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1. GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 1.1 RELATERTE DOKUMENTER 

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, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.  
De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 
 
1. Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg 
2. Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall 
3. Sentral forskrift om vern mot forurensning av 1. juni 2004 
4. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Melhus kommune (dette dokumentet) 
5. Bestemmelser for bruk av vannmålere i Melhus kommune 
6. Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse i Melhus kommune av 

16. mars 2010 
7. Øvrige dokumenter: 

- Gjeldende gebyrregulativ 2014 
- Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser) 
- Serviceerklæring for vannforsyning 
- Serviceerklæring for avløpshåndtering 
- Serviceerklæring for septiktømming 

 

§ 1.2 FORSKRIFTENS FORMÅL 

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal 
betale for tjenester kommunen leverer innen vann, avløp og septiktømming.   
 

§ 1.3 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE 

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.  
 

§ 1.4 DEFINISJONER 

 I denne forskriften menes med: 

 Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Rør, installasjoner og utstyr 
innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg. 

 Privat vann- og avløpsanlegg: Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets 
yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. Som privat anlegg regnes 
videre ethvert anlegg som kommunen eller annet offentligrettslig organ selv ikke har bygd, 
ikke har overtatt ansvaret for eller på annen måte påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig 
erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. 

 

 Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller 
avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Avtale om tilknytning via privat 
fellesledning regnes også som abonnement. 

 
 Abonnent: Eier eller fester av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten 

er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg direkte eller gjennom felles 
privat stikkledning, eller som er godkjent eller har fått pålegg om tilknytning, eller har privat 
avløpsanlegg. 

 

 Boenhet: Som boenhet regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og separat 
inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet. 
Leilighet i borettslag regnes som en boenhet. 
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 Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig med bygningstype 161 – 163 i 
Matrikkelen. 

 Avløpsvann: Kloakk fra private eiendommer, industrielt avløp og overvann. 

 Septik: Slam fra slamavskillere og tette tanker tilhørende private avløpsanlegg. 

 Reinstallering av vannmåler: Bytte av vannmåler som ødelegges/stanser i løpet av 
garantitiden. 

 Utskifting av vannmåler: Når vannmålers garantitid er i ferd med å utgå skal vannmåler 
byttes ut med en ny i henhold til kommunens utskiftingsplan.  

 
 
 

2. VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER 
 

§ 2.1 GEBYRTYPER 

Følgende gebyr gjelder for vann- og avløpstjenester, og fremgår i 
kommunens gebyrregulativ: 
 
* Tilknytningsgebyr 
* Årsgebyr  
* Tilleggsgebyrer 
 
Gebyrene reguleres årlig i forbindelse med vedtak av kommunebudsjettet.  
Gebyrenes inndeling fremkommer av gebyrregulativet. 
 

§ 2.2 TILKNYTNINGSGEBYR 

For bolighus, borettslag og fritidseiendom betales engangsgebyr for tilknytning pr boenhet. 
For tilbygg/påbygg som medfører ny boenhet, betales nytt tilknytningsgebyr.  

Bygg for ideelle organisasjoner, som velforeninger, idrettslag og religiøse organisasjoner, 
betaler tilknytningsgebyr tilsvarende en boenhet for den delen som nyttes til formålet. 

For gårdsbruk betales tilknytningsgebyr pr driftsbygning. 

For næringsvirksomhet/offentlig virksomhet betales tilknytningsgebyr etter byggets 
bruksareal, minimum tilsvarende to boenheter. For tilbygg/påbygg som medfører økt 
næringsareal, betales nytt tilknytningsgebyr tilsvarende økningen. 

Abonnenten har ansvar for betaling av tilknytningsgebyr. Gebyret skal være betalt når 
tilknytning foretas. 

Dersom privat stikkledning skal omlegges, eller at eiendommen skal frakobles vann og/eller 
avløp, skal dette søkes om og godkjennes av kommunen.  

Senest fire uker etter at tilknytning eller frakobling er foretatt, skal det sendes ferdigmelding 
til kommunen. Unnlates dette, og kommunen må etterlyse ferdigmelding, kan abonnenten 
belastes et purregebyr for dette. 
 

§ 2.3 ÅRSGEBYR 

Følgende gebyr inngår i årsgebyret: 
 

* Abonnementsgebyr vann og kloakk 
* Forbruksgebyr vann og kloakk 
* Gebyr for leie av vannmåler 
* Septikgebyr  
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Abonnements-, forbruks- og septikgebyr beregnes fra og med dato for utstedt ferdigattest 
eller midlertidig brukstillatelse. Dersom eiendommen tas i bruk før dette tidspunkt beregnes 
gebyr fra og med den dato eiendommen er tatt i bruk.  
 

§ 2.3.1  ABONNEMENTSGEBYR VANN / AVLØP 

For bolig betales ett abonnementsgebyr pr. eiendom. Dersom gårdsnummer/bruksnummer 
er oppdelt i ulike feste- eller seksjonsnummer, betales ett abonnementsgebyr pr. feste-/ 
seksjonsnummer. 
 
For borettslag betales ett abonnementsgebyr pr. boenhet / borettsandel. 
 
Offentlige virksomheter og næringsvirksomheter betaler ett abonnementsgebyr pr. 
eiendom. Er det boenheter på eiendommen, betales i tillegg ett abonnementsgebyr for 
bolig. 
 
Fritidseiendommer betaler abonnementsgebyr tilsvarende halv bolig.  
 
Ideelle organisasjoner, som velforeninger, idrettslag og religiøse organisasjoner, betaler 
abonnementsgebyr som for bolig for den del av bygget som benyttes til formålet. 
 
 

§ 2.3.2  FORBRUKSGEBYR VANN / AVLØP  

Alle eiendommer betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. 
Forbruket måles med vannmåler. 

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto 
basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termins faktura året etter.  

Eiendommer uten installert vannmåler betaler forbruksgebyr basert på bruksareal (BRA).   
 

§ 2.3.3  GEBYR FOR BRUK AV KOMMUNAL VANNMÅLER 

Det betales årlig leie for bruk av kommunal vannmåler. Satsen fremkommer av 
Gebyrregulativet. 
 

§ 2.3.4  SEPTIKGEBYR 

 Boligeiendommer betaler septikgebyr pr boenhet.  
Boligeiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift betaler 
tilleggsgebyr pr. avløpsanlegg og/eller eiendom. 
Deler flere eiendommer felles avløpsanlegg, belastes hver eiendom for tilleggsgebyr. 
 
Næringseiendommer betaler septikgebyr pr avløpsanlegg, med tilleggsgebyr pr. m3 for 
slamavskiller med dimensjon over 4 m3.  
Næringseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift betaler 
tilleggsgebyr pr. avløpsanlegg og/eller eiendom. 
 

 Fritidseiendommer betaler halvt septikgebyr.  
Fritidseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift betaler 
tilleggsgebyr pr. avløpsanlegg tilsvarende halvt septikgebyr. 
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§ 2.4  TILLEGGSGEBYR 

* Purregebyr for manglende ferdigmelding 
* Gebyr for kontroll av vannmåler 
* Gebyr for reinstallasjon av vannmåler 
* Gebyr for ekstratømming  
* Gebyr for nødtømming 
* Oppmøtegebyr for manglende klargjøring av veg/avløpsanlegg 
 

§ 2.5  TØMMEFREKVENS SEPTIK 

Bolig- og næringseiendommer med utslippstillatelse skal tømmes minimum hvert annet år.  
Bolig- og næringseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløps-
forskrift skal tømmes minimum en gang i året. 
 
Fritidseiendommer med utslippstillatelse skal tømmes minimum hvert fjerde år.  
Fritidseiendommer som mangler utslippstillatelse i henhold til lokal avløpsforskrift skal 
tømmes minimum annen hvert år. 

 
Eiendommer med tette tanker eller minirenseanlegg skal tømmes minimum en gang i året, 
og betale ordinært septikgebyr ved årlig tømming. 

 
For tømming utenfor årlig tømmeplan betales gebyr for ekstratømming. 
For tømming som må utføres akutt, dvs. innen et døgn, må det betales et gebyr for 
nødtømming. 
Slutt-tømming i forbindelse med tilknytning til kommunalt avløp er inkludert i septikgebyret. 
 
Dersom vei eller avløpsanlegg ikke er klargjort, og tømmebil må returnere uten å få fullført 
oppdraget, må det betales et oppmøtegebyr. 
 

§ 2.6 BRUK AV VANNMÅLER 

For bruk av vannmåler gjelder dokumentet Bestemmelser for bruk av vannmåler i Melhus 
kommune.  

I spesielle tilfeller kan kommunen etter søknad dispensere fra plikten til å installere måler. 
Ved innvilget fritak skal forbruk baseres på beregning av bruksareal, samt pris pr. m3.  
Ved manglende vannmåleravlesning fra abonnent, vil kommunen ilegge abonnenten et 
gebyr for kontroll av vannmåler, dersom kommunen må foreta en kontrollavlesning.                                                                                                                                                                    

For alle abonnenter gjelder at målt vannforbruk inn tilsvarer samme mengde i avløp ut. Ved 
store avvik kan kommunen godkjenne bruk av fradragsmåler som måler differansen. 

Dersom det må foretas reinstallasjon av vannmåler, og årsaken til dette ligger hos 
abonnenten, må denne betale et gebyr for reinstallasjon. Det skal da hensyntas hvor lenge 
vannmåleren har vært montert. 

Oppdager kommunen at vannmålerens plombering er brutt, kan kommunen foreta en  
tillegg fakturering dersom beregning viser at målt forbruk er lavere enn forventet. 
 

§ 2.7 AVVIK I ÅRSGEBYR 

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir 
ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene 
fremkommer av kommunens serviceerklæringer for vann, avløp og septik.  
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§ 2.8 FRITAK AV ÅRSGEBYR 

  

Etter søknad kan kommunen gi fritak fra hele eller deler av abonnementsgebyret når 
avgiftspliktig eiendom eller deler av denne er dokumentert frakoblet kommunalt 
ledningsnett.  
For fritak av septikgebyr må det dokumenteres at vanninntaket eller avløpsanlegget er 
frakoblet. 
Fritak kan også søkes dersom en bolig består av to boenheter, men kun bebos av en 
familie; foreldre med umyndige barn/fosterbarn. 
Fritaksperioden må gjelde minimum 6 måneder, og gjelder normalt for en eller to terminer. 
Dersom boligen vurderes ubeboelig, kan det gis fritak for lengre periode. 
Dersom det oppdages avvik i henhold til innvilget søknad oppheves fritaket og abonnenten 
svarer abonnementsgebyr for hele fritaksperioden. 
Søknad om fritak må leveres i begynnelsen av fritaksperioden, frist er 15. januar og 15. juli. 

 
 
 

3. MIDLERTIDIGE VANN- OG AVLØPSLØSNINGER 

§ 3.1  MIDLERTIDIG TILKNYTNING TIL OFFENTLIG VANN OG/ELLER AVLØP 

Midlertidig tilknytning skal omsøkes. Det skal betales ordinært tilknytningsgebyr for hver 
boenhet. For eiendommer med behov for midlertidig tilknytning, for eksempel 
anleggsbrakker, skal det betales årsgebyr i henhold til §§ 2.2. Midlertidig tilknytning gjelder 
for opp til to år, med mulighet for å søke om forlengelse. Det kreves montert vannmåler. 
 

§ 3.2  MIDLERTIDIG BRUK AV PRIVAT AVLØPSANLEGG 

Eiendom som ikke er i permanent bruk, og benytter seg av midlertidig septik, skal ha 
tømming gjennom den kommunale tømmeordningen. For tjenesten betales gebyr 
tilsvarende ekstratømming, jfr. vedtatt gebyrregulativ. 

 
 
 

4. INNBETALING AV GEBYRER 

§ 4.1  INNBETALING AV GEBYRER 

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1.  
Tilknytningsgebyr innkreves i egen faktura og skal være betalt når tilknytning foretas. 
Årsgebyr og tilknytningsgebyr kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av 
skatt. 
 

§ 4.2  RETTING AV FEIL  

Abonnenten plikter å ta kontakt med kommunen innen forfall dersom fakturaen er feil. 
Ved vesentlige feil eller mangler ved gebyrberegningen, skal beregningen rettes og 
differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, 
dekkes normalt ikke. 
 

§ 4.3  MOTTAK AV VANN- OG/ELLER AVLØPSTJENESTER UTEN GODKJENT 
 TILKNYTNING 

Ved mottak av vann- og/eller avløpstjenester uten godkjent tilknytning skal gebyr betales fra 
det tidspunkt tilknytningen ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, 
utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent 
tilknytningen. Tilknytningsgebyr betales etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet 
fremsettes. 



 Side 8/9 

Ved tap av kommunale inntekter kan også erstatningskrav bli stilt til utførende virksomhet 
(entreprenør/rørlegger).  
 
Dersom frakobling er foretatt uten godkjenning skal abonnenten betale gebyr inntil 
frakoblingen er godkjent. 
 

§ 4.4  ANSVAR FOR GEBYRENE  

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot 
abonnenten eller annen regningsmottaker. 
Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. 
Gjelder slikt samarbeid sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for 
mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er 
fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 

 
 
 

5. PÅLEGG OM UTBEDRING 

§ 5.1  EIENDOMMER TILKOBLET KOMMUNALT VANN- OG/ELLER AVLØPSNETT 

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre eget vann- og/eller avløpsanlegg innen 
en nærmere angitt frist jf. Forurensningslovens § 7.  
 
Dersom en eiendom er tilknyttet kommunalt avløpsnett via privat slamavskiller kan 
kommunen gi pålegg om utkobling av slamavskiller. 
Dersom pålegg ikke etterkommes innen angitt frist, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i 
henhold til Forurensningslovens § 73.  
 
Kommunen kan sørge for iverksetting av tiltak, jf. Forurensningslovens § 74.  
 

§ 5.2  EIENDOMMER MED SEPTIK/PRIVAT AVLØPSANLEGG   

Kommunen kan kontrollere avløpsanlegget. Dersom feil og mangler blir oppdaget ved 
anlegget kan kommunen gi pålegg om utbedring med hjemmel i Forurensningslovens §§ 7 
og 18 og lokal avløpsforskrift, Forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og 
fritidsbebyggelse, vedtatt av Melhus kommunestyre 16.3.2010.  

 
Abonnenten er ansvarlig for at adkomstveg er fremkommelig, og at anlegget er klargjort for 
tømming. Det skal være maksimalt 50 meter fra oppstillingsplass for tømmebil til tank. Det 
må videre ikke være mer enn 8 meters høydeforskjell fra tank til inntak på slambil, eventuelt 
høyde i terrenget. 
Kommunen kan gi pålegg om utbedring dersom anlegget ikke er tilgjengelig for tømming.  

 
 
 

6. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 

§ 6.1 VEDTAKSMYNDIGHET 

Vedtak etter denne forskrift fattes av Kommunestyret eller den som er delegert myndighet i 
henhold til kommunens delegasjonsreglement.  
 

§ 6.2 KLAGE OG OMGJØRING 

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i henhold til kommunens 
Gebyrregulativ; Kommunale avgifter for vann, kloakk og septik jf. forvaltningslovens 
bestemmelser.  
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Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd.  
 
Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, og innen tre uker etter mottatt vedtak. 
Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. 
Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.  
 

§ 6.3 IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER  

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 

 Fra samme tid oppheves tidligere forskrift av 13.februar 2007.  
 

§ 6.4 ENDRING AV FORSKRIFT 

Vedtatt forskrift gjelder inntil ny forskrift vedtas av Kommunestyret. 


