Utregning av årsgebyr med eller uten vannmåler 2020
Årsgebyret gjelder for tilgang til kommunens vann- og avløpstjenester og består av to
gebyrer:
•
•

Abonnementsgebyr - fastsettes per kvadratmeter areal og pris per kvadrat
Forbruksgebyr – er basert på målt eller stipulert forbruk

Ved stipulert forbruk legger vi byggets areal til grunn for forbruksgebyret. For å
omregne antall kvadratmeter areal til stipulert forbruk, er det fastsatt en faktor på 1,3
kubikkmeter per kvadratmeter areal.
Ved målt forbruk fastsettes forbruksgebyret etter faktisk vannforbruk og pris per
kubikkmeter.
Eksempel på årsgebyr 2020 ved stipulert forbruk (uten vannmåler)
For å komme fram til årsgebyrets beløp, legger vi sammen abonnementsgebyr og
forbruksgebyr. Se eksempel på utregning under for årsgebyr inklusive merverdiavgift
for bolig på 120 m2 bruksareal. Forbruket er stipulert.
Kvadratmeter (m2) bruksareal ganget med en faktor 1,3 (m3 pr. m2) utgjør stipulert
forbruk i kubikkmeter (m3). I dette tilfellet blir det slik:
120 kvadratmeter x faktor 1,3 = 156 kubikkmeter
Abonnementsgebyr
Vann
Avløp
Forbruksgebyr
Vann
Avløp
Sum
25 % merverdiavgift
Totalt inklusive
merverdiavgift

120 m² a kr 5,57 =
120 m² a kr 8,77 =

668,40 kr
1.052,40 kr

156 m³ a kr 8,25 =
156 m³ a kr 12,91 =

1.287,00 kr
2.013,96 kr
5.021,76 kr
1.255,44 kr
6.277,20 kr
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Eksempel på årsgebyr 2020 ved målt forbruk (med vannmåler)
Det gjennomsnittlige vannforbruket til en person ligger mellom 150-200 liter per døgn,
eller ca. 60 kubikkmeter (m³) i året. I eksempelet under er det regnet med en
husstand med fire personer og bruksareal på 120 kvadratmeter (m²). Det er lagt til
grunn et gjennomsnittlig vannforbruk på 60 kubikkmeter (m³) per person per år.
Vannmåleren har dimensjon DN 20 mm.
Abonnementsgebyr
Vann
Avløp
Forbruksgebyr
Vann

Antall
personer
4

Årsforbruk
per person
60 m³

Avløp

4

60 m³

Målerleie
Sum
25 % merverdiavgift
Totalt inklusive merverdiavgift

120 m² a kr 5,57
=
120 m² a kr 8,77
=
Forbruk
240 m³ a kr 8,25
=
240 m³ a kr 12,91
=

668,40 kr
1.052,40 kr

1.980,00 kr
3.098,40 kr
560,00 kr
7.359,20 kr
1.839,80 kr
9.199,00 kr

Se regulativ 2020 for priser på leie av vannmåler og tømming av slamavskiller.
NB! På faktura for vann- og avløpsgebyr er satsene (prisene) oppgitt
eksklusive merverdiavgift.
Endring i satsene for årsgebyrer fra 2019 til 2020
• Vann 2,0 prosent
• Avløp 2,9 prosent
• Tømming av slamavskiller 0,0 prosent
100 prosent selvkost
Vann, avløp og tømming av slamavskillere er tre separate selvkosttjenester. Disse
drives til 100 prosent selvkost. Det vil si at Bergen kommunes merkostnad ved å tilby
disse tjenestene, fullt ut skal dekkes av gebyrinntekter. Gebyrene vil kunne utvikle
seg ulikt for disse tjenestene fra år til år avhengig av forskjeller i historisk og planlagt
aktivitet, rente-, avskrivnings- og fondstransaksjoner.
Det lave rentenivået i 2019 og et lavt forventet rentenivå i økonomiplanperioden 2020
- 2023, er en av forutsetningene som er lagt til grunn for nivået på årsgebyrer i 2020.
Dette er under hensyntagen til en rekke større investeringer som er gjennomført de
siste årene. Ett nytt Biogassanlegg har startet produksjon basert på slam fra de
oppgraderte avløpsrenseanleggene Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen og Flesland.
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Dessuten skal Mindekanalen åpnes og
ledningsarbeider utføres i forbindelse med bygging
av Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

Det er planlagt oppgradering av Espeland vannbehandlingsanlegg og flere
avløpsrenseanlegg.
Rammen for gebyrenes størrelse
Forurensningsforskriften, kap.16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer, § 16-1 Rammen for gebyrene: ”Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai
1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens
nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren.”
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