EKSEMPLER PÅ BEREGNING AV GEBYR 2022
Nedenfor vises det hvordan gebyr for vann og avløp beregnes for en boligeiendom
Priser er justert etter prisendring 01.01.22

Eksempel på stipulert forbruk:
For de som ikke har installert en egen vannmåler som måler vannforbruket så vil både den faste og
den variable delen av gebyr for vann og avløp beregnes etter boligens størrelse, dvs. etter bruksareal.
Her forutsettes det at boligeiendommen har et bruksareal på 120m2 (kvadratmeter).
Gebyrene vil da fremkomme slik på fakturaen:
Vann fastgebyr
120,00 m2
Vann bolig (stipulert forbruk)120,00 m2
Avløp fastgebyr
120,00 m2
Avløp bolig (stipulert forbruk)120,00 m2

x
x
x
x

4,07 (eks mva)
18,14 (eks mva)
4,61 (eks mva)
22,52 (eks mva)
Sum
+ 25% mva
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

488,40
2.176,80
553,20
2.702,40
5.920,80
1.480,20

kr. 7.401,00

Som følge av at gebyret betales 4 ganger pr år så vil totalsummen deles på fire per faktura.

Eksempel på målt forbruk:
For de som har installert en egen vannmåler som måler vannforbruket så vil den faste delen
beregnes etter boligens størrelse, dvs. etter bruksareal, mens den variable delen av gebyr for vann og
avløp beregnes etter faktisk vannforbruk målt av vannmåler.
Her forutsettes det at boligeiendommen har et bruksareal på 120 m2 (kvadratmeter). Faktisk
vannforbruk i fjor er innmeldt og settes i dette eksemplet til 180 m3 (kubikkmeter) og vil da være
akontobeløp for dette året. Oppgjør av faktisk vannforbruk i fjor vises i et eget eksempel nedenfor.
Gebyrene for i år vil da fremkomme slik på fakturaen:
Vann fastgebyr
120,00 m2
Vann bolig (målt forbruk) 180,00 m3
Avløp fastgebyr
120,00 m2
Avløp bolig (målt forbruk)180,00 m3
Vannmålergebyr
1,00 Stk

x
x
x
x
x

4,07 (eks mva) kr. 488,40
13,93 (eks mva) kr. 2.507,40
4,61 (eks mva) kr. 553,20
19,20 (eks mva) kr. 3.456,00
200,00 (eks.mva) kr. 200,00
Sum
7.205,00
+ 25% mva
kr. 1.801,25
Sum

kr. 9.006,25

Som følge av at gebyret betales 4 ganger pr år så vil totalsummen deles på fire per faktura.

Eksempel på oppgjør av målt forbruk:
Ved årsskiftet skal alle som har vannmåler lese av sitt vannforbruk og sende inn SMS for
måleravlesning/registrere på lesav.no til Narvik Vann. På første faktura neste år vil det da bli gjort et
oppgjør av fjorårets akontobeløp mot faktisk forbruk, dvs. av forbruksdelen.
På dette oppgjøret brukes derfor priser for fjoråret og prisene vil dermed avvike fra årets
gebyrsatser.
Eventuelt tilgodebeløp vil da trekkes ut på faktura og eventuelt skyldig beløp vil legges til på faktura.
Det forutsettes samme boligeiendom som ovenfor hvor boligen har et bruksareal på 120 m2
(kvadratmeter). Akontobeløp på forbruk for i fjor var 200 m3 (kubikkmeter) mens faktisk forbruk var
180 m3 (kubikkmeter). Her er akontobeløpet 20 m3 for høyt i forhold til faktisk forbruk, noe som gjør
at eier her vil få et til gode beløp.
Oppgjøret for i fjor (2021) vil da fremkomme slik på første faktura for i år:
Vann etter måler:
- Tidligere innbetalt Akonto
Avløp etter måler:
- Tidligere innbetalt Akonto

180,00 m3
200,00 m3
180,00 m3
200,00 m3

x
x
x
x

Til gode beløpet vil da bli trukket fra på første faktura for 2022.

Spørsmål til priser og fakturering kan rettes til:
Kundeansvarlig Monica Forslund
mob: 906 29 557
monica@narvikvann.no

13,93 (eks mva)
13,93 (eks mva)
19,20 (eks mva)
19,20 (eks mva)

kr. 2.507,40
kr. -2.786,00
kr. 3.456,00
kr. -3.840,00

Sum til gode

kr. - 662,60

