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Rådmannens innstilling: 
 
Vannavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for vann  i 2018. 

      

Avløpsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for avløp i 2018. 

      

Renovasjonsavgift:     

Lebesby kommune vedtar å ikke øke gebyrer for renovasjon. Gebyr for slamtømming 
økes med 3 % til følgende satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Tømming av slam inntil 5 m³ 3 006,11 3 757,64 

- Pr. m³ (5-20 m³) 581,05 726,31 

- Pr. m³ (20-100 m³) 509,37 636,72 

- Utrykning pr. gang næring/kommune 706,47 883,09 

      

Avgift for feiing og kontroll:     

Lebesby kommune vedtar å øke gebyrer for feiing og kontroll med 10 %, til følgende 

satser for 2018: 

  kr. eks. MVA kr. inkl. MVA 

Feiing pr. pipeløp 698,35 872,94 

Kontroll pr. bygg 782,66 978,33 

      

Diverse varer og tjenester:     

Lebesby kommune vedtar at prissetting av diverse varer og tjenester fra Anleggsdrift 

og Bygningsdrift fastsettes av administrasjonen. Prissettingen skal ikke medføre at 
kommunen driver konkurrerende virksomhet mot lokale næringsaktører. 

  

Husleie boliger og andre utleiebygg:     



Lebesby kommune vedtar å øke husleie for utleieboliger, kulturbygg og andre 

utleiebygg i samsvar med KPI (komsumprisindeksen), og i henhold til økte kommunale 
avgifter, samt økning til gjengs leie og i forhold til kostnader for drift av bygninger. 

Økning av leiepriser for boliger skal være i samsvar med Husleieloven. 

Administrasjonen gis fullmakt til å justere husleie i henhold til ovennevnte forhold når 

det er aktuelt. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Kommunale avgifter 2017 

 

Vurdering: 

Vann, avløps og renovasjonsavgift ligger i overkant av 100 % selvkost og bør ikke økes. 

Avgift for tømming av slam bør økes med 3 % for å oppnå 100 % selvkost. 

Det forventes økte kostnader for feiertjenesten og gebyret for denne tjenesten bør økes med 

10 %. 

Priser på øvrige tjenester bør fastsettes av administrasjonen. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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