
Priser på vann- og avløpstjenester 2019 (Regulativ) 
 
Merverdiavgift: 
Satsene er vist inklusive 25% merverdiavgift og i parentes slik de fremkommer på faktura uten merverdiavgift. 
 
Engangsgebyr for vann og avløp: 
Engangsgebyr pr. m2     vann: kr 36,25 (29,00)  avløp: kr 36,25 (29,00) 
For tilbygg betales det for areal større enn 50 m2 . 

 
Årsgebyr for vann og avløp: 
- Regulativet består av de to delene abonnementsgebyr og forbruksgebyr for både vann og avløp. 
- For abonnementsgebyr legges byggets bruksareal slik det er fastsatt i matrikkelen til grunn. 
- Forbruksgebyr for vann og avløp er enten stipulert eller målt. 
- Ved stipulert forbruksgebyr legges 1,3 m3 vannforbruk pr. m2 areal til grunn for både vann og avløp. 
- Målt forbruksgebyr krever vannmåler som viser antall m3. 
- Abonnenter som ønsker målt forbruksgebyr må sende søknad til vann- og avløpsetaten før installasjon av 
vannmåler. Næringsabonnenter skal ha vannmåler installert. 
 
1. Abonnementsgebyr  
Dette skal kombineres med enten målt eller stipulert forbruksgebyr. 
Abonnementsgebyr pr. m2    vann: kr 6,83 (5,46)  avløp: kr 10,65 (8,52) 
 
2. Forbruksgebyr 
Sats pr. m3

     vann:  kr 10,11 (8,09)  avløp: kr 15,69 (12,55) 
 
3. Leie for vannmåler 
A) Vannmålerdimensjon DN 20 mm (inntil Qn 2,5 / ¾ tomme)  kr    700,00 (  560,00) 
B) Vannmålerdimensjon DN 25 mm (inntil Qn 6 / 1 tomme)    kr 1 162,50 (  930,00) 
C) Vannmålerdimensjon DN 40 mm (inntil Qn 10 / 1½ tomme)   kr 1 650,00 (1 320,00) 
D) Vannmålerdimensjon DN 50 mm inntil DN 100 mm    kr 2 362,50 (1 890,00) 
E) Vannmålerdimensjon over DN 100 mm og måler til midlertidig tiltak   kr 2 975,00 (2 380,00) 
Woltmannsmåler og/eller kombinasjonsmåler og elektromagnetisk måler fastsettes i kategori D eller E. 
 
4. Tømming av slamavskiller inkl. behandling /avvanning av slam 
A) Slamavskiller inntil 4 m3      kr 2 300,00 (1 840,00) 
B) Slamavskiller over 4 til og med 6 m3     kr 3 462,50 (2 770,00) 
C) Slamavskiller over 6 til og med 8 m3     kr 4 612,50 (3 690,00) 
D) Slamavskiller over 8 til og med 10 m3     kr 5 762,50 (4 610,00) 
Gebyr pr. utført tømming: 
E) Slamavskiller over 10 m3 pr. m3 tømt     kr 576,25 (461,00) 
F) Slam levert til etterbehandling pr. m3 slam    kr 362,50 (290,00) 
 
For slamavskiller kategori A - D som blir tømt en gang annet hvert år, vil beløpet bli fordelt på terminvise 
innbetalinger over 2 år. For slamavskiller som er tilknyttet offentlig avløpsnett, er kostnaden til tømming hvert 
andre år inkludert i det årlige avløpsgebyret. 
 
Anboringer, forgreninger m.v. på ledningsanlegg 
Utførelse av anboringer, forgreninger m.v. på ledningsanlegg betales etter regning. 
 
Maksimal egenandel ved krav etter pbl. §27-1 og 27-2 om tilknytning til vann og/eller avløp 
Gjelder for eksisterende bygg. Vann kr 100 000. Avløp kr 150 000. Vann og avløp kr 200 000. 
 
 

Vann- og avløpsetaten 
Fjøsangerveien 68, Postboks 7700, 5020 Bergen 

Tlf.: 55 56 60 00  
Internett: www.bergenvann.no  

E-post : va-kundeservice@bergen.kommune.no 

http://www.bergenvann.no/

