
Informasjon til alle som er tilkoblet kommunalt vannverk – innføring av nye 

lokale forskrifter m.m. 

Med bakgrunn i endret sentral forskrift for vann- og avløpsgebyrer,  vedtok kommunestyret 11.12.03 
nye forskrifter og nytt gebyrregulativ for vann- og avløpstjenester for Folldal kommune. Vedtaket 

omfatter også leveringsvilkår for avløpstjenester og drikkevann samt bestemmelser om vannmålere. 

 
Arbeidet med utarbeidelse av nye forskrifter er gjort som et fellesprosjekt for kommunene Os, Stor-

Elvdal, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Åmot og Folldal. Driftsassistansen i Hedmark (DiH) har vært 

koordinator og sekretariat. Alt materiell har utgangspunkt i et spleiselag mellom storparten av landets 
kommuner, slik at de fleste kommuner etter hvert vil få mest mulig likelydende forskrifter og 

regulativer. 

Hva betyr dette for deg som kunde? 

• klar definisjon av rettigheter og plikter, både for deg og for oss 

• engangsgebyr for tilknytning blir likt for vann og avløp. Gebyr kun for første gangs 

tilkobling, ikke noe ekstragebyr ved utvidelse av areal 

• innføring av vannmålere: nye forskrifter åpner for at alle abonnenter, samt kommunen, kan 

kreve installering av vannmåler. I første omgang vil innføring av vannmålere være en 

frivillig ordning. Dette av flere årsaker, bl.a. at en ”myk” overgang vil gi bedre kontroll med 
utviklingen i totale inntekter fra vann og avløp samt praktiske årsaker. Årsgebyret vil bestå 

av to deler; abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal dekke en andel 

av faste kostnader, mens forbruksgebyret betales etter forbruk, målt eller stipulert. 

• alle som er tilknyttet off. vann- nett faktureres 4 ganger hvert år. De som har vannmålere 

betaler et á-kontobeløp ved forfall og dette er basert på forventet årsforbruk. Måleren (SMS 

eller kort utsendes fra kommunen) avleses pr 31.12 og i den 1. fakturaen påfølgende år, 

avregnes innbetalt forskudd (a-konto) mot faktisk forbruk forrige år (årsoppgjør). 

Avgifter for 2021 blir slik (alle priser er eks. mva.): 

 Vann Avløp 

Engangsgebyr for nye tilkoblinger til vannverket 15.000,- 15.000,- 

 

Ved betaling etter målt forbruk (vannmåler):  

Abonnementsgebyr 1092,- 814,- 

Forbruksgebyr 32,23 kr/m3 24,32 kr/m3 

Målerleie 367,- eller 918,- avhengig av dimensjon 

(målt vannforbruk legges til grunn for beregning av forbruksgebyr også for avløp) 

 

Ved betaling etter stipulert forbruk (ikke måler):  

bolig under 80 m2 bruksareal 4609,- 3246,- 

bolig over 80 m2 bruksareal 6220,- 4462,- 

 

 

 
Stipulert vannmengde er satt til 100 m3 for bolig med bruksareal (BRA) under 80 m2 og til 150 m3 for 

bolig over 80 m2 bruksareal. Vær oppmerksom på at dersom måler først er installert, skal det betales 
etter forbruk. Du kan altså ikke ”teste ut” forbruket først…. 

 

Dersom du vil installere vannmåler: 

Da bestiller du denne direkte fra en autorisert rørlegger. Aktuelle her er: 
Ole Peter Berger, 2580 Folldal tlf. 909 77 584 

Olav Tellebon, 2560 Alvdal  tlf. 909 15 399 

 
Rørleggeren vil da rekvirere en vannmåler og sende tilhørende registreringsskjema til kommunen. 

Kostnader i forbindelse med monteringen må du betale selv.  

 
Når måleren tas i bruk, må kommunen stipulere forbruket (a-konto) for det første året. Deretter 

genererer årsoppgjøret automatisk en ny a-konto basert på faktisk forbruk.  

 
 SMS eller måleravlesningskort utsendes sist i desember hvert år og abonnenten svarer på SMS med 

målerstand. Enkelte vil fortsatt få tilsendt kort og noterer ned tellerstanden pr. 31.12 og returnerer 

slippen innen gitt frist. Sistnevnte løsning åpner også for at kunden selv kan registrere avlesningen via 
web med å gå inn på www.leseav.no . På kortet står det da en kode som kunden må benytte i 

registreringa. Avregning etter forbruk skjer på første faktura påfølgende år. Abonnementsgebyr og 

målerleie fordeles på 4 terminer. 
 

Kontakt oss hvis du har spørsmål: 

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling. 

• Enhetsleder Ole Håkon Flatøy, tlf. 62 49 10 00, epost ole.flatoy@folldal.kommune.no 

• Avd.ing.  Odd Roar Hovde, tlf. 62 49 10 00, epost odd.roar.hovde@folldal.kommune.no 

• Fagkonsulent Anita Tellebon, tlf. 62 49 10 00, epost anita.tellebon@folldal.kommune.no 

• Servicekontoret, tlf. 62 49 10 00, epost postmottak@folldal.kommune.no 

 

 
 

Med hilsen 

 
Folldal kommune 

Gruvvegen 7 

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 
2580 Folldal 

tlf. 62 49 10 00 
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