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G/BNR 190/13 - KLAGE PÅ FAKTURERT TILKNYTNINGSAVGIFT FOR VANN 
OG AVLØP. TILTAKSHAVER ASBJØRN LIEN 
 
Vedlegg: Klage på størrelsen på tilknytningsavgift. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Tillatelse til innkledning av veranda 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal     
kommune. 
Gebyrregulativ for Gausdal kommune 

 
SAMMENDRAG: 
Asbjørn Lien klager på størrelsen på tilknytningsavgiften han har mottatt i forbindelse 
med at en del av verandaen er lagt til som tilleggsdel til stuen. Kommunedirektøren 
mener at fakturaen er i henhold til kommunens bestemmelser, og foreslår at klagen ikke 
tas til følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Asbjørn Lien søkte den 25. mai 2020 om tillatelse til innkledning av 7 kvm (BRA). av 
verandaen, som en tilleggsdel til stuen på bolighuset.  
 
Den 17. juni 2020 ble det gitt tillatelse til tiltaket fra kommunen. Han har senere mottatt 
faktura på tilknytningsavgift for vann og avløp på kr. 2 183,13. 
 
Tiltakshaver mener at fakturert avgift er for høy for 7 kvm, og klagde den 27. august på 
størrelsen på beløpet.  
 
Tilknytningsavgiften er beregnet ut fra Gausdal kommunes forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer, og gebyrregulativet fastsatt av kommunestyret. Forskriften angir at det skal 
betales tilknytningsavgift etter størrelsen på bygningen. For boliger skal det benyttes beregnet 
areal (BA) som grunnlag for tilknytningsavgift. I dette tilfellet tilsvarer det bruksarealet 
(BRA) fordi arealet er på hovedplanet i boligen. 
 
Boligen er tidligere fakturert for 125 kvm. Nevnte forskrift om vann- og avløpsgebyrer 
fastsetter at det skal benyttes høy sats på de første 120 kvm. og lav sats på resterende areal. 
Følgelig er det fakturert for 7 kvm. etter lav sats. 
 
For 2020 er tilknytningsavgiften etter lav sats på henholdsvis kr. 105,- pr. kvm for vann og kr. 
144,50 pr. kvm. for avløp eks. mva. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret, og framkommer i gebyrregulativet 
for Gausdal kommune.  
 
VURDERING: 
Administrasjonen mener at grunnlaget for kravet, arealet som er benyttet og gebyrsatsene er i 
tråd med kommunens bestemmelser. Klagen inneholder heller ingen nye opplysninger i saken. 
 
Kommunedirektøren mener derfor at klagen ikke tas til følge, og at kravet i fakturaen 
opprettholdes. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Klagen på størrelsen på fakturert tilknytningsavgift tas ikke til følge, og kravet på kr. 2 183,13 
opprettholdes. 


