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Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar forslag om endrede kommunale avgifter for avgiftsområdene vann, 

avløp, renovasjon, slamtømming og feiing. Gjeldende fra 01.01.2022. 

Lebesby kommune vedtar at gebyrregulativ for saker etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven ikke endres for 2022. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Forslag - Kommunale avgifter (Teknisk) 2022 

Kommunale avgifter (Teknisk) 2021 

 

Faktaopplysning: 

For å få riktige kommunale avgifter i henhold til vedtatte og lovpålagte selvkostregler må 

kommunale avgifter vurderes endret jfr. selvkostbudsjett for 2022. 

 

Vurdering: 

Etter at forventet økonomisk utvikling legges til grunn for beregning av kommunale avgifter 

innenfor selvkostområdene i kommunens selvkostprogram, viser programmet forslag til 

endringer for avgiftene. Det er med utgangspunkt i dette at det utarbeides forslag til nye 

kommunale avgifter. 

For vann- og avløpsavgifter er det forventede drifts- og investeringskostnader som legges til 

grunn for avgiftene jfr. Forskrift om vann, avløp og slam, Lebesby kommune, Finnmark. 

For de øvrige er det direkte og indirekte driftskostnader som legges til grunn. 

Det skal være 100 % selvkost for alle områdene jfr. vedtak eller lovkrav, unntatt gebyrer etter 

Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven som ligger noe i underkant av 100%. 

I gebyrregulativet er gebyrer for stipulert forbruk etter m2 (kvadratmeter) og målt forbruk m3 

(kubikkmeter) forskjellige. Dette fordi stipulert forbruk er m2 (beregnet areal) x 1,2 (vedtatt 

omregningsfaktor), som vil gi samme m3 pris som målt forbruk, og for at enheten til varenr. 

for stipulert forbruk er m2. Det vil si at kubikkmeterprisen for stipulert forbruk og målt 

forbruk er likt. 

 

For en familie med boligareal på 120 m² BA (beregnet areal), eller en familie på 2-3 personer 

med et forbruk på 144 m³ vann pr. år, med renovasjonsabonnement, vil kostnaden for dette 

øke fra kr. 16 970,- til kr. 18 319,-. En økning på kr. 1 349,- (ca 8%). 

 

2021 var første hele året med det nye gebyrregulativet og på grunn av omleggingen var det 

noe usikkert hvordan endringene ville slå ut. Det viser seg at gebyrer for vann og avløp 

samlet har gått ned med kr. 226 000,- fra 2019, og ned med kr. 292 000,- fra 2021. 

Kommunen har nå på grunn av erfaringstall en bedre oversikt over forventede utgifter og 

inntekter for vann og avløp, slik at fremtidige endringer ikke avviker vesentlig fra 100% 

selvkost. 

 



Det foreslås at Administrasjonsgebyr vannmåleravlesning/målerleie settes til kr. 0,-. Det 

betyr at det kun er omregningsfaktoren for forbruk fra BA (beregnet areal), foreslås uendret 

(1,2) som påvirker kostnadene for stipulert forbruk i forhold til målt forbruk. 

Økning av faktoren vil gjøre det mer lønnsomt å installere vannmåler. Faktoren varierer fra 

kommune til kommune og har ingenting med reelt forbruk å gjøre. Faktorer for andre 

kommune er fra 1,1 til 2,2 og kanskje høyere. Faktoren økes nok av kommuner som ønsker 

flest mulig eller alle over på målt forbruk. En kommune med faktor 2,2 ønsker nok ikke noen 

på stipulert forbruk. 

 

2% endring for Renovasjon er basert på antall abonnementer, type abonnement og Fimils pris 

til kommunen på de forskjellige abonnementene. Kostnadene for renovasjon er forutsigbare 

og gebyret vil være tilnærmet 100% selvkost for 2022. 

 

Slamtømming varierer fra år til år men beregninger viser at gebyrene må økes med 4,4% for å 

oppnå tilnærmet 100% selvkost. 

 

Gebyrer for feiing og kontroll foreslås uendret på grunn av usikker feiertjeneste. 

 

Gebyrer for Plan, byggesak og oppmåling anbefales ikke endret da dem ligger opp mot 100% 

selvkost. 

 

I tillegg til noen gebyrsatser er teksten under Måleravlesning og Beregning av vann- og 

avløpsgebyr er foreslått endret i dokumentet Kommunale avgifter (Teknisk). Endringer 

fremgår i dokumentet. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Birger Wallenius 

  teknisk sjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


