Veileder til forskrift om vann- og avløpsgebyr i
Haugesund kommune, Rogaland.
§ 1. Prinsippet for forskriften er å sikre en rettferdig fordeling av kostnadene kommunen har
med å forsyne kommunens innbyggere med vann og avløpstjenester.
§ 2. Paragrafen inneholder avklarende forklaring/definisjon på sentrale begrep som blir
benyttet i forskriftsteksten. Det er denne forskriftens definisjoner som er gjeldende for
kommunens håndheving av regelverket.
§ 3. Alle tilknyttede bygg/enheter/virksomheter er gebyrpliktige, og det er eier av
eiendommen som står ansvarlig for betaling av gebyret og eventuelt søke fritak etter § 10
eller opphør av abonnent etter § 12.
§ 4. Paragraf 4 lister opp faste gebyr som påløper alle abonnenter. For øvrige gebyr
henvises det til «gebyrregulativet».
§ 5. Prisene på vann og avløpstjenester reguleres årlig for å dekke drift og
investeringskostnader innenfor vann- og avløpssektoren. Prisene vedtas i bystyret. Vann og
avløpssektoren drives til selvkost.
§ 6. Det er definert to brukerkategorier, bolig og næring. Dette kommer av at en
gjennomsnittlig næringsabonnent har ca. 5 ganger høyere vannforbruk enn en boligabonnent
og ved å differensiere i to brukerkategorier oppnås en rettferdig fordeling av kostnader.
For boenheter som tilfredsstiller forskriftens definisjon av hybel kan to hybler gebyrregnes
som en boenhet, altså 50% reduksjon. Dette gjelder kun i tilfeller hvor to eller flere enheter er
samlokalisert i ett og samme bygg og reduksjonen gjelder kun for årsgebyrets faste del.
Antall engangsgebyr for tilknytning bestemmes av § 7.
Eks. boligbygg med 5 hybler gebyrregnes som 3 boenheter m.h.t årsgebyrets faste del.
Antall boenheter eller næringsenheter er retningsgivende for antall abonnement i det
respektive bygg. Antall enheter i hver brukerkategori fastsettes etter gjeldende planløsning i
bygget og overstyres ikke av oppføringer i matrikkelen. Enheter som ikke er i bruk er
gebyrpliktige såfremt det ikke er søkt fritak for abonnementsgebyr.
§ 7. Engangsgebyr for tilknytning ilegges bygg som knyttes til vann og/eller avløpsnettet for
første gang. Antall enheter er utslagsgivende for hvor mange gebyr som ilegges det enkelte
bygg. De første 4 enhetene ilegges fullt tilknytningsgebyr, enheter mellom 5 og 19stk ilegges
halvt tilknytningsgebyr og enheter fra og med 20 ilegges kvart tilknytningsgebyr.
Eks: et leilighetskompleks med 25 enheter betaler:
-

4 stk  1/1 gebyr
15 stk  ½ gebyr
6 stk  ¼ gebyr
Totalt 13 stk engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning skal være betalt før bygget kobles til offentlig vann og/eller
avløpsnett. Betalingen forfaller til betaling når igangsettingstillatelse er gitt for hele eller deler
av tiltaket.
Av gebyrgulativet fremkommer det at tilknytningsgebyret har to satser, gruppe 1 og 2.
Gruppe 1 er vanlig engangsgebyr for tilknytning av eksisterende bolig / næring samt nye
kommunale byggefelt / utbyggingsområder der utbyggingskostnader er tatt med i tomtepris.

Gruppe 2 er for ubebygd eiendom der kommunen tilrettelegger med nybygging av veg,
og/eller vann og avløp.
§ 8. Kommunen kan ilegge påslag i avløpsgebyr fra næring dersom avløpsvannets
sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og
vedlikehold av kommunens avløpsanlegg.
Levering av vann for videresalg (skip, tankvogner etc.) skal skje etter målt forbruk og til den
pris pr m3 som til en hver tid er fastsatt av bystyret (Vannsalg).
§ 9. Haugesund kommune har vedtatt at alle abonnenter skal ha installert vannmåler og
nøyaktigheten av gebyrinnkrevingen er således avhengig av at vannforbruket måles og
rapporteres inn. Det er derfor utarbeidet en rekke bestemmelser for installasjon og bruk av
vannmåler.
§ 9, d: Målerleie fremkommer av gebyrregulativet for standard målere opp til 1 1/2tomme.
Målerleie for større målere beregnes i hvert enkelt tilfelle med utgangspunkt i at
innkjøp/installasjonskostnad skal dekkes over en periode på 15 år.
§ 10. Søknad om gebyrfritak skal føres på eget skjema. Det skilles mellom fritak etter
plombering/fysisk vannavstenging og fritak for bo- eller næringsenhet med felles vannmåler.
Abonnenter som har fått fritak vil bli fakturert fullt gebyr ved utløp av fritaksperioden. Det er
abonnentens ansvar å søke nytt fritak før utløp av eksisterende fritak. Se søknadsskjema for
mer informasjon.
Som dokumentasjon på redusert avløpsmengde godtas f.eks solgt mengde mineralvann
e.t.c.
§ 11. Kommunen kan kreve tilknytningsgebyr for midlertidige tilkoblinger som opprettholdes
ut over kommunens tillatelse.
§ 12. Krav om opphør av abonnement har ikke tilbakevirkende kraft. Opphør av abonnement
er i de fleste tilfeller kun aktuelt etter brann eller riving av bygg. Frakobling av eksisterende
bebyggelse for etablering av privat vannforsyning og/eller privat avløpsanlegg tillates ikke.
§ 13. Gebyrregulativet revideres hvert år basert på budsjett for kommende år. Både budsjett
og gebyrregulativet vedtas av bystyret i Haugesund kommune. Prisene kan ikke påklages.
Vedtak gjort i medhold av forskriften er enkeltvedtak som kan påklages i henhold til
forvaltningsloven § 28. Ilagt gebyr må foreløpig betales fullt ut, selv om kravet er påklaget.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og de
kostnader kommunen har hatt, kan administrasjonen ved Teknisk enhet fastsette et
passende gebyr etter søknad. Personlige eller sosiale forhold kan ikke hensynstas i en slik
vurdering.
Prinsipper som er lagt til grunn for gebyrinnkrevingen:
- Kostnader og utgifter knyttet til produksjon, drift og investering på vann og
avløpssystemet skal dekkes av abonnentene (selvkostprinsippet).
- Gebyrets størrelse skal være basert på målt vannforbruk, hvilket gir den enkelte
abonnent mulighet til å påvirke egne gebyrutgifter ved å ha en bevisst holdning til
vannforbruk og lekkasje fra private anlegg.
- Gebyrinnkrevingen skal være rettferdig ut fra de kostnader og utgifter kommunen har
med den enkelte abonnent. Politiske, personlige og sosiale forhold vektlegges ikke.

