
 

 
 

ÅRSGEBYRER 2021           
For områdene vann, avløp og slamtømming gjelder følgende satser fra 1.7.2021.  
Alle satser er eks. mva.  
 

Gebyr offentlige vann- og avløpsanlegg 
Felles priser 

Vann, fastgebyr  kr. 3,77 pr. m2  

Vann, etter vannmåler kr.  13,93 pr. m3 

Vannmålergebyr  kr.  200,00 pr. måler 

Avløp, fastgebyr  kr. 4,73 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler kr. 19,20 pr. m3 

 

Boligeiendommer 
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp kr. 500,00 pr. søknad 
Vann fastgebyr  kr. 3,77   pr. m2 

Vann, etter vannmåler  kr. 13,93 pr. m3 

Vannmålergebyr  kr. 200,00 pr. måler 
Vann, stipulert forbruk (1,2 m3 pr. m2) kr. 16,72  pr. m2 

Avløp fastgebyr  kr. 4,73 pr. m2 
Avløp, etter vannmåler  kr. 19,20   pr. m2  
Avløp, stipulert mengde (1,2 m3 pr. m2) kr.  23,04 pr. m2 
 

Fritidsbolig/hytter/lager etc. 
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp kr. 500,00 pr. søknad 
Vann fastgebyr  kr. 3,77 pr. m2 

Vann, etter  vannmåler  kr. 13,93 pr. m3 

Vannmålergebyr  kr. 200,00 pr. måler 
Vann, stipulert forbruk (0,8 m3 pr. m2) kr. 11,14  pr. m2 

Avløp fastgebyr  kr. 4,73 pr. m2 
Avløp, etter vannmåler  kr. 19,20   pr. m2  
Avløp, stipulert mengde (0,8 m3 pr. m2) kr.  15,36 pr. m2 

 
Andre bygg  

Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp kr.    1 000,00 pr. søknad 
Vann fastgebyr  kr. 3,77 pr. m2 

Vann, etter  vannmåler  kr. 13,93 pr. m3 

Vannmålergebyr  kr. 200,00 pr. måler 
Vann, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) kr. 27,86  pr. m2 

Avløp fastgebyr  kr. 4,73 pr. m2 
Avløp, etter vannmåler  kr. 19,20   pr. m2  
Avløp, stipulert mengde (2 m3 pr. m2) kr.  38,40 pr. m2 
 

Gebyrer private avløpsanlegg 
Felles priser 
Søknad om utslippstillatelse – gråvannsanlegg fritid kr.    1 800,00 pr. søknad 
Søknad om utslippstillatelse – anlegg mindre enn 15PE kr.    7 200,00 pr. søknad 
Søknad om utslippstillatelse – anlegg med 15 - 49PE kr.  14 400,00 pr. søknad 
Søknad om utslippstillatelse – anlegg større enn 49PE kr.  21 600,00 pr. søknad 
Søknad om utlippstillatelse uten fullførelse –  
alle søknader  kr.     3 600,00 pr. søknad 
Mindre endringer av utslippstillatelse – 
alle søknader  kr.    3 600,00 pr. søknad 



 
 
 
 
Tilsyn - anlegg mindre enn 49 PE (tilsyn hvert 6.år) kr.      975,00  pr. anlegg  
(mva fritt) 
 
 

 
Boligeiendommer 
Tømming slamavskillere (tømming hvert 2. år) kr.  265,00 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) kr. 530,00 pr. m3 
Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) kr.  530,00 pr. m3 
 

Fritidsbolig/hytte/lager etc. 
Tømming slamavskillere (tømming hvert 4. år) kr.  132,50 pr. m3  
Tømming tette tanker (tømming hvert år) kr.  530,00  pr. m3 
Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) kr.      530,00  pr. m3 

 
Andre bygg 
Tømming slamavskillere (tømming hvert 2. år) kr.  265,00 pr. m3  
Tømming tette tanker (tømming hvert år) kr.  530,00  pr. m3 
Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) kr.      530,00  pr. m3 

 

Oljeholdig avløpsvann 
Søknad om påslippstillatelse       kr.    5 320,00 pr. søknad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakturautsending: 
Alle gebyrer sendes ut i 4.terminer årlig, untatt tilknytningsgebyr, utslippssøknader, endring av 
utslippssøknader og påslippssøknader for oljeholdig avløpsvann, som sendes ut løpende.  
 
Spørsmål til priser og fakturering kan rettes til:  
 
Kundeansvarlig Monica Forslund   Kundeansvarlig Lill Iren Framnes     
mobil: 906 29 557     mobil: 415 09 271 
monica@narvikvann.no     lill-iren@narvikvann.no 
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