
5.0 Betali ngssatse r 2021

OPPLYSNINGER
eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer.

1. Termin perioden 01.01- 31-.03 forfall20.03

2. Termin perioden 0L.04 - 30.06 forfall 20.06

3. Termin perioden 0L.07 - 30.09 forfall 20.09

4. Termin perioden 01.10 - 31.12 forfall 20.11

med avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil bli hete beløpet fakturert den 01. juni med

20.juni.

Pris 2020

Påvisning gravemelding vann og avløp BKT 0 :ime 800

vann: 0 stk 3000

av vannl 0 time B0c

Steneins/åpning av vannledninq kveldstid 0 time r.20c

Frakoplings avqift ) time 80c

Tilknytningsgebyr avløp: 0 srk 300c

Fastgebvr/forbruksqebyr vann og avløp :

Ärsqebyrgebyr Vârr <=1" ))gj +2,7o/o ar 2351

Arsgebyr vann næring <=2" 4072 +2,70/o ar 4tgz

Arsgebyr vann næring >=2" I134L +2,7o/o ar IL647

Forbruk areal vann beregnet pr.år 8,25 +2,70/o krlm2 8.70

Forbruk målt forbruk i løpet av et år 8.25 +2.7o/o kr/m3 8.70

Forbruk areal næring vann bergnet pr år 8.25 +2.To/o Kr/m2 8.70

Sprinkler 100 mm inntak 10600 +2,70/o ar 1OBB7

Sprinkler 160 mm inntak 16200 *2,7o/o ar 16638

Sprinkler 200 mm inntak 33500 +2,7o/o ar 34405

Kontrolleebw vannmåler 0 time 800

Gebw for manglende vannmåleravlesing l stk 80c

Arsgebw avløp 2578 -5o/o tr 245C

Arsgebyr avløD næring 4330 -5o/o ar 4LT4

Forbruk areal avløp beregnet pr.år 1,4 -30/o krlm2 13,30

Forbruk areal avløp næring beregnet pr år L4 -5o/o Kr/m2 13,30

Forbruk målt forbruk i løpet av et år L4 -5o/o kr/m3 13,3C

Gebvr slam avløpsanleqq:

Slamtømming årlig; tett tank/ traktor tømming/ minirenseanlegg 0 ar 352S

Slamtømming tett tanld traktor tømming/ minirenseanlegg hvert 2. år 0 ar L76l

Slamtømming tett tanld traktor tømming/ minirenseanlegg hvert 4. år 0 ar 883

Tillegg ved slam volum (traktor/tett tank/minirenseanlegg) over
4m3

m3 B83



Slamtømming årlig; til og med 4m3 1900 -].,Lo/o ar lBBO

Slamtømming årlig; til og med 8m3 ar 3760

Slamtømmins årlis; til og med L2m3 ar 5640

Slamtømmins årliq: til og med 16m3 ar 7520

Slamtømming hvert 2. år; til oq med 4m3 L450 -35,Lo/o ar 940

Slamtømming hvert 2. år; til og med 8m3 ar 1880

Slamtømming hvert 2. år; til og med 12m3 ar 2820

Slamtømming hvert 2. år; til og med 16m3 ar 3760

Slamtømming hvert 4. år; til og med 4m3 725 -35,20/o ar 470

Slamtømming hvert 4. år; til og med 8m3 ar 940

Slamtømming hvert 4. år; til og med L2m3 ar L4IO

Slamtømminq hvert 4. år; til og med 16m3 ar 1880

Tillege ved slam volum over 16 m3 520 -9,60/o m3 470

Slamtømming; fremmøte hvor tømming ikke kan utføres/ finner
ikke tank

0 stk tt28

Oppmøte Aeby¡ for ikke klargiort tank 0 stk 1.L28

Ekstra tømming/spyling bestilles og faktureres direkte i fra
leverandør Senia Avfall, priser må hentes inn fra dem.

info

Renovasion:

Renovasion pr boenhet 3350 -r0,40/o ar 3000

Fritidsrenovasion pr enhet 1000 -5o/o ar 950


