
1. Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Nordre Land kommune vedtas med følgende 

endringer: (i samsvar med innsendt forslag 1, og rådmannens forslag vedr. vannmåler) 
 

• § 3-5 utvides med: Vannmåler kan etableres og forbruksgebyr betales i henhold til målt forbruk. 

Søknad om montering av vannmåler sendes Nordre Land kommune. 

• For å unngå motstridende bestemmelser gis første deler av § 3-5 følgende ordlyd: 

 
§ 3-5 Forbruksgebyr basert på stipulert eller målt forbruk 

Selvkostområde Synnfjell Øst og Synnfjell Syd basert på størrelse på boenhet: 
 

Forbruksgebyret stipuleres etter følgende tabell: 
 

Størrelse boenhet Vannforbruk 

0 - 50 m2: vannforbruk 10 m3 

51 - 70m2: vannforbruk 20 m3 

71 - 90 m2: vannforbruk 30 m3 

91 - 110 m2: vannforbruk 40 m3 

111 - 120 m2: vannforbruk 50 m3 

121 - 140 m2: vannforbruk 60 m3 

141 m2 og mer: vannforbruk 70 m3 

 

Vannmåler kan etableres og forbruksgebyr betales i henhold til målt forbruk.  

Søknad om montering av vannmåler sendes Nordre Land kommune. 
 

Satsene som benyttes ved beregning av forbruksgebyret fremkommer av gebyrregulativet. 
 

For næringseiendommer i Synnfjell Øst skal næringsbygg, offentlige bygg og bygg for blandede formål betale 

årsgebyr etter stipulert forbruk basert på beregning av BRA. 

Består næringseiendommen av boenheter skal boenhetene beregnes etter bestemmelsene ovenfor i denne paragraf. 
 

(resten av paragraf 3.5 i h.h.t. rådmannens innstilling) 

 

2. Følgende gebyr vedtas tatt inn i gebyrregulativet i økonomiplanen: 
 

TILKNYTNINGSAVGIFT (i samsvar med innsendt forslag 3, og forslag i tidligere samarbeidsmøter) 

Synnfjell Øst 

Lav sats Synnfjell Øst    kr.   20.000 inkl. vannmåler, kr. 10.000 uten 

Normal sats Synnfjell Øst   kr. 130.000 

Høg sats Synnfjell Øst    kr.   50.000 
 

Næringsbygg vann Synnfjell Øst  kr.   20.000 

Næringsbygg avløp Synnfjell Øst  kr.   30.000 

Tilbygg næringsbygg Synnfjell Øst kr.     5.000 

Midlertidig tilknytning    kr.   10.000 
 

ÅRLIGE AVGIFTER  (i samsvar med innsendt forslag 2, og forslaget lagt ut til høring) 

Synnfjell Øst 

Fastavgift vann    kr. 2000 

Fastavgift avløp    kr. 2500 

Forbruksavgift vann    kr. 20 pr. m3 

Forbruksavgift avløp    kr. 30 pr. m3. 
 

Fastavgift vann næring   kr. 2000 

Fastavgift avløp næring   kr. 2500 

Forbruksavgift vann næring   kr. 10 pr. m3 ? 

Forbruksavgift avløp næring   kr. 15 pr. m3 ? 

 

3. Forskrift kunngjøres, med ikrafttredelse 1. januar 2018. 


