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Sakstittel:  GEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP OG SLAM  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar foreslåtte gebyrregulativ for Vann, avløp, slam, renovasjon og 

feiing. Gebyrregulativet trår i kraft fra 1. juli 2020. Kommunen skal i god tid sende ut 

informasjon om det nye gebyrregulativet til abonnentene. 

Gebyr for slamtømming, renovasjon og feiing/kontroll endres ikke for 2020. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Kommunale avgifter 2020 - forslag til politisk behandling 

2. Forskrift om vann, avløp og slam, Lebesby kommune, Finnmark 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune vedtok 18.06.2019 Forskrift om vann, avløp og slam, Lebesby kommune, 

Finnmark. Forslag til nytt gebyrregulativ for vann, avløp og slam er utformet i medhold av 

denne forskrift. 

Forskriftene sier at årsgebyr skal deles inn i 3 hovedgrupper: 

a. Abonnementsgebyr (fastavgift)  

b. Forbruksgebyr (stipulert eller målt forbruk)  

c. Administrasjonsgebyr (vannmåler) 

Abonnementsgebyret kan differensieres etter brukerkategoriene næring og bolig/fritidsbolig. 

Forbruksgebyret kan baseres på målt eller stipulert volum for bolig/fritid, og kun med måler 

for næringseiendommer og offentlige virksomheter. 

Samlede abonnementsgebyrer (fastavgift) for kommunale vann- og avløpstjenester skal 

dekke kommunens forventede faste kostnader (kapitalkostnader ved investeringer) knyttet til 

henholdsvis vanntjenester og avløpstjenester. Resten (driftskostnader) dekkes inn gjennom 

forbruksgebyret. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i et brev til en abonnent som har klaget på 

kommunens gebyrregulativ uttalt følgende: 



 
 

 
 

 

Vurdering: 

Foreslåtte avgifter for vann og avløp vil gi en gjennomsnitts boenhet med ca 120 m² beregnet 

areal (BA), ca samme avgift som 2019. Beregnet areal (BA) er bruksareal (BRA) multiplisert 

for etasjefaktorer. 

Det er ut i fra erfaringstall fra tidligere eiendomsskattetaksering kommet frem til at BA for 

boliger i Lebesby kommune har et gjennomsnitt på ca 120 m² BA. Det vil si at det stipulerte 

forbruket blir 144 m³ med en omregningsfaktor på 1,2. Det betyr også at større boliger får 

høyere avgift sammenlignet med 2019 gebyrer, og mindre boliger får mindre avgift, ved 

stipulert volum. 

De boenhetene som er større vil kunne spare penger på å installere måler, noe som igjen fører 

til økte avgifter i neste omgang, og flere vil kunne spare på å installere måler. På sikt vil det 

stabilisere seg, men det vil gi store forskjeller i avgift, avhengig av størrelse på boenheten, 

antall personer i husstand og faktisk forbruk ved måling. 

For at storforbrukere ikke straffes med denne avgifts-modellen er satsene satt lavere enn for 

boliger. Det er allikevel en liten økning totalt for storforbrukere siden dem må betale 

fastleddet m.m. Selv om satsene for småforbrukere er høyere enn for storforbrukere er de 

totale avgiftene for dem ikke økt. Det er på grunn av tidligere for høyt stipulert volum pr 100 

m² bruksareal pris pr. m³ øker. Det vil for dem som kommer dårlig ut på grunn av stort areal 



eller mange personer i husstanden være en betydelig økning. Det er grunn til å tro at det er 

storfamiliene som taper på det nye gebyrregulativet. Totalt sett vil avgiftene øke, fordi flere 

vannmålere fører til høyere driftskostnader. Gebyrregulativet vil i noen grad stimulere til 

redusert vannforbruk. Det antas at forbruk pr. person pr. år ved stipulert forbruk er ca 75 m³, 

og ca 60 m³ pr. person pr. år ved målt forbruk (ved målt forbruk er man mer bevisst på å 

spare). 

 

Med foreslåtte avgiftssatser viser beregninger at inntektene vil være i tråd med budsjett for 

2020. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at mange vil installere målere for å få ned 

kostnadene, og dermed føre til mindre inntekter for kommunen. Det kan være aktuelt å 

behandle avgiftssatsene politisk flere ganger i 2020. 

 

Administrasjonsgebyret for vannmåler er antatt på veldig tynt grunnlag. Erfaring vil etter 

hvert vise hvilke kostnader dette medfører for kommunen. 

 

Abonnenten må selv bekoste innkjøp og installasjon av vannmåler. 

Kostnader for installasjon av vannmåler antas å være ca kr. 5 000 – 10 000. 

 

Avgiftsberegning for 12 tenkte boligtyper (en boenhet) med varierende BA- og antall 

personer i husstand (priser er inkl. MVA): 
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50,0 1,2 1 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 4 638 2 933 7 570 5 388 2 933 8 320

100,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 5 830 3 758 9 588 6 580 3 758 10 338

150,0 1,2 3 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 7 023 4 583 11 605 7 773 4 583 12 355

200,0 1,2 4 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 8 215 5 408 13 623 8 965 5 408 14 373

250,0 1,2 5 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 9 408 6 233 15 640 10 158 6 233 16 390

300,0 1,2 6 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 10 600 7 058 17 658 11 350 7 058 18 408

50,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 4 638 2 933 7 570 6 580 3 758 10 338

100,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 5 830 3 758 9 588 6 580 3 758 10 338

150,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 7 023 4 583 11 605 6 580 3 758 10 338

200,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 8 215 5 408 13 623 6 580 3 758 10 338

250,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 9 408 6 233 15 640 6 580 3 758 10 338

300,0 1,2 2 60 3 445 19,88 750 2 108 13,75 10 600 7 058 17 658 6 580 3 758 10 338  
 

Gebyr for slamtømming, renovasjon og feiing/kontroll foreslås uendret for 2020. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Birger Wallenius 

  teknisk sjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


