
 
 Høringsbrev 
 

 
 

HØRING – lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Tjeldsund 
kommune – høringsfrist 09.05.2021 

  
Formannskapet i Tjeldsund kommune behandlet i sitt møte 14.04.21 utkast til 
forskrift for vann- og avløpsgebyrer som sak 34/21.  

 
Tjeldsund kommune utarbeidet forslag til ny lokal forskrift for vann- og 

avløpsgebyrer.  
Målsetningen med forskriftsarbeidet har vært oppdatering av både regelverk og 
praksis, samt harmonisering av regelverket og sikre rettferdig og lik behandling 

av abonnentene.  
 

Formannskapet vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. 
 

Saksdokumentene er lagt ut på kommunenes hjemmesider og Informasjon og 
dokumentsenter.  
 

Frist for å sende høringssvar er 19.05.2021.  
 

Eventuelle uttalelser sendes Tjeldsund kommune,  
Postboks 240, 9439 Evenskjer eller på e-post til: post@tjeldund.kommune.no og 
merkes «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.»  

 
1. Innledning  

 
Etter sammenslåing må lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer vedtas av 
kommunestyret.  

 
Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. 

Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i 
lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 
fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning 

og innkreving.  
Fastsettelse av vann- og avløpsgebyr bygger på selvkostprinsippet, det vil si at 

kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de 
gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har etter 
forurensningsforskriften ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.  

Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes 
fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til 

abonnentene i form av lavere årsgebyrer i løpet av en femårsperiode.  
 
Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en 

femårsperiode. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre 
deler av kommuneforvaltningen.  

 
Forslaget til forskrift legges ut på høring på hjemmesider og Informasjon og 
dokumentsenter, samt ved annonsering i Harstadtidende. 

 
2. Kort om forslag til ny lokal forskrift  

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, samt tilhørende sentral forskrift, sier 
at kommunene kan dekke inn inntil 100 % av sine kostnader til vannforsyning og 

avløpshåndtering gjennom gebyrer. Videre sier lovens tilhørende forskrift at 
gebyrene skal bestå av engangsgebyr for tilknytning og årlige gebyrer. De årlige 



gebyrene skal enten beregnes på grunnlag av vannforbruk alene, eller en todelt 
gebyrordning med en fast og en variabel del.  
 

2.1 Tilknytningsgebyr  
Tilknytningsgebyret er et engangsgebyr. Intensjonen er at dette skal dekke en 

forholdsmessig del av kommunens samlede kostnader med vannforsyning og 
avløp.  
Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en eiendom blir 

bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter lov om kommunale 
vass- og avløpsanlegg § 3.  

 
Utkastet som legges ut på høring baserer seg på samme prinsipp som tidligere 
Tjeldsund kommune og tidligere Skånland kommune hadde. 

 
 

2.2 Årsgebyr –toleddsmodell  
I utkastet foreslås en toleddsmodell for beregning av årsgebyr, det er ikke 
endring fra nåværende praksis. 

 
Abonnementsgebyr (fast del)  

Den faste delen (abonnementsgebyr) gjenspeiler de faste kostnadene, typisk 
kapitalkostnader knyttet til tjenesten, og skal være stabil. Størrelsen på den 
faste delen vil fremgår av kommunestyrets årlige gebyrvedtak.  

 
Forbruksgebyr (variabel del)  

Vannforbruket kan enten være målt eller stipulert ut fra bebyggelsens størrelse.  
 
Forskriften krever ikke installering av vannmåler. Dersom abonnenten velger å 

installere vannmåler skal forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. 

 
Der årsgebyret må beregnes ut fra stipulert forbruk legges bebyggelsens areal til 
grunn multiplisert med en omregningsfaktor. Faktoren baserer seg på 

gjennomsnittlig vannforbruk, og vil fremgå av kommunestyrets årlige 
gebyrvedtak. 
 

Abonnenter som installerer mekanisk vannmåler, må betale et ekstra gebyr for å 
dekke kommunens kostnader forbundet med å administrere den ordningen.  

 
 
Regler for eiendom som ikke brukes som bolig (næring mv.)  

 
I forslag til forskrift beregnes den variable delen av årsgebyret for nærings- og 

kombinasjonseiendommer på grunnlag av målt vannforbruk.  
 
4. Oppsummering:  

 
Basert på ovennevnte legges forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer for 

Tjeldsund kommune ut til offentlig ettersyn (høring) i perioden 15. april 2021 til 
19. mai 2021.  
 

 


