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1. Generelle bestemmelser 
Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter, samt av 
lokale reglementer og  bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 
 

1. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, ikrafttredelse 01.07.2012 
 

2. Forskrift av 01.06.2004, forurensningsforskriften. Del 4A. Kommunale vann- og 
avløpsgebyrer, tilføyd ved forskrift av 15.12.2005 

 
3. Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Sarpsborg kommune (dette 

dokumentet) 
 

4. De til enhver tid gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp for 
Sarpsborg kommune (tekniske og administrative bestemmelser) 

 

 

§ 1-1 Forskriftens formål og virkeområde 
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer 

abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester. 
 

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter (jf. § 1-2) som er tilknyttet kommunal 
vann- og/eller avløpsledning. 

 

§ 1-2 Definisjoner 
 

a) Abonnent 
i. Eier/fester av eiendom (areal med bruksnummer, festenummer, 

seksjonsnummer) eller gebyrpliktig enhet, som er tilknyttet kommunal vann- 
og/eller avløpsledning direkte ved privat stikkledning eller gjennom felles 
privat stikkledning, eller  

ii. eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 27-1 og § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

 

b) Gebyrpliktig enhet 
En selvstendig enhet som brukes til bolig, fritidsbolig, næringsvirksomhet eller 

offentlig virksomhet. Også omtalt som boenhet/bruksenhet. Antall enheter fremgår av 
matrikkel. 

Ubebygd eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning og hvor 
det er tilsiktet uttak av vann regnes i denne forskrift også som en gebyrpliktig enhet. 
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Eksempler på gebyrpliktig enhet: I et kombinert bygg med 3 leiligheter (3 boenheter), 
1 frisør og 1 butikk (2 næringsvirksomheter) er det til sammen  5 gebyrpliktige enheter. 
På et gårdsbruk med fjøs (1 næringsvirksomhet), kårbolig og våningshus (2 boenheter) 
vil det være 3 gebyrpliktige enheter. En fabrikk med prosessanlegg, kontorer og 
garderobeanlegg er 1 gebyrpliktig enhet. 

c) Matrikkelen 
Norges offisielle eiendomsregister. Den inneholder opplysninger om den enkelte 

matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av 
fast eiendom 

d) Privat stikkledning 
Ledning som strekker seg fra og med tilknytningspunkt på kommunal hovedledning 

frem til ethvert tappested hos abonnent. 

e) Felles privat stikkledning 
Privat ledning for vann eller avløp, som knytter flere abonnenter til det kommunale 

ledningsnettet. Eies i fellesskap av disse abonnentene. 

f) Kommunal vannledning 
Kommunalt vannledning (rør) som leverer vann fra kommunens vannverk til 

abonnentens tilkoblingspunkt. 

g) Kommunal avløpledning 
Kommunal avløpsledning (rør) som fører avløpsvann fra sanitær-installasjoner, 

industriproduksjon (spillvannsledning) og rent vann fra tak, vei, plasser, grunn, drens, 
overflatevann (overvannsledninger) eller felles ledninger for disse (avløp fellesledning). 

h) Engangsgebyr for tilknytning 
Engangsgebyr som betales pr. eksisterende eller ny gebyrpliktig enhet på eiendom 

som er tilknyttet eller krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.  

i) Årsgebyr 
Det samlede gebyr som betales årlig for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. 

Dette består av fastgebyr og forbruksgebyr.  

j) Fastgebyr 
Fast del av årsgebyr som skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste 

kostnader knyttet til vann- og/eller avløpstjenester. Også omtalt som abonnementsgebyr. 

k) Forbruksgebyr 
Variabel del av årsgebyr. Betales etter faktisk målt forbruk (vannmåler) eller stipulert 

forbruk. Flere gebyrpliktige enheter kan dele samme vannmåler hos samme abonnent. 

l) Stipulert forbruk 
Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av beregnet areal på gebyrpliktig 

enhet. 

m) Beregnet areal 
Beregnet areal fremkommer ved at bruksarealet (BRA) i hver etasje multipliseres med 
en beregningsfaktor i forhold til bruksverdi og avrundes til nærmeste m2. Bruksareal 
hentes fra matrikkelen. 



5 
 

Beregningsfaktorer: 

Kjellerplan:   0,2  
Underetasjeplan:  0,5  
Etasjeplan:   0,6  
Loftsplan:   0,3  
Hovedplan:   1,0 

 

n) Midlertidig abonnent 
Eier av flyttbar installasjon, som for eksempel eier av anleggsbrakke, bygg under 

oppføring, tivoli, sirkus, bobil og lignende bebyggelse, der installasjonen er tilknyttet 
kommunal vann- og/eller avløpsledning i begrenset varighet opp til to år regnes som 
midlertidig abonnent jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 

Eier av installasjonen og eier av den tilknyttede eiendom er ikke nødvendigvis den 
samme. Skriftlig samtykke fra grunneier må forelegges kommunen.  

Det skal ikke foretas særskilt tilknytning på kommunal vann- og/eller avløpsledning, 
men etableres provisoriske  tilknytninger  til kummer og lignende. Tilknytninger tiltenkt 
fremtidige permanente bygg/installasjoner kan benyttes, men abonnenten betraktes 
alikevel som midlertidig abonnent. 

o) Igangsettingstillatelse:  
Igangsettingstillatelse som gitt etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 20. 
 

p) Næringsvirksomhet: 
Ervervsmessig virksomhet 
 

q) Standard lekkasjemengde: 
Tre m3. pr. time 
 

 

§ 1-3 Gebyrtyper  
Følgende gebyrtyper gjelder for kommunens abonnenter av vann- og avløpstjenester: 

a) Engangsgebyr for tilknytning, for hhv. vann- og  avløp 
b) Årsgebyr (fastgebyr og forbruksgebyr), for hhv. vann og  avløp 
c) Gebyr for vannmåler (vannmålerleie) 
d) Gebyr for oppmøte  

Gebyrsatser (størrelsen på gebyrene) fastsettes årlig og trer i kraft fra det tidspunkt av 
bystyret bestemmer. 
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2. Engangsgebyr for tilknytning 
Lov om kommunal vass- og avløpsanlegg § 3 setter krav om at det skal betales 

tilknytningsgebyr for tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning.  

 

§ 2-1 Ansvar for betaling av engangsgebyr for tilknytning 
Abonnenten har ansvar for betaling av engangsgebyret for tilknytning, uansett om 

gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker. Dette gjelder ikke for 
midlertidig abonnent. 

§ 2-2 Gebyrplikt for engangsgebyr for tilknytning 
Engangsgebyr for tilknytning skal betales for alle eksisterende eller nye gebyrpliktige 

enheter som står på, eller oppføres på, eiendom som er tilknyttet eller krevd tilknyttet 
kommunal vann- og/eller avløpsledning jf. § 1-2. 

Gebyret betales kun én gang pr. gebyrpliktig enhet. Dersom et nybygg erstatter et 
bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av 
antall tilknytningsgebyr. Vilkår er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at 
bebyggelsen er fjernet eller frakoblet. At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke 
abonnenten grunnlag for krav om refusjon. Det gis ikke fradrag i tilknytningsgebyret selv om 
eiendommen har bidratt til finansiering av infrastruktur gjennom utbyggingsavtale eller 
tilsvarende. 

Engangsgebyret skal ikke betales for særskilt tilknytning av sprinkelanlegg i bygg og 
tilknytning til særskilte brannkummer og lignende installasjoner. 

 

 
§ 2-3 Fastsettelse av tidspunkt for betaling av engangsgebyr for tilknytning 
Tilknytningsgebyret betales; 

a) når igangsettingstillatelse gis for ny gebyrpliktig enhet på eiendommen, eller 
b) når igangsettingstillatelse gis for tilknytning av eiendom med eksisterende 

gebyrpliktige enheter, eller 
c) når pålagt frist for tilknytning av bebygd eiendom til kommunal vann- og/eller 

avløpsledning er utløpt. 
 

§ 2-4 Beregning  av engangsgebyr for tilknytning 
Engangsgebyrets størrelse fastsettes årlig av bystyret som fast sats pr. gebyrpliktig 

enhet for henholdsvis vann og avløp. 

Gebyrsatsen for tilknytning skal være gjeldende sats på det tidspunkt komplett 
søknad om igangsetting er registrert hos kommunen, eller det tidspunktet krav om tilknytning 
framsettes mot abonnenten. Dette gjelder også bygg som viser seg å være tidligere tilknyttet, 
men som ikke har betalt engangsgebyr for tilknytning. 
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Kommunen kan etter eget skjønn fastsette avvikende satser for engangsgebyret 
dersom tilknytningen medfører ekstra høye eller lave kostnader. 

3. Årsgebyr  
Årsgebyret består av fastgebyr og forbruksgebyr jf. § 1-2. 

§ 3-1 Ansvar for betaling av årsgebyr 
Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot 

abonnenten, midlertidig abonnent eller indirekte via annen regningsmottaker  
 

Etter søknad til kommunen kan eiere av gebyrpliktig enhet i boligblokker, rekkehus og 
lignende, som er organisert som sameie etter lov om eierseksjoner faktureres slik at 
gebyrberegningen og betalingen av forbruksgebyr skjer for hele fellesskapet under ett, og da 
for eksempel til styreleder i sameiet. Dersom flere eiere av eierseksjoner samarbeider om 
felles vannmåler, skal det likevel være tegnet abonnement for hver abonnent (dvs. den 
enkelte seksjonseier). 
 

Der slik avtale som nevnt i 2.ledd ikke foreligger skal forbruksgebyr faktureres hver av 
abonnentene i henhold til abonnentens eierbrøk, eller fordeles likt mellom dem, avhengig av 
hvilken fordeling av vann- og avløpsgebyrene som fremgår av vedtektsbestemmelsene til det 
enkelte eierseksjonssameie.  
 

For å få godkjent søknad om felles vannmåler må vedtektsbestemmelsene 
vedlegges. 

 
Der fakturering ikke skjer samlet etter avtale mottar hver abonnent et individuelt 

årsgebyr. 

 

§ 3-2 Generelt om beregning av årsgebyr  
Fastgebyrets størrelse fastsettes årlig av bystyret og betales uavhengig av 

forbruksgebyrets størrelse. Fastgebyret betales pr. gebyrpliktige enhet. 

Forbruksgebyrets størrelse fastsettes årlig av bystyret for hhv. kubikkmeter (m3) vann 
og avløp. 

 

§ 3-3 Gebyrplikt for betaling av årsgebyr  
 
Årsgebyr betales i følgende tilfeller: 

a) for bebygd eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, selv om 
ledningene ikke er tatt i bruk, eller tilknyttet selve bygningen. Årsgebyr betales pr. 
gebyrpliktig enhet på eiendommen, eller 
 

b) for bebygd eiendom som er pålagt tilknytning jf. § 1-2 til kommunal vann- og/eller 
avløpsledning i medhold av lov og der frist for pålegget er utløpt. Årsgebyr betales pr. 
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gebyrpliktig enhet på eiendommen, eller  
 

c) for ubebygd eiendom tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning jf. § 1-2 og 
hvor disse ledninger med hensikt er tatt i bruk (til f. eks. anleggsvirksomhet, marina, 
kirkegård, midlertidig abonnent og lignende.). Årsgebyr betales som for en 
gebyrpliktig enhet. 

 
For bokstav a) og b): Der ledningene er tatt i bruk betales årsgebyr som beskrevet i § 1-2 i). 

For de tilfeller der ledningen ikke er tatt i bruk betales kun årsgebyrets fastgebyr. 
For bokstav c) gjelder at dersom bruk er mindre enn ett år (f. eks. midlertidig abonnent) 
avregnes årsgebyr tilsvarende. 
 

Årsgebyret betales ikke for uttak av vann til sprinkelanlegg i bygg og uttak til 
slokkevann i brannkummer etc. 
 

§ 3-4 Fastsettelse for betaling av fastgebyr 
 
Fastgebyr betales fra følgende tidspunkt; 
 

a) Når 
i. vannmåler blir registret montert i nye gebyrpliktige enheter, eller 
ii. på det tidspunktet midlertidig brukstillatelse blir gitt. 

 
b) når allerede bebygd eiendom tilknyttes kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

 
c) når pålagt frist for tilknytning av bebygd eiendom til kommunal vann- og/eller 

avløpsledning er utløpt, eller 
 

d) når det foretas uttak av vann på ubebygd eiendom. I slike tilfeller skal også 
vannmåler være montert. Dette gjelder også der vann tas i bruk under oppføring av 
bygg. Vannmåler kan plasseres midlertidig. 
 

§ 3-5 Beregning av forbruksgebyr etter vannmåler 
Det årlige forbruksgebyrets størrelse bestemmes av vannforbruket, som måles i hele 

kubikkmeter (m3). 

For gebyrpliktig enhet som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning, skal 
avløpsmengde regnes lik vannmengde. 

Alle nye abonnenter betaler forbruksgebyr etter vannmåler (faktisk målt forbruk). 

Flere gebyrpliktige enheter kan etter søknad ha felles vannmåler når disse tilhører 
samme eiendom. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler er solidarisk ansvarlige 
for årsgebyret jf. § 3-1. 

Der det faktureres etter vannmåler og forbruket viser null betales også null i 
forbruksgebyr. 
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§ 3-6 Beregning av forbruksgebyr etter stipulert forbruk 
Det er kun abonnenter som ikke har vannmåler, som kan betale forbruksgebyr etter 

stipulert forbruk. Der det er montert vannmåler kan abonnementet ikke endres tilbake til 
stipulert forbruk. 

For abonnenter, som ikke har vannmåler, betales forbruksgebyret som stipulert 
forbruk etter nedenstående tabell på bakgrunn av den gebyrpliktige enhetens størrelse. 

 

Beregnet areal (m2) Stipulert forbruk (m3) 

0 - 60 m2 125 m3 

61 - 150 m2 200 m3 

151 - 200 m2 250 m3 

201 - 250 m2 350 m3 

251 - 300 m2 450 m3 

> 300 m2 600 m3 

 
 

§ 3-7 Beregning av forbruksgebyr avvikende mengde 

Dersom avløpsmengden fra næringsvirksomhet er vesentlig større eller mindre enn 

det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp beregnes ut fra egen måling av avløpet. 

§ 3-8 Beregning av forbruksgebyr avvikende sammensetning avløp 
For næringsvirksomhet hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig 

husholdnings-avløp, og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens 
avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til forbruksgebyret til dekking av 
merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en egen avtale mellom kommunen og abonnenten. 

 

§ 3-9 Beregning av forbruksgebyr skjønnsberegnet mengde 
Der vanntilknytning er tatt i bruk og det viser seg at vannmåler ikke er montert, eller 

der vannmåler er påført skade slik at avlesning ikke er mulig, eller der plombe er brutt kan 
kommunen vurdere å skjønnsberegne forbruksgebyret. 
 

Skjønnsberegningen skal baseres på gjennomsnittlig målt forbruk de tre siste år. 
Dersom gjennomsnittet ikke lar seg beregne, skal gjennomsnittlig forbruk for tilsvarende type 
gebyrpliktig enhet legges til grunn. 
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§ 3-10 Beregning av forbruksgebyr ved lekkasjer 

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre/tette lekkasjer på privat stikkledning 

innen nærmere angitt frist. 

Ved lekkasje som ikke registreres gjennom vannmåler kan forbruksgebyr beregnes 

etter antatt lekkasjemengde for perioden fra utløpt frist til forholdet er utbedret. Antatt 

lekkasjemengde tilsvarer standard lekkasje jf. § 1-2. 

Der lekkasjevann registreres gjennom vannmåler betales forbruksgebyr etter 

vannmåler (faktisk målt forbruk) både for vann og avløp. 

Ved store lekkasjer kan kommunen etter søknad frita abonnenten fra å betale 

forbruksgebyr avløp for lekkasjemengden. 

 

§ 3-11 Fakturering av årsgebyr 

Forbruksgebyret faktureres fordelt over fire terminer basert på fjorårets forbruk. Ved 

nybygg vil det for første år legges til grunn et antatt forbruk som avregnes året etter. 

Avregning skjer på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har 

endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet.  

Fastgebyr vil fremkomme på samme faktura fordelt over fire terminer. 

 

§ 3-12 Retting av feil gebyrberegning og forfalte krav 
Alle abonnenter som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning er forpliktet 

til straks å melde fra til kommunen dersom det blir oppdaget feil i faktura for vann og avløp, 
eller dersom faktura ikke er mottatt. Tilsvarende skal kommunen varsle abonnenten om det 
oppdages feil. Oppdages feil skal beregningen rettes og differansen gjøres opp.  

Der det oppdages bygg som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning men 
som ikke betaler årsgebyr, benyttes dagens gjeldende satser til å beregne samlet krav opptil 
tre år tilbake i tid. Der vannforbruket ikke har blitt målt betales det da etter stipulert forbruk.  

Kommunen kan kreve at manglende gebyrer/utestående betales for inntil tre år 
tilbake, jf. foreldelsesloven § 2. Tilsvarende kan for mye betalt årsgebyr kreves tilbakebetalt 
inntil tre år tilbake. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer dekkes 
ikke. 

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. 
Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. For midlertidig 
abonnent vil forfalt krav rettes til eier av den tilknyttede eiendom. 

 

§ 3-13 Eventuelle avvik på leveranse vann 

Abonnent må kunne påregne å erfare ulike avvik i vannleveranse, slik som: 
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a) Restriksjoner for vannforbruk kan innføres, for eksempel for hagevanning. 

b) Avbrudd i vannleveranse som ikke skyldes forhold på kommunens side, for eksempel 

forurensning i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. 

c) Periodevis avvik fra drikkevannsforskriften. 

Overnevnte avvik og avvik av tilsvarende karakter gir ikke grunnlag for reduksjon av 

gebyrene eller kompensasjon. 

 

§ 3-14 Endring/opphør av abonnement 
Ved endringer i abonnementsforhold forholder kommunen seg til 

matrikkelopplysningene. Abonnementsforholdet endres da ikke før matrikkelen oppdateres. 

Abonnementet opphører kun hvis privat stikkledning kobles ifra og plugges/terses  

ved tilknytningspunkt på kommunens hovedledning, eller på felles privat stikkledning. Slik 

frakobling skal utføres av autorisert rørlegger for eiers regning. Dersom vannet stenges på 

annen måte enn nevnt i denne bestemmelse, skal abonnenten fortsatt betale fastgebyr. 

 
 

4. Vannmåler 
 

§ 4-1 Montering av vannmåler. 

Kommunen kan kreve at vannforbruk skal måles jf. forurensningsforskriften § 16-4.  

Fra 01.01.2021 skal alle abonnenter betale forbruksgebyr etter faktisk målt forbruk. 
Abonnenter som betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk skal innen denne dato ha 
montert vannmåler.  

Kommunen bestemmer funksjonskrav, størrelse og plassering på 
vannmåler.Vannmåler monteres etter kommunens anvisninger, før første tappested inne i 
bygget.  

Vannmåler skal monteres senest når et bygg tilknyttes kommunens vannledning eller 
når det på annen måte hentes ut kommunalt vann på eiendommen.  

 
Abonnenter på samme eiendom kan etter skriftlig søknad få tillatelse til å ha felles 

vannmåler. Sameiets vedtekter skal vedlegges en slik søknad. 

Eventuelt vann til sprinkleranlegg er fritatt for krav om måling. 

§ 4-2 Eierforhold til vannmåler  

Kommunen er eier av alle vannmålere som er montert av kommunen eller som 
abonnenten har fått utdelt av kommunen.  
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Fra 01.01.2018 tilbyr kommunen også å overta eierskap til allerede eksisterende 
vannmålere hos næringsabonnenter/næringsvirksomhet. Disse følger da bestemmelsene i 
denne forskrift, men er unntatt vannmålerleie frem til ny vannmåler må monteres 

 

 

§ 4-3 Kostnader 

Abonnenten betaler årlig vannmålerleie pr. vannmåler. Gebyrsatser for vannmålerleie 
fastsettes i gebyrregulativet. Vannmålerleie fordeles på de abonnenter som benytter 
vannmåleren jf. § 4-5. 

Vannmålerleie skal dekke normal drift, vedlikehold og regelmessig utskiftning av 
vannmåleren. 

Vannmålerleien er differensiert ut fra målerens størrelse/dimensjon, og framgår av 
gebyrregulativet. 

 

§ 4-4 Avlesning av vannmåler 
Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avlesning som mulig 

og sende resultatet til kommunen innen fristen. Kommunen fastsetter tidspunkt for avlesning. 
Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen selv foreta avlesning. 

Avlesning skal skje minimum en gang pr. kalenderår. 

Der vannmåler er forberedt for fjernavlesning kan kommunen hente ut tilgjengelig 
informasjon fra vannmåler uten at abonnent forespørres. 

 
   

§ 4-5 Tilsyn og vedlikehold av vannmåler 
Måleren må til enhver tid være lett tilgjengelig for avlesning og utskiftning, og den må 

være sikret mot kulde/frost. 

Abonnenten skal føre tilsyn med vannmåler. Blir en vannmåler skadet eller ødelagt, 
skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at vannmålers 
plombering er brutt.  

Ved skade på vannmåler blir utgiftene til ny vannmåler belastet abonnenten. I tillegg 
må abonnenten betale et gebyr for oppmøte dersom kommunen besørger ny montering av 
vannmåler og/eller plombe. Ved tilfeller der vannmåler er skadet slik at den ikke kan avleses, 
eller plombe er brutt, kan vannforbruk bli skjønnsberegnet jf. § 3-9. 

Plombe kan kun brytes av kommunen eller foretak kommunen har bemyndiget. 
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§ 4-6 Nøyaktighetskontroll 
Både kommunen og abonnenten kan kreve nøyaktighetskontroll av måler. 

Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.  

Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære 
kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. 
I motsatt fall dekker kommunen kostnadene. 

 Kontrollen skal foretas med målerutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av 
Justervesenet.  

 Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal vannmåleren justeres eller 
skiftes ut. 

   

§ 4-7 Avregning ved feil på vannmåler. 
Dersom måleren ved kontroll viser en feilmargin på mer enn 5 % for høyt forbruk, har 

abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmåling. Er plombering av måleren brutt, har 
abonnenten ikke krav på tilbakebetaling. 

 Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunktet feilen må antas å ha oppstått.  

 Viser måleren en feilmargin på mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på 
tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.  

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer dekkes ikke. 

§ 4-8 Utskifting og flytting av vannmåler 
Er målernøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres 

eller skiftes ut.  

For å unngå feil i måling skal vannmålere skiftes ut regelmessig etter nærmere angitt 
tid. Etter forutgående varsel besørger kommunen utskifting av vannmåleren. Slikt skifte 
dekkes gjennom vannmålerleie. 

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til 
plassering. Abonnenten bekoster slik flytting. 

§ 4-9 Gebyr for oppmøte 

Gebyr for oppmøte kan kreves i følgende tilfeller: 

i. Forhåndsvarslet avlesning av vannmåler, der abonnenten selv har unnlatt å 
foreta måleravlesning jf. § 4-4.  
 

ii. Forhåndsvarslet oppmøte for tilsyn og/eller vedlikehold av vannmåler jf. § 4-5. 
 

iii. Forhåndsvarslet oppmøte i forbindelse med nøyaktighetskontroll, jf. § 4-6. 
 

iv. Forhåndsvarslet oppmøte i forbindelse med utskifting og/eller flytting av måler 
jf. § 4-8. 
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v. Dersom kommunens representant ved varslet oppmøte ikke får tilgang til 
vannmåleren, eller når det må foretas ekstra oppmøte for avlesning, tilsyn, 
kontroll og lignende av vannmåler. 
 

Gebyrsats fremkommer av gebyrregulativet 

5. Bestemmelser om ikrafttreden, klage mv. 
 

§ 5-1  Klage og omgjøring 
Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt  i henhold til Sarpsborg 

kommunes gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser. 

Kommunen kan etter søknad eller eget initiativ frafalle påløpt gebyr helt eller delvis 
dersom særlige grunner tilsier det.  

 Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens 
klagenemnd. 

 

§ 5-2 Dispensasjon 
Når særlige grunner foreligger kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon 

fra bestemmelser fastsatt i denne forskrift. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen. 

Rådmannen kan utarbeide egne retningslinjer for dispensasjon. 

 

§ 5-3 Ikrafttreden og opphevelse av tidligere forskrift 

Forskriften trer i kraft 01.01.2018. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 01.01.2010 om vann- og avløpsgebyrer i 

Sarpsborg kommune. 
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