installasjon av vannmåler, 
faktureres det etter følgende satser: 
 
Hytter/fritidsboliger:  75 m³ 
Boliger:   150 m³ 
Næringsbygg:   500 m³ 
 
For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 9 i 
forskriftene.  
 
ØVRIGE GEBYR (Forskriftens § 7) 
 
Tilleggsgebyr for manglende installasjon av vannmåler (innen 31.12.2019): kr 500 
Gebyr for avlesning etter ønske fra abonnent eller ved manglende avlesning: kr 500 
Tilleggsgebyr for plombering av vanninntak og påkoblingspunkt for avløp: kr 500 
 
PÅLEGG OM UTBEDRING (Forskriftens § 11) 
 
Gebyrets størrelse fastsettes etter kommunens kostnader og medgått tid knyttet til 
forholdet. 
 
I tillegg til samtlige gebyrsatser vann og avløp kommer MVA. 


