
Vedtak i kommunestyret i møte 17.12.13, sak 69/13 -2014 2014

 Generell prisøkning 1,031

 Renovasjon: 

Årsavgift husholdning  3 517kr  

 Årsavgift bedrift  3 517kr  

 Hytter/fritidsboliger  1 755kr  

 

I tillegg kommer m.v.a. 

 

Vann- og kloakkavgifter: 
A Vannavgifter: 

 

I Tilknytningsavgift: 

a) Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 pr. m² 68,00kr  

b) Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp når vannet er satt på. 

c) Minimumsavgiften settes til  og tilsvarende 120 m². 8 160kr  

d) Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften. 

II Årsavgift: 

a) Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller,

kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter betaler pr. m². (1 m² = 3,5 m³). 44,23kr  

b) Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende pr. m²  (1 m² = 2 m³). 44,23kr  

c) Hytter/fritidsboliger betaler full avgift 5 307kr  

d) Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) tilsvarende  120 m² 5 307kr  

 Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) tilsvarende 120 m² 5 307kr  

e) Abonnenter som betaler vannavgift etter målt forbruk, betaler pr. m³

Minimumsavgift pr. år er som beskrevet i pkt. d).* 11,12kr  

f) Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10. 

g)  Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften. 

 

B Kloakkavgifter: 

I Tilknytningsavgift: 

a) Nybygg, eksisterende bygg og tilbygg i h.h.t. forskriftenes pkt. 7 pr. m² 68,00kr  

b) Tilknytningsavgiften er en engangsavgift som betales med halvt beløp ved bestilling og halvt beløp ved tilknytning. 

c) Minimumsavgiften settes til  tilsvarende 120 m² 8 160kr  

d) Merverdiavgift kommer i tillegg til avgiften. 

II Årsavgift: 

a) Boliger, forretninger, kontorer, sykehus, helse- og alderssenter, skoler, industribygg, hoteller, 

kafeer, restauranter, bensinstasjoner, servicebedrifter, betaler pr. m2. (1 m² = 3,5 m³). 3 366kr  

b) Lager, driftsbygninger, forsamlingshus og lignende pr. m²  (1 m² = 2 m³). 13,79kr  

c) Hytter/fritidsboliger betaler avgift tilsvarende 50% av full avgift 1 683kr  

d) Minimumsavgift for abonnenter under gruppe a) tilsvarende 120 m² 3 366kr  

Minimumsavgift for abonnenter under gruppe b) kr 1.458,- (1.325,-) tilsvarende 120 m²

e) Abonnenter som betaler kloakkavgift etter målt forbruk, betaler pr. m³



Minimumsavgift pr. år er som beskrevet i pkt. d). 6,89kr    

f) Eventuelle tillegg til årsavgiften betales slik det er bestemt i forskriftenes pkt. 10. 

g) Merverdiavgift kommer i tillegg til årsavgiften. 

Det er vedtatt egne forskrifter om vann- og kloakkavgifter. 

 

 

Feieravgift: 

Årsavgift pr. pipe  538kr     

 

I tillegg kommer m.v.a. 

 

Slamavgift: 

Årsavgift   1 154kr  

 Hytter/fritidsboliger betaler avgift tilsvarende 50% av full avgift 765kr     

 

I tillegg kommer m.v.a. 

 

Det er vedtatt egne forskrifter om slamavgifter. 

Regler vedr. reduksjoner i eiendomsavgiftene: 

Vedtak i K.sak 64/89, endret i K.sak 60/93, 93/93, 67/94, 15/95,17/98 og 69/13. 

Endret i FS sak 18/07: 

 

1.  a) De kommunale avgiftene for renovasjon, slamtømming og feiing             

beregnes ut fra følgende regler:

                Botid i boligen pr. år:          Avgiftens størrelse: 

                over 6 mndr.:                        full  avgift. 

                inntil 6    "  :                             1/2      "   

                helt ubebodd:                          Ingen  " 

 

         Med "helt ubebodd" eiendom menes bolig som ikke kan bebos ut fra  

         fra boligens fysiske tilstand. Bygningssjefen/teknisk sjef gjør endelig  

         vedtak i dette spørsmålet. 

 

Kommunale avgifter for vann- og kloakk (endring vedtatt i K-sak 69/13): 

         For hytter/fritidsboliger fastsettes vannavgiften til 100% av full avgift for 2014. 

         For hytter/fritidsboliger fastsettes kloakkavgiften til 50% av full avgift for 2014. 

Fritidsbygg med grunnflate under 8 m² fritas for renovasjonsavgift.  

Enhetsleder teknisk gjør endelig vedtak.

         For å legge til rette for renovasjon for fritidsbebyggelse settes det opp 

         grupper med søppelstativ på egnede plasser på renovasjonsruten som 

         dekker hele kommunen. 

 

Plassering plottes inn på kartblad som sendes eiere av fritidsboliger sammen med

orientering ved første gangs utsendelse av avgiftskrav. 

 



b) Enslige med trygd/inntekt som ikke overstiger beløp tilsvarende minste- 

         pensjon + kr 7.000,- pr. år – innrømmes halv renovasjonsavgift fra og 

         med 1998. 

 

c) Dessuten innvilges reduksjon til 1/2 avgift for kirker. 

 

d) Avgiften settes til ¼ avgift for bedehus, samfunnshus, samt andre forsamlingshus. 

 

2. a) I utgangspunktet omfattes samtlige eiendommer av de kommunale ordninger 

    som er nevnt i pkt. 1 a). 

 

b) Spesielt vedr. feiing:  

    Fritidseiendommer som bebos mindre enn 3 mnd. pr. år fritas for feiing. 

 

c) Teknisk etat pålegges å fremme forslag om hvilke eiendommer som bør fritas  

    vedr. slamtømming, feiing og evt. renovasjon, der eksisterende ordninger av  

    praktiske hensyn ikke kan gjennomføres. 

 

Det overlates til formannskapet å gjøre endelig vedtak om fritak. 

     

3. Der det synes særlig urimelig å anvende de vedtatte avgiftsregler, kan formann- 

skapet vedta lempninger i avgiftens størrelse. 


