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KOMMUNALE VAR- OG FEIE-GEBYRER  2010 
 
 
1.  VANN- OG AVLØPSGEBYRER 
 
 
1.1 Tilknytningsgebyrer 
 
Tilknytningsgebyrer for vann og avløp skal betales  

• ved nybygg og ved utvidelse av eksisterende bygg som er tilknyttet det kommunale 
vann- og avløpsanlegget 

• når bebygd eiendom blir tilknyttet det kommunale vann- og avløpsanlegget 
 
Tilknytningsgebyr er differensiert i to grupper som følger: 
Lav sats: Gjelder for gebyrpliktige eiendommer som har vært med å betale 

opparbeidelseskostnader til hovedanlegg for vann og avløp. 
 
Høy sats: Gjelder for gebyrpliktige eiendommer som ikke har vært med å betale 

opparbeidelseskostnader til hovedanlegg for vann og avløp. 
 
Bygningens bruksareal i m2 legges til grunn. 
 
Satsene er som følger: 

Gebyrgruppe Vann (kr/m2) Avløp (kr/m2) 
Lav sats 100,00 110,00 
Høy sats 200,00 220,00 

 
25% merverdiavgift av lave satser kommer i tillegg. 
 
 
1.2  Årsgebyrer 
 
Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunale vann- og 
avløpsanlegg, enten direkte eller via private fellesanlegg. 
Årsgebyr skal være basert på målt vannforbruk. 
 
Vann: Fast abonnementspris = kr. 200,00,           

m3-pris = kr. 8,00 
Avløp: Fast abonnementspris = kr. 350,00,           

m3-pris = kr. 14,30 
 
Kommunen utleverer vannmåleren. Kunden blir fakturert vannmåleren. 
I en overgangsperiode til alle har fått installert vannmåler, vil noen eiendommer betale 
årsgebyr etter stipulert vannforbruk (boligens bruksareal). 1m2 bruksareal = 1m3 vann. 
25% merverdiavgift kommer i tillegg. 
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1.3 Slamgebyrer 
 
Gjelder for eiendommer hvor avløp ikke er tilknyttet offentlig renseanlegg. 

Tanktype Tømmehyppighet Årsgebyr (kr) 
Slamavskiller m/WC-tilknytning Hvert 2. år    800,00 
 Slamavskiller u/WC-tilknytning Hvert 4. år    400,00 

Minirenseanlegg Hvert år 1.600,00 
Tett tank Hvert år 1.600,00 

Hyppigere tømming enn fastsatt, bestilles og bekostes av eier. 
Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3 belastes med kr. 225,00 pr 
påbegynt m3. 
Eiendommer med fellesanlegg (minst 2stk. anlegg) belastes som for enkeltanlegg. 
25% merverdiavgift kommer i tillegg. 
 
 
2.  RENOVASJONSGEBYRER 
 
Renovasjonsgebyr pr år for vanlig boligbebyggelse: kr. 2.600,00 pr stativ/110 l sekk 
Renovasjonsgebyr pr år for hytte- og fritidseiendommer: kr. 1.300,00 pr stativ/110 l sekk 
25% merverdiavgift kommer i tillegg. 
 
For levering av avfall ved Bølstad gjenvinningsstasjon vises til egen prisliste fra FolloReN. 
 
 
3.  FEIE- OG TILSYNSGEBYR 
 
Årlig feie- og tilsynsgebyr er kr. 320,00 pr pipeløp (fordeling kr. 160,00 / kr. 160,00 på 
feiing/tilsyn) 
Feiing/tilsyn skjer hvert 4. år. 
Hyppigere feiing enn fastsatt, bestilles direkte hos Søndre Follo Brann- og redningsvesen og 
bekostes av eier. 
25% merverdiavgift kommer i tillegg på kun feiing. 
 
Feiing/tilsyn, samt gebyr for dette, gjelder ikke for hytte- og fritidseiendommer. 
 
 
4.  UTSLIPPSTILLATELSE 
 
Avløpsutslipp i spredt bebyggelse er søknadspliktig. 
Behandlingsgebyret er kr. 1.600,00.  
Det betales ikke merverdiavgift. 
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