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1. Generelle bestemmelser 
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnenten skal betale for 
vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av 

kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og 

avløpsgebyrer, er følgende: 

 

 Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 

 Forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale 

vann- og avløpsgebyrer  

 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Grimstad kommune (dette dokumentet) 

 Gebyrregulativ for det enkelte år 

 

Øvrige dokumenter: 

 

 Gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Grimstad kommune (tekniske og 

administrative bestemmelser) med vedlegg vedtatt av Kommunestyret den 01.06.2013 

§ 1-1 Virkeområde 

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter. 

 

§ 1-2 Definisjoner 

 

I denne forskriften menes med: 

 

Abonnent:   
1.  Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer og 
 eventuelt festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller 
 avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning. 
 
2.  Fester av eiendom hvor festeavtalen ikke er tinglyst. 
 
3.  For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være 
 avtalt at andre enn fester skal være abonnent. 
 

Abonnement:   
Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom 

tilknytning av private stikkledninger til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse 

at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.  

 

Abonnementsgebyr: 
Gebyr til dekning av kommunens faste kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester. Gebyret består 
av to deler: ett for vann og ett for avløp. 
 

 
 



Boenhet: 
En boenhet er en selvstendig enhet som inneholder alle nødvendige fasiliteter for at enheten 
kan bebos. Boenheten må inneholde inventar som kjøkken/tekjøkken og toalett. Den må i tillegg 
ha egen inngang. Det er imidlertid ikke av betydning hvorvidt inngangen er egen dør i yttervegg 
eller via innvendig fellesareal.  
 
Bruksareal: 
Bruksareal (BRA) er i denne sammenheng areal innenfor bygningens omsluttende vegger. Ved 
beregning av bruksareal gjøres ikke fratrekk for areal til større piper og kanaler som angitt i NS 
3940.  
 
Bruksenhet: 

Bruksenhet er et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt 
hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. Videre kan en 
bruksenhet være en bygning, for eksempel kontorbygg, eller flere bygninger, for eksempel 
sykehus, men kan også være del av bygning, for eksempel boenhet (bolig), kontorenhet, avdeling 
i sykehus. 
 
Forbruksgebyr: 
Gebyr til dekning av kommunens variable kostnader knyttet til vann og avløpstjenester, basert på 
målt eller stipulert vannforbruk. Gebyret består av to deler: ett for vann og ett for avløp. 
 
Fritidsbolig/hytte: 
Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.  
 
Gebyrregulativet: 
Kommunens gjeldende gebyrsatser for vann- og avløpstjenester. Satsene justeres årlig gjennom 
vedtak i kommunestyret. 
 
Hybelbygg: 
Bygg med mer en to selvstendige boenheter der beboerne deler viktige funksjoner som kjøkken 
og/eller bad. 
 
Midlertidig tilknytning: 
Bygg/eiendom som er tilknyttet vann og avløp for en begrenset periode. 
 
Næringsvirksomhet: 
Eiendom som benyttes til ervervsmessig virksomhet og/eller andre eiendommer som ikke 
hovedsakelig benyttes til boligformål. 
 
Offentlig virksomhet: 
Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 
 
Privat stikkledning: 
Ledning fra bebyggelse frem til tilknytningspunkt på kommunal ledning. 
 
Sommervann: 
Midlertidig tilknytning til bruk i sommerhalvåret. (Bolig som kun har innlagt vann via 
sommervannsledning har årsgebyr tilsvarende hytte/fritidsbolig.) 
 
 



Stipulert forbruk: 
Sjablongmessig fastsettelse av forbruk basert på type bebyggelse eller forventet forbruk ut fra 
tidligere avlesninger av vannmåler. 
 
Tilknytningsgebyr: 
Engangsgebyr for tilknytning til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet. 
 
Årsgebyr: 
Summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr for ett år. 
 
§ 1-3  Gebyrtyper 

 

Gebyrtypene er: 

a) Tilknytningsgebyr for henholdsvis vann og avløp 

b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp 

c) Gebyr for leie av vannmåler 

d) Avlesningsgebyr ved manglende innsending av målerstand 

e) Gebyr for midlertidig tilknytning 

 

2.   Overordnede gebyrbestemmelser 

§ 2-1 Generelt 

Vedtak etter denne forskrift fattes av Rådmannen eller den Rådmannen bemyndiger.  

 

Endringer i forskriften vedtas av Kommunestyret. 

 

Gebyrsatser vedtas av Kommunestyret og fremkommer i gebyrregulativet. 

 

§ 2-2 Abonnentens rettigheter 

Abonnenten har krav på vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde og kvalitet i henhold til 

gjeldende lovverk, samt vanntrykk på minimum 2,5 bar ved uttak fra kommunal vannledning under 

vanlige forsyningsforhold.  

 

Abonnenten har krav på sikker bortledning og rensing av avløpsvann hele døgnet i henhold til 

gjeldende lovverk og som ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på abonnentens eiendom.  

 

§ 2-3 Abonnentens plikter 

Abonnenten plikter å betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen 

bestemmer. 

 

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkrav er rettet mot abonnenten eller 

annen fakturamottaker. 

 

Det er abonnentens plikt å kontrollere at tilsendt faktura er korrekt.  

 



§ 2-4 Kommunens rettigheter 

Kommunen har krav på å få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.  

 

§ 2-5 Kommunens plikter 

Kommunen plikter å levere vann- og avløpstjenester i henhold til gjeldende lovverk og hovedplaner.  

 

Kommunen plikter å informere om innhold og endringer i vann- og avløpstjenestene, som er av 

betydning for abonnentene.  

 

3. Tilknytningsgebyr 
 

§ 3-1 Gebyrplikt 

Tilknytningsgebyr skal betales for: 

 nybygg 

 eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet 

 eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent 

 annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg 

for landbruk, idrettsanlegg mv. 

 

Tilknytningsgebyr betales ikke: 

 for tilbygg 

 for bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for 

tilknytningen 

 for særskilt tilknytning av sprinkleranlegg 

 

§ 3-2 Utforming av gebyret 

Tilknytningsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp utgjør et fast beløp pr 300 m2 tilknyttet 

bruksareal (BRA). For andre bygg (f.eks. næringsbygg) kan for eksempel lagerlokaler regnes som 

utilknyttet areal, hvis dette utgjør mer en 50 % av totalarealet for bygget.  

 

Campingplasser og andre turistanlegg betraktes som en enhet og skal betale tilknytningsgebyr etter 

samlet bruksareal.  

 

Separate bruksenheter på samme eiendom (f.eks. våningshus og kårbolig) betaler hvert sitt 

tilknytningsgebyr.  

 

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes arealet av erstattet 

bygg fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 10 år 

etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoplet.  

 

Ved ny tilknytning av tidligere frakoblet bygg eller installasjon skal det ikke betales nytt 

tilknytningsgebyr, såfremt ny tilknytning foretas innen 10 år etter frakobling.  



Det gis ikke fradrag i tilknytningsgebyr selv om eiendommen har bidratt til finansiering av 

infrastruktur gjennom utbyggingsavtale e.l. 

 

§ 3-3 Gebyrsats 

Abonnenten betaler tilknytningsgebyr etter gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett 

byggesøknad eller søknad om tilknytning. 

 

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter 

gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes. 

 

§ 3-4 Ansvar og betalingsfrist 

Eieren av eiendommen har ansvaret for betaling av gebyret. 

 

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnent samtidig som igangsettingstillatelse gis 

eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. For eksisterende bygg som tilknyttes skal  

gebyret være betalt senest når tilknytning foretas. For nybygg som tilknyttes skal gebyr være betalt 

før byggearbeidene (inkludert grave/sprengingsarbeider) påbegynnes.  

 

4. Årsgebyr 
 

§ 4-1 Gebyrplikt og ikrafttreden 

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som: 

a) Er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg 

b) Er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt 

 

Gebyrplikten inntrer: 

a) fra og med måneden etter at bruksenhet tas i bruk eller ved utstedt midlertidig 

brukstillatelse/ferdigattest. 

b) fra og med måneden etter at eksisterende bruksenhet er tilknyttet 

 

Innkreving av årsgebyr startes senest fra og med 6 måneder etter dato for godkjenning av søknad om 
tilknytning. Dersom byggetiden er lenger enn 6 måneder, varsles kommunen og gebyret løper fra det 
tidspunkt anlegget tas i bruk. For tilknytning av eksisterende bebyggelse startes innkreving av 
årsgebyr fra og med måneden etter at tilknytning er foretatt. 
 
Ved riving av bygning, skal vann- og avløpsledninger plugges på hovedledningen. Årsgebyret løper til 
plugging er utført og melding om dette er mottatt av kommunen. 
 

§ 4-2 Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling 

Er tilknytningen ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt 

tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, beregnes gebyret etter 

stipulert forbruk. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.  

 



Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakobling er godkjent.  

 

§ 4-3 Ansvar for opplysninger om abonnent 

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. 

 

Inntil kommunen har mottatt melding, og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra 

Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.  

 

§ 4-4 Utforming av gebyret 

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med: 

 Abonnementsgebyr 

 Forbruksgebyr 

 

Forbruksgebyr beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m3. Det gis ikke nedsatt 

gebyr for storforbrukere av vann.  

 

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengden regnes lik vannforbruket.  

 

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann 

avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av 

tilført avløpsvann til kommunalt nett eller på differensiert måling av vannforbruket. 

 

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig. 

 

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og kan virke fordyrende på drift og 

vedlikehold av kommunene avløpsanlegg, kan kommunen kreve at det inngås påslippsavtale. Dette 

er en separat avtale som inngås mellom kommunen og abonnenten. 

 

For avløpsvann fra produksjonsprosess eller lignende som etter egen tillatelse fra 

forurensningsmyndighet er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i 

separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat. 

 

§ 4-5 Abonnementsgebyr 

For boenhet og hytte/fritidsbolig uten vannmåler beregnes abonnementsgebyr som en fast sats. 

Kommunen kan vedta ulik sats for henholdsvis boligeiendom, fritidseiendom og annen eiendom.  

 

Enebolig med bileilighet (sekundær boenhet) skal betale ett abonnementsgebyr.  

 

Dokumenterte sameier/borettslag og lignende skal betale ett abonnementsgebyr for hver boenhet.  

 

For hybelbygg og næringseiendom beregnes abonnementsgebyr for vann og avløp som en variabel 

sats basert på henholdsvis målt vannforbruk eller målt leveranse av spillvann.   

 



For kombinerte bygg (næring/bolig) beregnes abonnementsgebyr som en fast sats pr bruksenhet. 

Ved årlig gjennomsnittlig vannforbruk over 300 m3 pr bruksenhet beregnes abonnementsgebyr for 

næringsdel og boligdel separat.   

 

For jordbruksvanning og lag/foreninger betales et halvt abonnementsgebyr for vannforbruk opp til 

2.500 m3. Ved vannforbruk over 2.500 m3 betales abonnementsgebyr tilsvarende enebolig.  

 

Ved eiendom hvor både bolig og jordbruksvanning er tilknyttet betales abonnementsgebyr som for 

boligeiendom.  

 

For felles vannpost deles et abonnementsgebyr mellom abonnentene som deler vannposten.  

 

For midlertidig tilknytning betales abonnementsgebyr som en variabel sats basert på forbruk og 

tilknytningens varighet.  

 

§ 4-6 Forbruksgebyr etter stipulert forbruk 

Boenhet skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever at 

det skal betales etter målt forbruk. 

 

Stipulert forbruk beregnes ut fra følgende satser: 

75 m3 – Fritidsbolig (pr. boenhet) 

150 m3 – Enebolig/leilighet (pr. boenhet) 

225 m3 – Enebolig med hybel/bileilighet (sekundær boenhet) 

 

§ 4-7 Forbruksgebyr etter målt forbruk 

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved: 

 Bygg for næringsformål, offentlige formål og lignende 

 Bygg for både bolig- og andre formål (kombinertbygg) 

 Bygg med 3 boenheter eller flere 

 Hybelbygg 

 Boenhet med bruksareal (BRA) større enn 500 m2 

 Eiendom med permanent utvendig eller innvendig basseng større enn 5 m3 

 Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 5 

 

Svømmebasseng, fonteneanlegg og lignende tillates ikke uten bruk av pumpe for resirkulering.  

 

Forbruksvann til basseng eller lignende skal betales i tillegg til øvrige årsgebyrer for eiendommen. 

 

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan 

fastsettes på andre måter. 

 

Abonnent med stipulert forbruk etter § 4-6 har rett til å montere vannmåler og betale gebyr etter 

målt forbruk.  



Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk å montere vannmåler og betale gebyr etter 

målt forbruk. 

 

§ 4-8 Retting av feil gebyrberegning 

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og 

differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter Foreldelsesloven, dekkes normalt ikke.  

 

§ 4-9 Gebyrreduksjon / fritak for gebyrplikt 

Dersom eiendom har vært ubebodd i mer enn ett år kan kommunen etter søknad gi fritak fra 

forbruksgebyret for henholdsvis vann og avløp. Søknad skal være godkjent og vannet skal være 

avstengt og plombert før fritak gis. Plomberingen utføres av kommunen på innvendig 

hovedstoppekran. Når vannet skal tas i bruk igjen, må kommunen tilkalles for å fjerne plombering. 

Hvis plombering brytes uten at kommunens personell er tilstede, etterfaktureres stipulert 

forbruksgebyr for hele fritaksperioden. 

 

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret for henholdsvis vann og avløp når gebyrpliktig 

eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører 

abonnementet når melding om frakobling av stikkledning/plugging av anboringspunkt er mottatt. 

Kostnader ved frakobling og eventuelt ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.  

 

Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales 

abonnementsgebyr inntil stikkledning er frakoblet /anboringspunkt er plugget. 

 

§ 4-10 Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyning i medhold 

av forbrukerkjøpsloven regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller: 

 

 Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer en 24 timer 

 Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer en 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og 

hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer 

 Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging 

 

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel 

forurensning i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare 

ansvarsforholdet. 

 

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, 

brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon. Sats for gebyrreduksjon fastsettes i Gebyrregulativet.  

 

Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke 

kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.  

 



§ 4-11 Gebyrreduksjon ved lekkasje 

Det gis ikke fradag i årsgebyret for merforbruk på grunn av lekkasje på private ledninger. Hvis det kan 

dokumenteres at lekkasjevannet ikke er har blitt tilført spillvannsnettet kan avløpsgebyret stipuleres. 

 

5. Gebyr for leie av vannmåler 

§ 5-1 Utforming av gebyret 

Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, 

vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret løper fra og med måneden etter at vannmåler er 

utlevert av kommunen.  

 

Hvis vannmåler må skiftes ut som følge av feilmontering eller skade som er forårsaket av abonnent, 

må abonnenten betale utskifting. 

 

6. Avlesningsgebyr ved manglende innsending av målerstand 

§ 6-1 Utforming av gebyret 

Dersom abonnenten ikke returnerer avlesningskortet senest etter en gangs purring, og personell fra 

kommunen må lese av måleren, ilegges avlesningsgebyr.  

 

7. Gebyr for midlertidig tilknytning 

§ 7-1 Utforming av gebyret 

Ved midlertidig tilknytning skal abonnent betale gebyr etter gjeldende regler for årsgebyr for 

næringsvirksomhet. Gebyret beregnes i forhold til den tid som tilknytningen er i drift.   

 

Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes abonnent.  

 

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. 

 

Ved behov for jordbruksvanning i kun en sesong, kan midlertidig tilknytning etter søknad etableres 

fra brannventil med stender og vannmåler. Det må også innhentes tillatelse til dette fra 

brannvesenet.  Abonnent må selv skaffe stender. Gebyr betales etter gjeldende regler for 

jordbruksvanning. Denne type abonnement tillates kun for én sesong hvert 10. år. Skal det vannes 

oftere en dette må det etableres en permanent tilknytning.   

 

8. Vannmåler 
 

§ 8-1 Montering 

Kommunen bestemmer: 

 

 Hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha 



 Type, størrelse og plassering 

 Når måler skal monteres 

 

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.  

 

I nye bygninger skal hver bruksenhet ha egen vannmåler. Dette gjelder også som hovedregel når 

vannmåler skal monteres i eksisterende bygninger. 

 

Ved oppdeling av eksisterende bruksenhet med vannmåler, i nye bruksenheter, skal hver av de nye 

bruksenhetene ha egen vannmåler. 

 

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å 

montere egen måler for hver enhet. Forutsetning for dette er at enhetene er registrert som et 

sameie i Foretaksregisteret. Hver abonnent er ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold 

til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i 

sameiet (jf. Eierseksjonsloven § 23, 24 og 25).  

 

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være montert senest når det gis ferdigattest, midlertidig 

brukstillatelse eller når eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. 

Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 4-6. 

 

Selv om en bruksenhet har to eller flere vannmålere kan den likevel betraktes som ett abonnement.  

 

I de tilfellene der en bruksenhet har flere tilknytninger skal det monteres en måler for hver 

tilknytning.  

 

§ 8-2 Eierforhold 

Vannmåleren er kommunens eiendom, og leies av abonnenten. 

 

§ 8-3 Kostnader 

Vannmåler som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av 

kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten. 

 

Montering bekostes av abonnenten. 

  

§ 8-4 Avlesing av vannmåler 

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende 

resultatet til kommunen innen fastsatt frist. Avlesning av målt forbruk foretas én gang pr år. 

Avregning av forbruket foretas på 1. termin påfølgende år. Abonnenter med stort vannforbruk 

betaler akonto-beløp på forbruksgebyret ved 2. og 3. termin. Etter søknad fra abonnenten kan 

akonto-beløpet endres dersom abonnentens vannforbruk vil endre seg vesentlig fra sist 

måleravlesning.  

 



Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid, eller dersom data ikke innmeldes til 

kommunen, stipuleres årsforbruket.  

 

Kommunen kan velge selv å foreta avlesning av vannmåler. Abonnenten vil da bli ilagt et 

avlesningsgebyr.  

   

§ 8-5 Tilsyn og vedlikehold 

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn til enhver tid.  

 

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks 

melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan 

kreve erstatning for tap eller skade.  

 

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.  

 

§ 8-6 Nøyaktighetskontroll 

Egenkontroll: 

 Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler.  

 

Enkel kontroll: 

 Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. 

Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.  

 Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av 

Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet.  

 

Utvidet kontroll: 

 Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære 

kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 7-

7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.  

 

Justering eller utskifting av måleren: 

 Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. 

Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.  

 

§ 8-7 Avregning ved feilmåling 

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på 

tilbakebetaling for feilmålingen. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på 

tilbakebetaling.  

 

Tilbakebetaling regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.  

 

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.  

 



Viser måleren mer en 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende 

regler.  

 

§ 8-8 Utskifting og flytting 

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når 

vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller 

delvis.  

 

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. 

Abonnenten bekoster slik flytting.  

 

9. Avsluttende bestemmelser 

§ 9-1 Innkreving av gebyrer 

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter i henhold til Lov om Pant 

(Panteloven) § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 

 

§ 9-2 Klage og omgjøring 

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens Gebyrregulativ, jf. 

Forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til Formannskapet. Klagen skal behandles i 

henhold til Forvaltningslovens bestemmelser.  

 

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må 

betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.  

 

Vedtak i Formannskapet er endelig og kan ikke påklages. 

 

§ 9-3 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 01.03.2013. 
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