
Saksframlegg med vedtak 
 

 

Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Østfold kommune 

 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Hilde Brandsrud FE-020, TI-&35 
 

19/151 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

06/19 
 

IØK - Utvalg for økonomistyring og eierskap (P3) PS 28.01.2019 

09/19 
 

Fellesnemnda PS 05.02.2019 

 
 

Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Østfold kommune sendes på høring 
med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Fellesnemndas behandling: 
Ingen forslag. 
 
Votering: 
Utvalg for økonomistyring og eierskaps innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for økonomistyring og eierskaps behandling - 28.01.19: 
 
Arve Bekkevard (H) fremmet følgende forslag: 
 
Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Østfold kommune sendes på høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Votering: 
Bekkevards forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for økonomistyring og eierskaps enstemmige innstilling: 
Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Østfold kommune sendes på høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 
Fellesnemndas enstemmige vedtak: 
Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Indre Østfold kommune sendes på høring og 
offentlig ettersyn med høringsfrist 23.04.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 

 
 

Sammendrag 
Det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Indre Østfold kommune. I 
tråd med fellesnemndas vedtak 04.12.2018 i sak 100/18, foreslås det at det etableres én 



gebyrsone for vann og avløp i Indre Østfold kommune. 
 
Bakgrunn og saksopplysninger 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner skal slå seg sammen til Indre Østfold 
kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen trenger en felles lokal forskrift for vann- og 
avløpsgebyrer.  
 
En arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunene har med hjelp fra EnviDan Momentum 
AS, utarbeidet forslaget til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Forskriften vil danne grunnlaget 
for et nytt gebyrregulativ. Med utgangspunkt i den foreslåtte forskriften, er det simulert hva vann- 
og avløpsgebyrene kunne vært i Indre Østfold kommune i 2019, med og uten Lyseren rensedistrikt.  
Det er også gjort en sammenligning mot dagens kommuner gitt at det var 100 % kostnadsdekning, 
og tallene for den enkelte kommune avviker derfor fra de faktiske gebyrene i 2019.  
 
Gebyrregulativet vedtas først sammen med budsjettet, og gebyrsatsene er kun illustrerende i 
denne saken. 
 
 
 
Juridisk grunnlag 
Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyrer fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er 
kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene 
og hovedreglene om utregning og innkreving. 
 
Vann- og avløpsgebyrene i dagens kommuner bygger på selvkostprinsippet, det vil si at 
kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som 
abonnentene betaler. Kommunen har etter forurensningsforskriften ikke anledning til å tjene 
penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller 
trekkes fra bundne driftsfond. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler 
av kommuneforvaltningen. 
 
Vann- og avløpsgebyrer skal bestå av engangsgebyr for tilknytning og årlige gebyrer. De årlige 
gebyrene kan beregnes på grunnlag av forbruk alene eller bestå av en fast og en variabel del.  
 
Forvaltningsloven kapittel VII har regler om hvordan kommunen skal gå frem når de fastsetter 
forskrifter. Før kommunen fastsetter en forskrift må saken være forsvarlig utredet, og kommunen 
skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Forslaget skal sendes til berørte 
virksomheter og organisasjoner for uttalelse (høring). Høringsfrist for kommunale forskrifter er 
normalt 2 mnd. 
 
Hovedtrekk i høringsforslaget 
Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. 
Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. 
Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, 
eller vanskelige, formuleringer.  
 
Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse. 
Det etableres ett gebyrområde for hele Indre Østfold kommune, det vil si at prisen på vann og 
avløp er den samme uavhengig av hvor du bor i kommunen. Unntaket er leveringsområdet til 
Hobøl Vannverk SA som består som egen gebyrsone for vann som tidligere. 
 

https://lovdata.no/lov/2012-03-16-12
https://lovdata.no/lov/2012-03-16-12
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/'a737


I høringsforslaget er det lagt til grunn at årsgebyret skal bestå av en fast del og en variabel del, og 
at kommunen kan kreve at den variable delen fastsettes ut fra målt forbruk (vannmåler). Den 
variable delen foreslås lik for alle abonnenter. 
 
Den faste delen (abonnementsgebyret) skal fortrinnsvis dekke kapitalkostnadene. Nærings- og 
kombinasjonseiendommer (herunder landbrukseiendommer) skal betale abonnementsgebyr etter 
fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom. 
 
Kategoriene er delt inn i forbruksintervaller. Kategoriseringen gjøres på bakgrunn av høyeste målte 
forbruk de siste fem avlesninger. Det anbefales at den enkelte abonnents kategoritilhørighet 
fastsettes på nytt hvert femte år. 
 
Hensikten med tilknytningsgebyret er å dekke en forholdsmessig del av kommunens samlede 
kostnader med vannforsyning og avløp. Høringsforslaget åpner for at kommunen kan ha to satser 
på tilknytningsgebyret. Høy sats benyttes der dette er påkrevd for å finansiere særlig 
kostnadskrevende vann- og eller avløpstiltak i et avgrenset område. Lav sats benyttes ved alle 
andre tilknytninger eller når abonnent helt eller delvis har direktefinansiert det aktuelle vann- 
og/eller avløpstiltaket. 
 
 
Høringsforslaget ligger vedlagt sammen med et høringsnotat som beskriver rammene, bakgrunnen 
og konsekvensene av forslaget til forskrift.  
 
Vurderinger 
Økonomiske konsekvenser 
Forurensningsforskriften har som utgangspunkt at gebyrene skal være like i hele kommunen, men 
det åpnes for å fastsette ulike gebyrsatser dersom et vann- eller avløpsanlegg medfører vesentlig 
høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.  
 
Det er gjennomført gebyrsimulering både med og uten Lyseren rensedistrikt. Gebyrsimuleringene 
viser at for næringseiendommer som bruker store mengder vann, vil det gi relativt store utslag på 
gebyrene dersom Lyseren rensedistrikt skilles ut som en egen gebyrsone. For den enkelte 
boligeiendom minker gebyret med ca. 100 kroner i året. For de fleste abonnenter tilsvarer 
endringen i underkant av 2 % av årsgebyrets størrelse, for alle eksemplene i simuleringen er 
endringen mindre enn 4%. 
 
Administrativt er det ressursbesparende å kun ha en gebyrsone for vann og avløp i kommunen. 
Det vil medføre mye ekstraarbeid å følge opp to selvkostområder innenfor samme fagområde, og 
det blir vanskeligere å fullt ut få realisert gevinstene vi ellers får som en følge av 
kommunesammenslåingen.  
Forutsatt at kostnadsforskjellene mellom de ulike anleggene ikke er svært store, vil det trolig også 
oppleves som mest rettferdig for abonnentene at prisen er lik.  
 
Askim kommune er liten i utstrekning og har mange innbyggere og har dermed betydelig flere 
abonnenter per meter ledningsnett enn de øvrige kommunene. Dette kommer også tydelig fram i 
gebyrsimuleringene, som viser økning i gebyrer for nesten samtlige regneeksempler for Askim-
abonnentene. Videre viser gebyrsimuleringene at Trøgstad får økte gebyrer for vann og reduserte 
gebyrer for avløp, Hobøl får reduserte gebyrer for vann og økte gebyrer for avløp, Spydeberg og 
Eidsberg får økte gebyrer for de som bruker lite vann, og reduserte gebyrer for de som bruker mye 
vann, mens samtlige Lyseren-abonnenter får reduserte gebyrer.  
 
Vi understreker at tallene som kommer fram i høringsnotatet kun er simuleringer, men de gir 



allikevel en tydelig indikasjon på hvordan gebyrene kan endre seg i for de ulike abonnentene. 
Høringsforslaget åpner for å tilpasse størrelsen på abonnementsgebyret i gebyrregulativet. I 
utgangspunktet skal det dekke kapitalkostnadene, men det er viktig at den faste delen av 
årsgebyret ikke blir for stor. Dette for at det skal være mulig for den enkelte abonnent å påvirke 
eget årsgebyr gjennom å regulere vannforbruket. Det vil også være mulig å redusere 
abonnementsgebyret dersom det ønskes en mer «sosial profil» på gebyrene. 
 
Framdrift 
Forskriften sendes på høring med høringsfrist til 23.04.2019. Endelig forslag til forskrift om vann- 
og avløpsgebyrer vil bli lagt fram for vedtak i Indre Østfold kommunestyre høsten 2019 og være 
gjeldende fra 1.1.2020. Forslag til gebyrregulativ vil bli lagt frem sammen med rådmannens 
budsjettforslag til høsten.   

 
Vedlegg: 
Gebyrsimulering uten Lyseren rensedistrikt - Indre Østfold 
Høringsnotat - Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer - Indre Østfold 


