
Saksframlegg  

Differensiert engangsgebyr for tilknytning: 

1. Innledning 

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune ble vedtatt av kommunestyret 

12.12.2019 i sak 016/19 og trådte i kraft 01.01.2020. Narvik Vann håndhever forskriften og krever inn 

gebyrene. 

Narvik Vann har de senere årene fått henvendelser fra private vannverk om overtakelse. Kravene til 

vannverkseiere blir stadig strengere, og de private anleggene sliter med å drifte vannverkene i 

henhold til lover og forskrifter. Vi antar derfor at flere vannverk vil ønske kommunal overtakelse på 

sikt. 

I utgangspunktet er forutsetningen for å overta private vannverk at de skal være i godkjent stand, slik 

at man ikke belaster abonnenter med kostnader som skulle vært dekket av abonnentene tilkyttet det 

private vannverket.  

Erfaringen tilsier at de private vannverkene ofte har vanskelig for å finansiere nødvendige 

oppgraderinger av eget vannverk. Dvs. at ved en kommunal overtakelse vil det være behov for større 

investeringer for å få vannverket godkjent.  

Det er derfor behov for å finne en løsning som gjør at de abonnentene som blir tilknyttet i et område 

der kostnadene til private vannverk er vesentlig høyere enn oppgradering for øvrig, må være med på 

å finansiere deler av arveidet. Dette kan gjøres ved at de betaler noe mer i engangsgebyr for 

tilknytning enn i kommunen for øvrig.  

Lovverket gir adgang til differensiert årsgebyr dersom utbygging av VA-løsninger i et område er 

vesentlig dyrere eller rimeligere enn normalt. 

Med bakgrunn i dette foreslås det et tillegg i § 4 i Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr i 

Narvik kommune. 

2. Hjemmel: 

Kommunens adgang til å kreve engangsgebyr for tilknytning fremgår av forurensningsforskriften        

§ 16-3: 

«Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, 

eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1. 

Ved tilbygg eller påbygg kan det beregnes tillegg i tilknytningsgebyret.» 

Adgangen til å sette forskjellige gebyrsatser for tilknytningsavgift fremgår av forurensningsforskriften 

§ 16-5, andre ledd: 

«Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytning- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg 

eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige.» 

Av kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune fremgår følgende om 

tilknytningsgebyr i § 4: 

«Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til 

vann- og/ eller avløpstjenester. 



Tilknytningsgebyr skal betales når nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- 

og/eller avløpsanlegg.» 

3. Begrunnelse 

Ved utredning av behov for oppgradering av vannverk i forbindelse med vurdering av kommunal 

overtakelse av flere private vannverk, ser Narvik Vann at kostnadene til slik oppgradering kan bli 

svært høye i forhold til det antall abonnenter det kommer til gode. Dette gjelder eksempelvis på 

Fagerjord der kostnadene til oppgradering av det som i dag er private anlegg nylig er beregnet. 

En ordning med økt tilknytningsgebyr er kun ment å bidra til delfinansiering av de nødvendige 

kostnader når disse er vesentlig høyere enn for sanering av kommunens øvrige vannanlegg. 

En ordning med anleggsbidrag kan også være et alternativ. Ulempen med dette er at ordningen 

baserer seg på en frivillig avtale mellom hver enkelt abonnent og Narvik Vann, mens 

tilknytningsgebyret er et gebyr som enhver som skal bli tilknyttet det offentlige vann – eller 

avløpsnettet er forpliktet til å betale. 

4. Gjennomføring i den enkelte sak dersom forskriftsendringen vedtas 

Overtakelser av private vannverk til Narvik Vann skal vedtas av kommunestyret. I saksframlegg i den 

enkelte sak må Narvik Vann for fremtiden redegjøre for behovet for å sette et høyere 

tilknytningsgebyr enn standars tiiknytningsgebyr. Samtidig må det fremgå forslag til størrelsen på 

tilknytningsgebyret, hvilket geografisk  område det gjelder, antall abonnenter det gjelder for og 

perioden tilknytninggebyret skal være høyere enn ellers i kommunen.  

5. Daglig leders tilråding 

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune § 4 gis følgende tillegg som blir 

bestemmelsens tredje ledd: 

«Ved overtakelse av et privat vannverk hvor investeringene vil medføre en vesentlig høyere kostnader 

enn de øvrige tilknytninger, kan det fastsettes avvikende tilknytningsgebyr som står i forhold til de 

endrede kostnadene.» 

6. Forslag til vedtak 

Styret i Narvik Vann KF oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

Forslag til endring av Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune § 4 legges ut til 
høring i seks uker, jf. forvaltningsloven § 37. 

 


