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1 ÅRSGEBYRER VANN OG AVLØP
1.1

Todelt gebyrmodell

Tønsberg Kommune har en todelt gebyrmodell som består av et fastledd og et variabelt ledd.
Årsgebyret deles i følgende kategorier:
1. Bolig: eneboliger, boenheter i borettslag/ fler-familieboliger og fritidsbolig
2. Andre bygg: eiendommer som ikke benyttes til boligformål, industri, næringseiendommer,
forsamlingsbygg etc.

1.1.1

Fastledd

De abonnenter som hører inn under bolig, betaler 1 fastledd per boenhet per år. Fastleddet skal
dekke produksjonsuavhengige kostnader og er som følger:
Fastledd:

Eks mva

Inkl mva

Vann:

976,80

1 221,00

Avløp:

1 866,40

2 333,00

For andre bygg beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte seksjon/bruksenhet. Antall
fastledd beregnes ut ifra forbruk pr. år i henhold til tabellen under. Det skal betales minimum ett
fastledd pr. seksjon/bruksenhet.
Forbruk m3 per år
0 – 1000
1001 – 5000
5001 – 25000
25001 – 100000
100001 – 200000
200001 -

Antall faste deler
1
2
10
50
150
200

1.1.2

Variabelt ledd

Årsgebyrets variable ledd beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. For de eiendommer
som har installert vannmåler vil grunnlaget baseres på målt forbruk. For de eiendommer som ikke
har installert vannmåler vil grunnlaget baseres på stipulert forbruk basert på bruksareal.
Avløpsmengde regnes lik vannmengde, unntak må dokumenteres av abonnenten.


Vannmåler er valgfritt for boliger og fritidsboliger. I boligsameiet/borettslag, må dette tas
opp med styret vedrørende mulighet for installasjon i seksjonsleilighetene.



Alle næringseiendommer skal ha vannmåler.

1.2

Oversikt over priser basert på stipulert forbruk

Type
bebyggelse

Areal/stiplulert
forbruk
To-delt gebyr
Variabelt pluss fast
ledd

Vann
Eks mva

Avløp
Inkl mva

Eks mva

Inkl mva

BOLIGEIENDOMMER
Per bolig/
leilighet

0 - 70 m2 *
71-300 m2 **
301 m2 og over***

2 913,30
3 558,80
4 849,80

3 641,63
4 448,50
6 062,25

5 041,90
6 100,40
8 217,40

6 302,38
7 625,50
10 271,75

976,80

1 221,00

1 866,40

2 333,00

4 fastledd

3 907,20

4 884,00

7 465,60

9 332,00

0-300 m2 **
301 m2 og over***

3 558,80
4 849,80

4 448,50
6 062,25

6 100,40
8 217,40

7 625,50
10 271,75

3 907,2

4 884,00

7 465,60

9 332,00

Midlertidig
gebyr
per eiendom. 1 fastledd
Eiendom
med 4
boenheter
og mer
ANDRE
EIENDOMMER
Andre bygg
««
Midlertidig
gebyr per
eiendom

*

4 Fastledd

150 m3 legges til grunn inkludert fastledd

** 200 m3 legges til grunn inkludert fastledd
*** 300 m3 legges til grunn inkludert fastledd

Midlertidig gebyr er et gebyr som blir satt etter at eiendommen er tilkoplet kommunalt nett før
bygningen blir tatt i bruk. For ytterligere informasjon om midlertidig gebyr vises til Forskrift om
vann- og avløpsgebyrer §3.6.

1.3

Oversikt over priser basert på målt forbruk

Årsgebyrer for vann og avløp som baseres på målt forbruk via vannmåler:
Type gebyr:
Vann
Avløp
Fastledd kommer i tillegg.

Eks mva
Inkl mva
12,91 pr.m3
21,17 pr.m3

Måleravlesning per fremmøte

16,14 pr. m3
26,46 pr. m3

2 000,-

2 500,-

Inntil vannmåler er installert kan gebyret for en rekke typer eiendommer/virksomheter baseres på
stipulert vannforbruk.
Kommunen eier vannmålerne og det betales ikke målerleie.
Gebyr for måleravlesning gjelder fremmøte ved manglende avlesning.
For ytterligere informasjon om vannmålere vises til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer kapittel
4.

1.4

Slamgebyr – private anlegg

Type gebyr:
Slamavskiller – årsgebyr, tømmes hvert 2. år

Eks
Inkl mva
mva
626,40
783,00

Tett tank per tømming ≤ 6 m3

1 252,80

1 566,00

Minirenseanlegg per tømming ≤ 6 m3

939,60

1 174,50

Tillegg per m3 > 6m3 tett tank og minirenseanlegg

184,98

231,23

Alle slamanlegg (slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg) skal registreres og tømmes via
kommunens tømmeordning. Dersom slamanlegg ikke er klargjort, faktureres abonnenten ved 2.
gangs oppmøte dersom det ikke er mulig å tømme.
Når kommunen har gitt pålegg om utkopling av slamanlegg, dekker kommunen kostnadene ved
siste tømming av slamanlegget. Eier av eiendommen eller firma som utfører arbeider med
slamanlegget, må selv bestille tømming senest dagen før utkopling. Faktura som sendes
kommunen må være merket med adresse og navn på saksbehandler i kommunen.
For ytterligere informasjon henvises det til Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette
tanker, minirenseanlegg mv.

1.5

Tillegg i årsgebyr

For eiendom hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker
fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg
til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. Jf. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer § 3.7.

1.6

Gebyr for tap av vannmåler

Dersom en vannmåler blir fjernet eller skades av årsaker som skyldes abonnenten vil abonnenten
bli ilagt et gebyr for erstatning av vannmåleren. Montert vannmåler skal ikke fjernes uten at
Tønsberg kommune ved Kommunalteknikk har gitt samtykke. Vannmåler som blir fjernet eller
skadet skal meldes i fra om til Tønsberg kommune ved Kommunalteknikk snarest.

Gebyrtype:
Gebyr tap av vannmåler

Eks mva
1 200,-

Inkl mva
1 500,-

1.7

Innbetaling av årsgebyrer

For eiendommer innkreves vann- og avløpsgebyrer fortrinnsvis á konto i 4 terminer, det er
mulighet for månedlig faktura.
Det er årlig avregning på grunnlag av måleravlesning for de eiendommer som har dette.
Ved et eventuelt eierskifte må utfakturert fordeles av de involverte parter etter egen avtale.
Kommunens krav på forfalte årsgebyrer for vann og avløp er sikret med lovpant i eiendommen jfr.
Pantelovens § 6-1.
For full oversikt over din eiendom kan du gå inn på «Mine Sider» på kommunens hjemmeside. Her
får du blant annet oversikt over dine fakturaer fra Tønsberg kommune, hvilke gebyrer du betaler og
hva de koster og du får annen informasjon om din eiendom.

1.8

Retting av feil gebyr

Mangelfulle eller feil opplysninger som har ført til feilaktig gebyrberegning skal beregnes på nytt og
korrigeres, det er derfor viktig at kommunen kontaktes dersom feil ved eiendommen oppdages.
Iht §3.10 i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Tønsberg kommune er abonnenten ansvarlig
for å kontrollere at abonnementsdata er korrekt og melde ifra om eventuelle feil og mangler
Slike krav foreldes etter lov om foreldelse av fordringer, og gjelder for alle typer gebyrer som listet i
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

2 TILKNYTNINGSGEBYRER VANN OG AVLØP
2.1

Nybygg/ bebygd eiendom

Gebyrenhet:
(Bruksareal - NS 3940)

Vann

Spillvann

Overvann

Eks mva

Inkl mva Eks mva Inkl mva Eks mva Inkl mva

10 000

12 500

10 000

12 500

10 000

12 500

15 000
25 000
45 000
75 000

18 750
31 250
56 250
93 750

15 000
25 000
45 000
75 000

18 750
31 250
56 250
93 750

15 000
25 000
45 000
75 000

18 750
31 250
56 250
93 750

DRIFTSBYGG/ LANDBRUK/UNUMMERERT BRUKSENHET/ANNET ENN BOLIG
- Pris pr. bygg
10 000
12 500
10 000 12 500 10 000

12 500

BOLIGBEBYGGELSE:
- Pris pr. eiendom for boenhet/
seksjon/fritidsbolig
NÆRING:
- Pris pr. bygg/ seksjon < 250 m²
- Pris pr. bygg/ seksjon < 500 m²
- Pris pr. bygg/ seksjon > 500 m2
- Pris pr. bygg/ seksjon > 1000 m2

Avløp består av spillvann og overvann. Spillvann kommer fra boligens innvendige sanitærutstyr.
Overvann er drensvann og overflatevann som ledes bort fra boligen. Overvann skal fortrinnsvis
håndteres lokalt på egen eiendom iht kommunens overvannsveileder.
Ved økning av antall bo- eller bruksenheter skal det betales tilknytningsgebyr. For ytterligere
informasjon henvises det til Forskrift om vann- og avløpsgebyr § 2.1.
For ytterligere informasjon om hva som hører inn under driftsbygg/landbruk, henvises det til
Forskrift om vann- og avløpsgebyr § 1.8.

2.2

Stengegebyr

Gebyrtype:
Gebyr for avstenging av vannforsyningen
Gebyr for påsetting av vannforsyningen

Eks mva
2000,2000,-

Inkl mva
2500,2500,-

3 TILSKUDDSORDNINGER VANN OG AVLØP
3.1 Tilskuddsordning for private avløpsanlegg ved omlegging
av stikkledninger
Hvem ordningen gjelder for:
Tilskuddsordningen gjelder for eksisterende boligeiendommer (helårsboliger), hvor det er gitt pålegg
fra kommunen om:


Separering av private avløpsanlegg ihht. Forurensningslovens § 22, 2. ledd.



Førstegangs tilknytning til kommunalt avløpsnett ihht. Plan- og bygningslovens § 27-2, 2.ledd
eller vedtak ihht. Forurensningsforskriftens § 12-14 eller § 12-16.

I tilfeller med kombinert næring og bolig på eiendommen er det kun boligdelen som kommer inn
under tilskuddsordningen.
Krav for at man skal være berettiget tilskudd:
Stikkledninger må anmeldes og legges etter gjeldende regelverk av godkjent foretak. Tilskuddet
må søkes om senest 6 mnd. etter at tiltaket er gjennomført og ferdigmelding godkjent, ellers faller
retten til tilskudd bort. Søknaden må vedlegges kopi av faktura og pristilbud fra entreprenør, og
kvittering av betaling.
Forpliktelse til å delta i fellesløsning:
Tilskudds berettigede forplikter seg til å delta i fellesløsninger som enkeltvis eller samlet gir lavere
utbyggingskostnader. De totale utgiftene, og tilskuddene, blir fordelt på enhetene som er med på
fellesordningen.
Tilskuddets størrelse:
Beregning av tilskudd tar utgangspunkt i grunnbeløpet etter folketrygden – 1 G. Grunnbeløpet
justeres 1. mai hvert år. Tilskuddet beregnes når fullstendig søknad om tilskudd er registrert hos
kommunen.

Definisjon: G = Grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G = pr. 1.5.2022 kr. 111.477,-.
Satser:
0,01 G pr. meter ledningsgrøft ved grøftelengde lenger enn 10 meter.
0,10 G som engangsbeløp ved graving og istandsetting av offentlig vei.
0,20 G som engangsbeløp dersom det må installeres privat avløpspumpe.
Samlet tilskudd skal ikke overstige 1 G eller utgjøre mer enn 40 % av dokumentert kostnad for
arbeider til og med maskinplanert grøft.
Eventuelle tilknytningsgebyr må betales i tillegg.
I særskilte tilfeller kan det også gis tilskudd før et pålegg er gitt, under forutsetning av at det
kommunale anlegget er vedtatt gjennomført. Tilskuddet utbetales etter søknad på eget skjema.
Skjema finnes på kommunens nettside, under ”Tilskudd til pålagt arbeid med privat avløpsledning”.
Ekstra tilskudd:
I helt spesielle tilfeller hvor det er gitt pålegg, og hvor kostnaden for tiltaket er uforholdsmessig
høye (minst 2G fratrukket tilskudd), kan kommunen gjøre en særskilt vurdering av tilskuddets
størrelse.
For at et eventuelt ekstra tilskudd skal gis, skal det foreligge minst to spesifiserte pristilbud på
arbeidene, og det rimeligste skal være valgt. Kommunen skal varsles på forhånd og godkjenne
tiltaket. Samlet tilskudd, inkludert den andelen som gis for helt spesielle tilfeller skal ikke
overstige 1,5G, og skal heller ikke utgjøre mer enn 40 % av de totale anleggskostnadene for arbeid
til og med maskinplanert grøft.

3.2

Behovsprøvd kommunalt tilskudd for pålagte tiltak på private
vann/avløpsarbeid.

Tilskuddet gis til økonomisk vanskeligstilte husstander som får kommunalt pålegg om tiltak på
egne vann- og avløpsanlegg. Ordningen er strengt behovsprøvd.
Egenandelen er på 0,1 G for den som tilstås behovsprøvd tilskudd.
Det gis tilskudd til følgende tiltak:


Separering av privat avløpsanlegg ihht. Forurensningslovens § 22, 2. ledd.



Førstegangs tilknytning til kommunalt avløpsnett ihht. Plan- og bygningslovens § 27-2, 2.ledd
eller vedtak ihht. Forurensningsforskriftens § 12-14 eller § 12-16.



Pålegg om utbedring av vannlekkasje

Informasjon og skjema ”Veiledning til behovsprøvd tilskudd for pålagte tiltak/arbeider på private
vann- og avløpsanlegg” finnes på kommunens nettside, under ”skjema”.

4 KLAGEADGANG VANN OG AVLØP
Enkeltvedtak fattet med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr, kan påklages til
kommunens klageorgan, jamfør forvaltningsloven § 28.2. Klagen sendes til den instans som fattet
vedtaket.
Gebyr må betales innen forfallsdato selv om klage er innsendt.
Vedtak om gebyrenes størrelse som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jamfør
forvaltningsloven. Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

5 RENOVASJONSGEBYRER
Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) er et selskap som er eid av
kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord og Tønsberg . VESAR håndterer
avfallsinnsamlingen for husstandene på vegne av Tønsberg kommune, og har ansvaret for
behandlingen av avfallet etter at det har blitt samlet inn. Det er Tønsberg kommune som vedtar
renovasjonsforskriften og renovasjonsgebyret.

5.1 Renovasjon
Abonnementstype

Pris

Beskrivelse

Helårsrenovasjon, standard abonnement

Kr 3 346 inkl mva

140 l restavfall, 140 l matavfall,
140 l glass- og
metallemballasje, 140 l papp og
papir, plastemballasje i sekker

Helårsrenovasjon, rabatt felles beholdere

-15% på standard
abonnement
-35% på standard
abonnement
Kr -1 800,00 inkl
mva

Helårsrenovasjon, rabatt delt standard
abonnement
Helårsrenovasjon, rabatt redusert
restavfall
Helårsrenovasjon, tillegg økt restavfall
Sommerrenovasjon, standard
abonnement

Kr +1 800,00 inkl
mva
Kr 2 510

Sommerrenovasjon, rabatt felles
beholdere
Sommerrenovasjon, rabatt delt standard
abonnement
Sommerrenovasjon, rabatt redusert
restavfall

-15% på standard
abonnement
-35% på standard
abonnement
Kr -1 800,00 inkl
mva

Sommerrenovasjon, tillegg økt restavfall

Kr +1 800,00 inkl
mva

God kildesortering belønnes.
Gjelder beholdere større enn
140 l
140 l restavfall, 140 l matavfall,
140 l glass- og
metallemballasje, 140 l papp og
papir, plastemballasje i sekker

God kildesortering belønnes.
Gjelder beholdere større enn
140 l

Bestillingstjenester

Tjeneste
Beholder for plastemballasje, 240 l

Pris
Kr 400,- inkl mva

Beholder for plastemballasje, 360 l

Kr 500,- inkl mva

Beholder for plastemballasje, 660 l

Kr 700,- inkl mva

Beholder for plastemballasje, 660 l og
1000 l
Beholder for matavfall, økt volum
Beholder for papp og papir, økt volum
Beholder for glass- og metallemballasje,
økt volum
Hageavfallssekker, 15 stykk
Hageavfall, enkelthenting
Grovavfall, enkelthenting
Ekstra sekker til restavfall
Ekstratømming, tømming utenfor oppsatt
rute
Gangtillegg inntil 15 m

Kr 0,-

Gangtillegg inntil 20 m

Gangtillegg inntil 25 m

Kr 0,Kr 0,Kr 0,-

Bestillingstjenester er
avfallstjenester, beholdere og
sekker innbyggere kan bestille i
tillegg til ordinær renovasjon.
Beskrivelse
Gebyr per beholder, gebyret
splittes av Vesar kundeservice
ved flere abonnenter
Gebyr per beholder, gebyret
splittes av Vesar kundeservice
ved flere abonnenter
Gebyr per beholder, gebyret
splittes av Vesar kundeservice
ved flere abonnenter
Gjelder fellesløsninger fra 4
abonnenter og oppover
God kildesortering belønnes
God kildesortering belønnes
God kildesortering belønnes

Kr 125,- inkl mva
Kr 450,- inkl mva
Kr 650 inkl mva
Kr 450,- inkl mva
5 sekker per rull
Kr 1 250,- inkl mva
Kr 2 250,- inkl mva Krever skriftlig søknad og
befaring, gjelder ikke beholdere
på 4 hjul. Gjelder for antall
meter ut over standard 15
meter til godkjent adkomstvei.
Gjelder per abonnement.
Kr 3 000,- inkl mva Krever skriftlig søknad og
befaring, gjelder ikke beholdere
på 4 hjul. Gjelder for antall
meter ut over standard 15
meter til godkjent adkomstvei.
Gjelder per abonnement.
Kr 3 750,- inkl mva Krever skriftlig søknad og
befaring, gjelder ikke beholdere
på 4 hjul. Gjelder for antall
meter ut over standard 15
meter til godkjent adkomstvei.
Gjelder per abonnement.

Mangelfull sortering
Gebyr
Mangelfull sortering

Pris
1 standard
abonnement for 1
år

Beskrivelse
Beløp tilsvarende 1 standard
årsabonnement. Kan pålegges
etter forutgående
saksbehandling. Gjelder per
abonnement.



Beholdere til plast kan bestilles og vil erstatte perforerte plastsekker.



Fellesløsning er når flere abonnenter går sammen om beholdere og ikke har hver sin.

5.2

Gjenvinningsstasjon

Restavfall levert til gjenvinningsstasjoner:
Priser for levering av avfall blir vedtatt av VESAR og finnes på deres nettside www.vesar.no, eller
fås ved henvendelse til VESAR på 33 35 43 80 eller post@vesar.no.
For full oversikt over dine hentedager/ gjenvinningsstasjoner i Tønsberg kan appen «Min
renovasjon» lastes ned fra Google Play eller App Store.
Hageavfall bør leveres til gjenvinningsstasjon for hageavfall. Abonnenter som har eget hageareal,
kan søke om hjemkompostering. Det er et krav om at komposteringen skjer etter gjeldende
retningslinjer, og oppsamlingsenheten skal godkjennes av Tønsberg kommune. Det er en
forutsetning at komposteringen skjer på en måte som ikke tiltrekker seg skadedyr/snegler, avgir
sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.
For ytterligere informasjon henvises det til Forskrift for husholdningsavfall § 7.

5.3

Innbetaling av årsgebyrer

For eiendommer innkreves renovasjonsgebyr fortrinnsvis á konto i 4 terminer, det er mulighet for
månedlig faktura

Ved et eventuelt eierskifte må utfakturert fordeles av de involverte parter etter egen avtale.
Kommunens krav på forfalte årsgebyrer for renovasjonsgebyrer er sikret med lovpant i
eiendommen jfr. Pantelovens § 6-1.
For full oversikt over din eiendom kan du gå inn på «Mine Sider» på kommunens hjemmeside. Her
får du blant annet oversikt over dine fakturaer fra Tønsberg kommune, hvilke gebyrer du betaler og
hva de koster og du får annen informasjon om din eiendom.

5.4

Retting av feil gebyr

Mangelfulle eller feil opplysninger som har ført til feilaktig gebyrberegning skal beregnes på nytt og
korrigeres, det er derfor viktig at kommunen kontaktes dersom feil ved eiendommen oppdages.
Slike krav foreldes etter lov om foreldelse av fordringer og gjelder for alle typer gebyrer som listet i
Forskrift for husholdningsavfall.

6 FEIE- OG TILSYNSGEBYR
Kommunen skal sørge for at skorsteinspiper og røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk blir feid etter en risikovurdering utført av feiervesenet ved behov, alt fra
årlig og helt til hvert 6. år. Intervallet avhenger av fyringsmønster, sotmengde, type sot og type
ildsted/skorstein. Med fyringsanlegg menes: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmlufts aggregat der
varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal
og eventuelt matesystem for brensel.
Kommunen skal også sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk og med fyringsanlegg der det har vært brann/eksplosjon i eller i
tilknytning til fyringsanlegget (Forskrift om brannforebygging § 17). Gjeldende forskrift om

brannforebygging setter ikke krav til frekvens for feiing og tilsyn, men VIB er forpliktet til å gjøre
risikovurderinger og feie, samt foreta tilsyn deretter.
Tjenesten utføres av Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB). VIB utfører også tilsyn av
fyringsanlegg, hvor de sjekker skorstein, ildsted samt dokumentasjon for at ildsted er riktig oppført.
Feierseksjonen utfører alt arbeid etter risiko for å begrense brann. Videre er vi tilgjengelig alle
arbeidsdager i året om noen skulle ha behov for våre tjenester uten at dette koster ekstra (ryker
inne ved opptenning, krav til montering av ildsted/skorstein, fugl i skorstein, ønsker tilsyn av ulike
grunner osv).
Adgangen til å gebyrlegge tjenesten er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven § 28.2. Gebyret
er av typen utjevningsgebyr som betyr at de tjenestene som er beskrevet ovenfor er inkludert i
gebyret uten at du trenger å betale ekstra gebyr når du trenger tjenestene.
Gebyrtype:
Årsgebyr for pipefeiing og tilsyn per pipeløp

Eks mva
Inkl mva
455,20
569,00

Kommunen kan fastsette ekstragebyr for feiing og tilsyn dersom det må feies oftere enn annet
hvert år. Feiegebyr beregnes per skorsteinspipe for hver påkoplet boenhet og ikke per boenhet.
Informasjon om feiing/tilsyn finnes på VIB sin nettside, www.vibr.no, eller fås ved henvendelse på
33 00 36 00, eller post@vibr.no.

6.1

Innbetaling av årsgebyrer

For eiendommer innkreves feiegebyr fortrinnsvis á konto i 4 terminer, det er mulighet for månedlig
faktura.
Ved et eventuelt eierskifte må utfakturert fordeles av de involverte parter etter egen avtale.

Kommunens krav på forfalte årsgebyrer for feie- og tilsyn er sikret med lovpant i eiendommen jfr.
Pantelovens § 6-1.
For full oversikt over din eiendom kan du gå inn på «Mine Sider» på kommunens hjemmeside. Her
får du blant annet oversikt over dine fakturaer fra Tønsberg kommune, hvilke gebyrer du betaler og
hva de koster og du får annen informasjon om din eiendom.

6.2

Retting av feil gebyr

Mangelfulle eller feil opplysninger som har ført til feilaktig gebyrberegning skal beregnes på nytt og
korrigeres, det er derfor viktig at kommunen kontaktes dersom feil ved eiendommen oppdages.
Slike krav foreldes etter lov om foreldelse av fordringer og gjelder for alle typer gebyrer som listet i
Brann- og eksplosjonsvernloven.

