Avgiftsregler og forskrifter for
vann og kloakkavgifter i
Kongsberg kommune
Gjeldende fra 1. januar 1996
Vedtatt av kommunestyret 14. juni 1995

Valgfritt

INNHOLD
1. AVGIFTSPLIKT
1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkavgifter gjelder:
- Fast eiendom som er eller søkes tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning.
- Eiendom som kommunen, i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 65, 66 eller 92 og Forurensningsloven
§ 23, har krevd tilknyttet kommunal vannog/eller kloakkledning.
1.2 Eieren står ansvarlig for avgiften. For eiendom som er bortfestet betaler festeren avgiften.
2. DEFINISJON AV KLOAKKLEDNING.
Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og
industriproduksjon (spillvannsledninger) eller fellesledninger for disse
systemer.
3. AVGIFTSFORM.
Avgiftene omfatter:
- Tilknytningsavgift for vann
- Tilknytningsavgift for kloakk
- Årsavgift for vann
- Årsavgift for kloakk
4. AVGIFTSSATSER.
Avgiftssatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.
5. TILKNYTNINGSAVGIFT.
5.1 Tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk er et engangsbeløp som skal betales pr.
anboringspunkt/tilknytningspunkt til kommunens ledningsnett for hver
eiendom/bruksnummer.
5.2 Betaling pr. bnr. gjelder også når flere bnr. har tilknytning til kommunens ledningsnett ved fellesanlegg.
Dette gjelder såvel i anleggsfasen som ved eventuell senere fradeling.
5.3 Tilknytningsavgiften forfaller til betaling senest ved tilknytning (evt ved fradeling). Arbeider som krever
byggetillatelse - herunder graving og fylling - må ikke
settes igang før avgiften er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter Plan- og
bygningslovens § 93 eller melding etter §§ 84 eller 85.
6. ÅRSAVGIFT.
6.1 Årsavgift for vann og/eller kloakk er en årlig avgift som skal betales av alle eiendommer som er tilknyttet
kommunal vann- og/eller kloakkledning.
6.2 Årsavgiftene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk.
6.3 Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både vann og kloakk i henhold til målt
vannforbruk og gjeldende pris pr. m3.
Det skal betales en minste årlig avgift som tilsvarer 50 m3 vannforbruk.
6.4 Eiendom som ikke har installert vannmåler skal betale årsavgift for både vann og kloakk i henhold til
beregnet vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse.
Med bebyggelsens størrelse menes bruksareal beregnet på grunnlag av NS-3940, 2.utgave-juni1986.
Vannforbruk og kloakkmengde fastsettes til 2 m3 pr. m2

bruksareal.
Det skal betales en minste årlig avgift som tilsvarer 50 m3 vannforbruk.
6.5 For eiendom som er tilknyttet kommunens kloakknett men har egen godkjent vannforsyning uten
vannmåler, fastsettes årsavgiften etter reglene i punkt 6.4.
6.6 Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag
for reduksjon av avgiftene.
6.7 Eiendom som ikke er i bruk kan slippe årsavgift ved at vanninntaket plomberes. Henvendelse om
vannavstenging skal gjøres skriftlig til kommunen.
Avstengningen må være av minimum 6 måneders varighet.
7. SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER OG AVTALER
7.1 For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt vannforbruk, skal beregnes en tilleggsavgift
for vann og kloakk tilsvarende et årlig vannforbruk på:
27 m3 for bassengvolum fra 3 m3 inntil 20 m3
54 m3 for bassengvolum inntil 40 m3
80 m3 for bassengvolum over 40 m3
7.2 Bensin- og servicestasjoner med vaskeplasser som ikke betaler etter målt forbruk skal beregnes en
tilleggsavgift for vann og kloakk tilsvarende et årsforbruk på
335 m3 pr. vaskeplass (tappekran).
7.3 For jordbruksvirksomhet og industribedrifter som har vannforbruk som går med i produksjonsprosessen
og ikke tilbakeføres kloakknettet ( eksempelvis
bryggeri, mineralvannfabrikk, bakeri, gartneri o.l.) kan årsavgiften for kloakk fastsettes etter spesiell avtale
med kommunen.
Såvel kommunen som den avgiftspliktige kan i slike tilfelle også kreve målt avløpsmengde såfremt dette er
teknisk mulig.
8. INSTALLASJON OG BRUK AV VANNMÅLER.
8.1 Eiendommer som knytter seg til kommunens vann- og/eller kloakknett skal installere vannmåler.
Vannmåler rekvireres fra kommunen og forblir kommunens
eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Installasjon bekostes av
husbygger/rekvirent og skal utføres av autorisert rørlegger.
8.2 For anskaffelse og vedlikehold av måler betales en årlig leie. Leieren skal sørge for at måleren er lett
tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir måler borte eller
skadet skal huseieren omgående meddele dette til kommunen. Kommunen har rett til å kreve full erstatning
for tap eller skade.
8.3 Nødvendig utskiftning av vannmålere på grunn av alder, slitasje eller feilmåling blir bekostet av
kommunen. .
9. INNBETALING AV ÅRSAVGIFT
9.1 Avgiften kan fordeles over flere terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller
avløpsmengde, foretas en avregning for en av terminene etter
måleravlesning.
9.2 Dersom årsavgift ikke er betalt innen 3 måneder etter at den avgiftspliktige har mottatt

2.gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når helsemyndighetene ikke motsetter seg det, stenge den
kommunale vannforsyning til eiendommen.
Krav på avgifter er, med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse, likestilt med skatt av fast eiendom.
10. ANDRE BESTEMMELSER
10.1 Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller
avslammingstank, skal betale et tillegg til årsavgiften på
kloakk. Tilleggsavgiften begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet til den tid ikke er
utført tilfredstillende. Tillegget utgjør 50% av
eiendommens ordinære kloakkavgift og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften påløper inntil pålegget
er etterkommet.
10.2 Avgiftspliktig 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 årsavgiften på vann og/eller
kloakk. Tilleggsavgiften begynner å påløpe 1 måned etter
at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 50% av eiendommens ordinære vann- og/eller kloakkavgift og beregnes
for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget
er etterkommet.
11.3 Anleggskostnader i forbindelse med pålagt tilknytning i henhold til Plan- og bygningslovens § 66 og/eller
Forurensningslovens § 23 skal i sin helhet bekostes av
den avgiftspliktige.
11. IKRAFTTREDEN.
11.1 Denne forskrift er gyldig fra 01.01.1996. Forskriften og vedtatte avgiftssatser har ikke tilbakevirkende
kraft.
Tidligere vedtatte avgiftsordninger eller andre bestemmelser vedrørende vann- og kloakkavgifter opphører
fra samme tidspunkt.
11.2 Avgiftsregler og forskrifter for vann- og kloakkavgifter ble første gang tatt i bruk fra 01.01.1977 etter
vedtak i kommunestyret, sak 100/76 og 144/76, med
senere endringer i kommunestyrets saker 89/84, 56/89, 14/92, 94/0031 og 95/0036.

