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GEBYR FOR VANN, AVLØP OG SEPTIK, GRUE KOMMUNE 
 
Vedtatt med følgende hjemmel: 
FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
FOR-2019-12-12-2262: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kongsvinger, Nord-Odal, Grue, og Eidskog 
FOR-2017-02-06-578: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue 
 

 Gebyrgrunnlag vann, avløp og septiktømming, gjeldende fra 01.01.2023 

 Årsgebyr = Abonnementsgebyr + Forbruksgebyr 

 Alle priser tillegges mva. 
 

 

VANN  2023   Enhet 

  Abonnementsgebyr, vann kr 1 600 pr. år 
  Abonnementsgebyr, vann risikoabonnenter1 kr 4 000 pr. år 
  Forbruksgebyr, vann kr 23,60 pr. m3 
  Forbruksgebyr, vann etter areal, bolig kr 35,40 pr. m2 
  Forbruksgebyr, vann etter areal, fritidsbolig kr 17,70 pr. m2 
  Vannpost – hytter kr 2 400 pr. år 
    

AVLØP  2023 Enhet 

  Abonnementsgebyr, avløp kr 3 000 pr. år 
  Abonnementsgebyr, avløp risikoabonnenter1 kr 4 000 pr. år 
  Forbruksgebyr, avløp kr 52,40 pr. m3 
  Forbruksgebyr, avløp etter areal, bolig kr 78,60 pr. m2 
  Forbruksgebyr, avløp etter areal, fritidsbolig kr 39,30 pr. m2 
    

SEPTIKTØMMING2  2023 Enhet 

  Slamavskiller, tømming hvert år kr 3 160 pr. år 
  Slamavskiller, tømming hvert 2.år kr 1 580 pr. år 
  Slamavskiller fritidsbolig, tømming hvert 4.år kr 790 pr. år 
  Slamavskiller for gråvann, tømming hvert 2 år kr 790 pr. år 
  Bestilt-/tilleggstømming kr 790 pr. m3 
  Bestilt-/tilleggstømming, gråvannstank kr 395 pr. m3 
  Tette tanker kr 474 pr. m3 
    

VANNMÅLER  2023 Enhet 

  Vann/avløpsmålerleie kr 250 pr. år 
  Bytting av frosne vannmålere, inkl. montering kr 1 500 pr. gang 
  Kontroll av vannmålere kr 1 500 pr. gang 
  Avlesning av vannmåler etter purring kr 700 pr. gang 
  Påvisning av privat stoppekran, innen 4 dager kr 500 pr. oppmøte 
  Påvisning av privat stoppekran, hasteoppdrag kr 1 500 pr. oppmøte 
  1. gangs påvisning av ledningsnett, innen 4 dager kr gratis pr. oppmøte 
  2. gangs påvisning av ledningsnett, innen 4 dager kr 1 500 pr. oppmøte 
  Påvisning av ledningsnett, hasteoppdrag kr 2 000 pr. oppmøte 

  

                                                 
1 En risikoabonnent er en abonnent som håndterer væsker som inneholder smittestoffer og/eller kjemikalier 
som utgjør en risiko for å forurense drikkevannet, og/eller forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt 
husholdningsavløp. 
 
2 Satser for tømming av slamavskillere gjelder inntil 4m3. Volum ut over dette tilleggsfaktureres per m3. 
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TILKNYTNINGSGEBYR, EIDSKOG, NORD-ODAL, GRUE OG 
KONGSVINGER KOMMUNE 
 
Vedtatt med følgende hjemmel: 
FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
FOR-2019-12-12-2262: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kongsvinger, Nord-Odal, Grue, og Eidskog 
 

 Satsene gjelder fra 01.01.2023 

 Alle priser tillegges mva. 
 

 

Tilknytningsgebyr lav sats:  2023 Enhet 

  Vann, boenhet/ fritidsbolig kr 9 000  pr. tilknytning 

  Vann, næringsbygg/offentlige bygninger kr   90  pr. m2 BRA pr. tilknytning 

  Avløp, boenhet/ fritidsbolig kr 9 000  pr. tilknytning 

  Avløp, næringsbygg/offentlige bygninger  kr 90  pr. m2 BRA pr. tilknytning 

    

Tilknytningsgebyr høy sats:  2023 Enhet 

  Vann, boenhet/ fritidsbolig kr 34 000 pr. tilknytning 

  Avløp, boenhet/ fritidsbolig kr 34 000 pr. tilknytning 

 
 
 
Tilknytningsgebyr, lav sats: Eiendommer som knyttes til eksisterende ledningsnett, der det er betalt refusjon 
(anleggsbidrag), eller der utbygger har stått for opparbeidelseskostnadene av ledningsnettet. 
 
Tilknytningsgebyr, høy sats: Eiendommer som tilknyttes vann og/eller avløp i forbindelse 
med utvidelse av offentlig ledningsnett, eller der tilknytningen krever ekstra høye kostnader.  
Høy sats kan erstattes med lav sats ved frivillig innbetaling av refusjon (anleggsbidrag) eller ved at utbygger står 
for opparbeidelseskostnadene av ledningsnettet. Det skal ikke beregnes mva. på eventuelt anleggsbidrag. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


