
 

 

 

 

Oppdatert forskrift for vann- og kloakkavgifter 
Forskriften ble sist oppdatert i 1995. Det er utarbeidet ny forskrift som er i tråd med gjeldende 
regelverk og dagens praksis, denne er også oppdatert med klarspråk. Navnet på forskriften 
blir endret til Forskrift for vann- og avløpsgebyrer. 

Vi har brukt klarspråk for å gjøre teksten lettere tilgjengelig for brukere av forskriften. Navnet 
på forskriften blir derfor endret til Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.  

Endringene i den nye forskriften, utover de språklige, er: 

1. Utregning av tilknytningsgebyr: (§10-2) 
• Gebyret regnes i ny forskrift ut fra både boenhet og rørdimensjon.  

- Næring prises etter rørdimensjon. 
- Bolig prises etter antall boenheter. 

• Differensiering mellom enebolig og leilighet er fjernet 
• Hybel i bolig tilsvarer prisen av ½ boenhet.  
• Rene hybelbygg regnes som næring. 
• Mulighet for Hovedutvalget for miljø- og arealplanlegging (HMA) å bestemme 

ulike satser for tilknytningsgebyr dersom et vann- og avløpsanlegg, eller større 
enhet av dette, medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. 
(§10-3) 

2. Krav om påslippsavtale, utskiller og prøvekum for næring med avvikende 
sammensetning på avløpsvannet. (§11) 

3. Etableringsgebyr for oljeutskiller (§ 9-1) 
4. Maksimal grense for utilsiktet merforbruk ved uhell/lekkasjer begrenses til 3 ganger 

normalt forbruk. (§ 12-2) 
5. Kommunen kan pålegge deg å utbedre lekkasjer og mangler på alle tilkoblede 

avløps- og sanitæranlegg. Dersom du unnlater å imøtekomme pålegg om utbedring 
innen gitt frist, kan kommunen stenge vannet ditt og/eller utbedre mangelen på din 
regning. (§ 13) 

Det er fjernet en del bestemmelser knyttet til vanning, disse er ikke lenger relevante med 100 
% dekning med vannmålere. Ved ekstremtilfeller kan restriksjoner for hagevanning innføres.  

Justeringer i andre paragrafer er kun tillegg som beskriver administrasjon av endringene i 
punkt 1 til 5, eller språklige.  

Juridiske forhold 

Den lokale forskriften er nå i tråd med gjeldende norsk lovverk og veiledere fra Norges 
vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Miljøverndepartementet.  

Den nye forskriften er, som den tidligere, gitt i medhold av Lov om kommunale vass – og 
avløpsanlegg av 1. juli 2012 § 5 og Forurensingsforskriften Kap. 8, 15 og 16.  

Forskriften erstatter samtlige tidligere forskrifter for vann – og kloakkgebyrer i Ringerike 
kommune fra 26.1. 1989, sist revidert 31.8.1995, gitt i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 
§ 3.   



Økonomiske forhold 

Den nye forskriften vil ikke ha noen vesentlig betydning for kommunens gebyrinntekter eller 
kostnadsnivå for nåværende abonnenter. 

Avvikende avløp fra industri og næring kan medføre økt årsgebyr for avløpsvannet, og 
gjeldende næring er da med å betale for merkostnad for rensing.  

Miljøkrav 

Det blir økte krav til olje- og fettutskillere for nyetablerte virksomheter med olje og fett i 
avløpet. De må i tillegg ha egne avtaler med kommunen om eventuelt avvikende avløp til 
offentlig ledningsnett, før til får koble seg på. 

Ikrafttredelse 

Den reviderte forskriften skal trå i kraft 1. januar 2021 


