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1. AVGIFTSPLIKT 
 
1.1 Plikten til å betale kloakkgebyrer gjelder: 
 

 Fast eiendom som er tilknyttet kommunal kloakkledning, direkte eller 
gjennom privat samleledning. 

 Eiendom som kommunen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 65, 66 
eller  92 har krevd tilknyttet kommunal kloakkledning. 

 
1.2 Eieren står ansvarlig for gebyret. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren 

i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet: 

 ved arvefeste. 

 for så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det 
tidspunkt da gebyrplikten inntrådte for første gang. 

 og festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget slik at den 
gjenstående festetiden blir minst 30 år dersom avtalen skulle bli forlenget. 

 
 

2. DEFINISJON AV KLOAKKLEDNING 
 
 Med kloakkledning forstås her separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og 

industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann 
(overvannsledninger), samt fellesledninger for disse typer avløpsvann. 

 
 

3. GEBYRFORM 
 
 Gebyrene omfatter: 

 Tilknytningsgebyr for kloakk 

 Årsgebyr for kloakk 

 Straffegebyr 
 
 

4. GEBYRSATSER OG TERMINER 
 
 Gebyrsatser og antall terminer fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det 

tidspunkt kommunestyret bestemmer. 
 
 

5. AREALBEREGNINGSMETODE 
 
5.1 I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, 

skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940, 
2. utg. juni 1986 samt Husbankens beregningsregler fra mars 1988. 

 
5.2 Kommunen har rett til å foreta kontroll av bebyggelsens størrelse for å beregne 

gebyrpliktig areal på ny.       
 



6. TILKNYTNINGSGEBYR 
 
6.1 Tilknytningsgebyr for kloakk skal betales: 
 

 Ved nybygg hvis nybygget blir tilknyttet kommunal ledning. 

 Når bebygd eiendom blir tilknyttet kloakkledning. 

 Når kommunen i medhold av plan- og bygningslovens §§ 65, 66 og 92 har gitt 
pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, direkte eller gjennom privat 
samleledning. 

 Ved påbygg på bebygd eiendom når påbygget utgjør mer enn 50 m2, eller når 
påbygget har et helt annet formål enn eksisterende bebyggelse (f.eks boliger 
som påbygg på næringseiendom). 

 
 Bebyggelsens størrelse fastsettes etter beregnet areal (BA) for boliger og 

bruksareal (BRA) for andre bygg. 
 
6.2 Tilknytningsgebyret fastsettes av kommunestyret som et engangsgebyr for hver 

eiendom, med unntak av de tilfeller hvor eventuelle påbygg kommer inn under 
definisjonen i punkt 6.1. For slike påbygg beregnes det et tilknytningsgebyr på 5 
o/oo (promille) av ordinært tilknytningsgebyr pr. kvm beregnet areal (BA) for 
boliger og bruksareal (BRA) for andre bygg. 

 
6.3 Gebyret beregnes ut fra følgende gruppeinndeling: 
 
 Gruppe 1:   Ordinært tilknytningsgebyr 
 

 alle eiendommer innenfor boligfelt hvor utgiftene til blant annet vei, vann 
og kloakk innkalkuleres i tomteprisen.  

 alle eiendommer som belastes refusjon etter plan- og bygningsloven. 

 der eksisterende bebyggelse blir tilknyttet eller krevd tilknyttet offentlig 
kloakkledning. 

 de tilfeller hvor flere oppsittere går sammen om å bekoste kloakkledning 
etter godkjente planer og under kontroll av kommunen, og som 
kommunen finner å kunne overta for drift og vedlikehold. 

  
 Gruppe 2:   Høyt tilknytningsgebyr - Settes til 4 ganger ordinært tilknytninsgebyr. 
                  

 enkelttomter som etableres på eller i randsone av et boligfelt der 
kommunen har overtatt de tekniske anlegg og hvor tomteutbygger drar 
nytte av feltets investeringer. 

 
 Gruppeinndelingen gjelder også for industri-, kontor- og offentlige bygg o.l. 
 
6.4 Tilknytningsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som er av 

en slik art at de krever byggetillatelse - herunder graving og fylling - må ikke 
settes i gang før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 93 eller melding etter §§ 84 og 85. Kommunen 
kan dispensere fra denne bestemmelsen. 



7. ÅRSGEBYR 
 
7.1 Årsgebyr for kloakk skal betales: 
 

 for eiendom som er tilknyttet kommunal kloakkledning. 

 for bebygd eiendom som kommunen har krevd tilknyttet kommunal 
ledning. 

 
7.2 Årsgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk. I spesielle tilfeller 

kan avløpsmålere benyttes hvis dette har blitt godkjent av kommunen. 
 
7.3 Eiendommer som har godkjente vannmålere eller kloakkmålere, kan betale 

årsgebyr i henhold til målt vannforbruk eller kloakkmengde. For eiendom som 
betaler etter målt forbruk, gjelder et minste årlig gebyr som svarer til 50 m3.  

 
 For installasjon og bruk av vannmåler gjelder bestemmelsene i punkt 12. 
 
7.4 Eiendommer som ikke har montert vannmåler, skal betale årsgebyr basert på 

stipulert vannforbruk. Forbruket stipuleres med utgangspunkt i bebyggelsens 
størrelse som beregnes i henhold til punkt 5. 

 
7.5 Gebyr betales etter følgende inndeling: 
 
7.5.1 Helårsboliger: 
  

TRINN AREAL  (BA) BEREGN. GR.LAG STIPULERT FORBRUK 

I 0 - 100 m2 85 m2 170 m3 

II 101 - 160 m2 125 m2 250 m3 

III 161 - 250 m2 165 m2 330 m3 

IV 251 - 350 m2  410 m3 

V 351 - 450 m2  490 m3 

osv. fortsetter i trinn 
på 100 m2 

 fortsetter med 80 m3 i 
tillegg for hvert trinn 

 
 Stipulert forbruk  

Det fastsettes til 2 m3 pr. m2 (av beregningsgrunnlaget) for helårsboliger med 
areal til og med 250 m2  (trinn III), og for helårsboliger med areal over 250 m2  
fastsettes forbruket til 80 m3 pr trinn . 

 
7.5.2 Andre bygg: 
 
 Hvis ikke annet er bestemt skal alle andre typer bygg betale et gebyr regulert i 

trinn på 50 m2 bruksareal. Byggets areal avrundes oppover til nærmeste hele 50 
m2. Hvert trinn vil tilsvare et vannforbruk eller en kloakkmengde på 60 m3 pr. år. 

 
7.6 Fullt årsgebyr kan tidligst kreves inn fra og med måneden etter at innflytting skjer 

eller brukstillatelse gis. 
 
 
 

  



8. FRADRAG I ÅRSGEBYR 
 
8.1 Midlertidig ikke-bruk av eiendom i inntil 1 år gir ikke grunnlag for fradrag i 

årsgebyr. For perioder lengre enn 1 år kan kommunen etter søknad sette ned 
årsgebyret til 75 % av ordinært gebyr for den delen av perioden som er utover 1 
år. Minimumsgebyr er likevel tilsvarende 50 m3. 

 
8.2 For helårsboliger kan kommunen i særlige tilfeller ta hensyn til bebyggelsens art 

og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet 
når årsgebyr fastsettes. Andre kriterier kan ikke legges til grunn. 

 
 

9. TILLEGG I ÅRSGEBYR 
 
 Eiendom med svømmebasseng hvor det ikke betales etter målt forbruk, får et 

tillegg i årsgebyret for vann og/eller kloakk tilsvarende et årlig vannforbruk på; 
 

 40 m3 for bassengvolum inntil 20 m3 

 80 m3 for bassengvolum inntil 40 m3 

 120 m3 for bassengvolum fra og med 40 m3 
 
 Basseng under 3 m3 er fritatt for tilleggsgebyr. Bestemmelsen gjelder både 

fastmonterte og demonterbare bassenger. 
 
 

10. SÆRLIGE AVTALER 
 
10.1 Tilknytnings- og årsgebyrer kan fastsettes ved avtale. Dette gjelder for 

industribedrifter, jordbruksvirksomhet og annen virksomhet som har særlig stor 
eller særlig liten kloakkmengde i forhold til vannforbruk, som har kloakkvann som 
i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk eller hvor 
driften gjør at beregning av kloakkmengde i henhold til punkt 5 ikke samsvarer 
med de virkelige utslipp. Hvis avtale ikke kommer i stand fastsettes gebyrets 
størrelse av kommunen. Avtale kan sies opp av begge parter med ett års varsel. 

 
 Kommunen kan be om at det blir montert måler og foretatt analyser av 

kloakkvannet som grunnlag for sin behandling. 
 
 Hovedregelen er at den fastsatte eller avtalte beregningsmåte ikke må føre til 

lavere gebyrer for virksomheten enn den ville blitt pålagt etter vanlige regler. Kun 
i spesielle tilfeller, hvor det klart kan påvises at avløpet for virksomheten er 
spesielt gunstig, både med tanke på kvalitet, kvantitet og utslippsforhold, kan en 
avtale eller fastsette en beregningsmåte som gir lavere gebyrer. 

 
10.2 Den gebyrpliktige (som definert i 11.1) og kommunen kan kreve årsgebyret for 

kloakk basert på målt vannforbruk eller kloakkmengde. 
 
 

  



11. STRAFFEGEBYR 
 
11.1 Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat 

septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkgebyret. 
Tilleggsgebyret begynner å løpe når tidsfristen for gjennomføring av pålegget har 
gått ut, og arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % 
av eiendommens ordinære kloakkgebyr, og gebyret beregnes for hvert påbegynt 
kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet. 

 
11.2 Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på 

eiendommens vannledning eller mangler ved kloakkanlegg eller sanitærutstyr 
som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg 
til kloakkgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe når tidsfristen for 
gjennomføringen av pålegget har gått ut, og arbeidet ikke til den tid er utført 
tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære vann- og/eller 
kloakkgebyr, og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil 
pålegget er etterkommet. 

 
 

12. BESTEMMELSER FOR INSTALLASJON OG BRUK AV VANNMÅLER 
 
12.1 Alle gebyrpliktige i henhold til punkt 7.1 i denne forskrift kan kreve å få betale 

årsgebyr for kloakk beregnet etter målt vannforbruk. Kloakkmengden fastsettes 
ut fra: vann inn  =  vann ut. 

  
 Kommunen skal godkjenne bruk av vannmåler som grunnlag for betaling av 

kloakkgebyr. 
 
12.2 For eiendom med installert vannmåler gjelder følgende: 
 

 Kommunen fastsetter regler for montering av vannmåler. Herunder 
kommer  valg av type, størrelse, plassering, antall, installasjon, 
vedlikehold og evt. andre tekniske forhold. 

 Alle utgifter til anskaffelse, installasjon, vedlikehold og eventuell flytting av 
måler betales av huseier. 

 Installasjon av måler skal utføres av en rørlegger/rørleggermester som 
Våler kommune har godkjent til dette arbeidet.  

 Eier/leietaker skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og 
vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal eieren/leietakeren 
omgående underrette kommunen om dette. 

 Kommunen kan etter anmodning fra eier/leietaker eller på eget 
initiativgjennomføre kontroll av måleren. Viser kontrollen en feilanvisning 
på minst 5 % skal det foretas justering som huseier betaler. 

 Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan fastslås tilstrekkelig 
nøyaktig,  skal gebyret for den perioden det er tvil om beregnes av 
kommunen. Beregningen skal bygge på gjennomsnittet for nærmeste 
avlesningsperiode før feilen oppstod og nærmeste avlesningsperiode 
etter at den ble utbedret.  

 For installasjon og bruk av vannmålere gjelder forøvrig kommunens 
tekniske  bestemmelser og sanitærreglement som vedtas av 
kommunestyret.   

 
 



13. INNBETALING AV ÅRSGEBYR 
 
13.1 For abonnenter uten målere blir årsgebyret beregnet fra den 1. i måneden etter 

at tilkobling til kloakksystemet er foretatt. En forholdsmessig justering av 
årsgebyret foretas for det første året. 

 
13.2 For abonnenter med målere vil årsgebyret bli beregnet av det samlede målte 

vannforbruk (kloakkmengde). 
 
13.3 Gebyret fordeles over det antall terminer pr. år som kommunestyret har fastsatt. 

For eiendom som betaler etter målt vannforbruk (kloakkmengde), foretas 
avregning i en av terminene etter måleravlesning. 

 
13.4 Kommunen kan pålegge den avgiftspliktige å lese av måleren og sende inn 

underretning om dette (på tilsendte selvavlesningskort). Mangler måleravlesning 
kan kommunen fastsette et skjønnsmessig forbruk, eventuelt beregne gebyr ut 
fra areal. 

 
13.5 Krav på gebyr er likestilt med skatt av fast eiendom med hensyn til 

pantesikkerhet og inndrivelse. 
 
 

14. OVERGANGSREGLER, IKRAFTTREDEN 
 
 Denne forskrift trer i kraft så snart den er vedtatt av kommunestyret. Årsgebyrer i 

medhold av denne forskrift blir å beregne med virkning fra 1. januar 2002.  
 
 
 
 
 VEDTATT AV VÅLER KOMMUNESTYRE  21. JUNI 2001, 
 KOMMUNESTYRESAK  40/01. 
 
 
 
 
 
 
 
 


