
Innledning: 

Etter gjentatte purringer på e-post og tlf. fikk Løtenfjellet hytteeierforening svar fra Løten kommune 

den 05.05.2021 med en redegjørelse for avgiftsøkningen av vann og avløpsavgiften. 

Svaret fra kommunen ble orientert om på Årsmøte den 22.05.2021, og styrebehandlet på styremøte 

den 09.06.2021. 

Vi har valgt å gi et tilsvar på kommunens redegjørelse for den kraftige avgiftsøkningen. 

 

Svar på kraftig avgiftsøkningen for vann og avløp for fritidseiendommer: 
Vann- og avløpstjenesten i Løten kommune finansieres ved gebyrer som beregnes ut fra vannforbruk 

hos den enkelte abonnent. Abonnementsgebyrer for vann og avløp skal gjenspeile de faste utgiftene 

kommunen har til vann- og avløpstjenesten. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- 

og/eller avløpsnett, betaler gjeldende gebyr i henhold til Løten kommunens vedtatt forskrift om 

vann- og avløpsgebyr. Iht. Løten kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer, er satsen for 

fritidseiendommer i gebyr regulativet satt til 1912,50 inkl. mva. for abonnementsgebyr vann og 2220 

inkl. mva. for abonnementsgebyr kloakk for året 2021. Satsene er vedtatt av kommunestyret i 

kommunestyre sak 72/20 i 2020. 

 

Skjerpede krav fra EU og myndighetene gjør at det må investeres mye innen vann og avløpssektoren. 

Bare hos oss investerer Hias nå nær en halv milliard i nytt vannverk for å klare å imøtekomme 

kravene til kvalitet og leveringssikkerhet. Hias sine investeringer påvirker hva Løten kommune 

betaler for vannet og kostnadene for å levere spillvann for rensing. Økte kostnader samt egne planer 

for investeringer og sanering vil påvirke gebyrutvikling vann- og avløp i årene framover.  

 

I utgangspunktet var det tiltenkt i 2018, jf Kommunestyre sak 31/18, at VA utbygningen av ny vann- 

og avløpsledning opp til Budor, i liten grad skulle påvirke gebyrutviklingen. Da grunnet tilskudd fra 

Løten kommune og Løiten Almenning. Bidraget var da på 20 millioner og totalkostnaden for 

prosjektet var i omfanget 50 millioner.  

 

Utregning og fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer blir gjort i samarbeid med EnviDan i likhet med 

over 300 kommuner. Etter innspill fra Teknisk drift, for å skape rom og unngå store gebyrsvingninger 

over tid, ble det valgt å doble abonnementsgebyret for vann og avløp for fritidsboliger for 2021. 

Argumentasjonen for denne økningen er at fritidsboliger erfaringsmessig bruker mindre vann enn en 

enebolig, og kommunen må løse den kritiske vannforsyningen og behandling av avløpet fra Budor 

gjennom Nordbygda da renseanlegget på Budor ikke lengre klarer  å tilfredsstille dagens krav.  

 

Kommunen har videre full anledning til å ha egne gebyrsoner for å belaste kostnaden der vi har hatt 

utgiftene. 

 

Videre ønsker Teknisk drift å påpeke at selv om gebyrutvikling for fritidsboliger på Budor har økt i år, 

må en se tilbake i tid. Gebyrnivået har for Budor området vært veldig lavt og stabil. Det legges ved en 



tabell med oversikt over utviklingen, for 1 m3 med vann og avløp pluss abonnementsgebyr for vann 

og avløp de siste 7 årene. 

År Budor 

2021 4200,41 

2020 1989,97 

2019 820,81 

2018 745,50 

2017 737,88 

2016 780,38 

2015 780,38 

 

 

Til videre informasjon vil grunnlaget for gebyrene bli gjennomgått av Løten kommune v/Teknisk drift 

igjen før fastsettelse av gebyr regulativ for 2022.  

 

 

Med vennlig hilsen 

John Olav Løkken 

Virksomhetsleder teknisk drift 

 

 

 

Tilsvar fra Løtenfjellet hytteeierforening: 

 

Løten kommune 

 

Det vises til deres svar av 5. mai 2021 vedrørende avgiftsøkning på vann og avløp for fritidsboliger. 

Deres svar ble gjennomgått på Årsmøtet for Løtenfjellet hytteeierforening den 22. mai 2021, og vider 

behandlet i styret. 

Vi kan ikke se at det redegjøres til den etterspurte dokumentasjonen i henhold til 

«Selvkostforskriften»? Denne dokumentasjonen skal dere oppbevare i minst 5 år, jfr. § 9. 

Det kommer ikke frem hvilke myndighetskrav, og krav fra EU som krever at vannforsyning og 

behandling av avløp må føres gjennom Nordbygda. Vi vil anta at dette knytter seg til 

kapasitetsproblemer på grunn av økt utbygging og Områdeplan for Budor sør? 

I deres svar oppgis det at det har vært en lav prisutvikling på Budor de siste år. Har denne prisen 

sammenheng med lave driftskostnader for dette området, eller kan dere vise til et driftsunderskudd? 



En prisøkning fra 2018 til 2021 for 1 m3 vann og avgifter på 463,43%, er i sterk kontrast til 

«Kommunestyre sak 31/18, at VA utbygningen av ny vann- og avløpsledning opp til Budor, i liten grad 

skulle påvirke gebyrutviklingen». 

Deres opplysning om at «kommunen har videre full anledning til å ha egne gebyrsoner for å belaste 

kostnaden der vi har hatt utgiftene», står i sterk kontrast til at det ikke er en økning i 

tilknytningsavgiften. Denne avgiften er uendret for 2021? 

Den store investeringen som måtte gjøres for at man kunne utvikle Budor med flere tomter, bør 

dekkes inn ved å øke tilknytningsavgiften for de fremtidige tomtene. Dette med bakgrunn i våre 

antakelser om at det er et kapasitetsproblem som nå fører til økte investeringer. 

Vi mener det er feil at eksisterende hytteeiere skal dekke inn denne investeringskostnaden gjennom 

en uakseptabel høy avgiftsøkning for vann og avløp, og forventer at kommunen forholder seg til 

«Kommunestyre sak 31/18, at VA utbygningen av ny vann- og avløpsledning opp til Budor, i liten grad 

skulle påvirke gebyrutviklingen». Det forutsettes ingen «ny tilknytningsavgift» for eksisterende 

hytter, da dette allerede er betalt for, et for oss, tilfredsstillende vann og avløpsnett på Budor.   

 

Med hilsen 

 

Løtenfjellet hytteeierforening 

Jan-Erik Andersen 

Leder 

 

 

 

 


