
Kommunale avgifter (Teknisk) 2021
Med kommentarer

Generelt

Vann
Eks. MVA, kr. Inkl. MVA, kr.

Abonnementsgebyr (fastavgift) pr. enhet, bolig/fritidsbolig og næring 2 809,00 3 511,25
Pris for vann pr. m ² BA ved stipulert forbruk (bolig/fritidsbolig) 17,36 21,71
Pris for vann pr. m³ ved målt forbruk 14,47 18,09
Administrasjonsgebyr vannmåleravlesning/målerleie, pr. år 500,00 625,00
Tilknytningsgebyr 5 000,00 6 250,00

Måleravlesning:

Abonnenten bekoster selv installasjon av vannmåler, og kommunen eier vannmåler og bestemmer
type, plassering og størrelse på måleren.

Avgifter for kommunale tjenestener innen vann, avløp, renovasjon, slam og feiing beregnes ut i fra
selvkostprinsippet. Det betyr at kundene må betale det det koster å produsere tjenesten. Kommunen
har vedtatt 100 % selvkost på vann- og avløpsavgifter. For renovasjon og slamtømming er det
lovpålagt 100 % selvkost. For feiing og kontroll kan kommunen belaste kunden med inntil 100 % av
kostnadene (100 % selvkost).
Beregning av satsene gjøres ut i fra et selvkostregnskap, der budsjetterte kostnader legges til grunn
for beregning av avgiftssatsene.
Hvis kommunen tar mer enn 100 % i avgift, vil overskudd bli satt i selvkostfond som må benyttes
innen 5 år til dekning av underskudd i selvkostregnskapet for den aktuelle tjenesten. Hvis
kommunen tar mindre enn 100 % i avgift vil underskuddet bli fremført i regnskapet inntil 5 år.
Ideelt vil avgiften ligge nærmest mulig 100 % for hvert år.

I tillegg til ovennevnte tjenester har kommunen avgifter med krav om selvkost for behandling etter
Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. Avgiftene for disse tjenestene finnes i annet
gebyrregulativ.
Avgifter for vann, avløp og slam er i samsvar med bestemmelser i Forskrift om vann, avløp og slam,
Lebesby kommune, Finnmark .

For abonnenter med vannmåler med et forventet forbruk over 1 000 m³/år avleses vannmåler 4
ganger i året (1 - 3 termin stipuleres etter forventet/erfart forbruk).

For abonnenter med vannmåler med et forventet forbruk under 1 000 m³/år avleses vannmåler 1
gang på slutten av året.
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Avløp
Eks. MVA, kr. Inkl. MVA, kr.

Abonnementsgebyr (fastavgift) pr. enhet, bolig/fritidsbolig og næring 1 413,00 1 766,25
Pris for avløp pr. m² BA ved stipulert forbruk (bolig/fritidsbolig) 15,67 19,59
Pris for avløp pr. m³ ved målt forbruk 13,06 16,33
Tilknytningsgebyr 4 000,00 5 000,00

Beregningsregler vann- og avløpsgebyr:
Abonnementsgebyr (fastavgift) betales pr. selvstendig enhet:
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I bygning med kombinert nærings- og boligformål, der boligarealet er størst, for utleieenhet som ikke
er boenhet, og ikke er i bruk, gis det fritak for vann- og avløpsavgift.

Hvis vannmåler benyttes skal avløp beregnes ut i fra målt vannforbruk, hvis abonnent har
kommunalt avløp

300 - Kontor- og forretningsbygning

Bygningsmasse som inngår i en næringsenhet, med ett tilknytningspunkt
Del av bygning til næringsformål, som benyttes til bolig og oppfyller vilkår for egen boenhet
800 - Beredskapsbygg

100 - Enebolig, enebolig med hybel/sokkelleilighet (gebyr pr. enhet som oppfyller vilkår for egen
boenhet) og våningshus

Stipulert forbruk i m³ for næringsareal i underetasje i bygning med kombinert nærings- og
boligformål, der boligarealet er størst = Bruksareal (BRA) x omregningsfaktor 1,2

200 - Fabrikk-, verksted- og andre industri/næringsbygninger og anlegg
190 - Annen boligbygning

150 - Bo- og servicesenter, Studenthejm/studentboliger og andre bygningen for bofellesskap og
lignende

700 - Helsebygg
600 - Annen bygning som utgjør egen enhet
500 - Hotel- og resturantygninger og andre bygninger for overnatting eller salg av mat
400 - Samferdsel- og kommunikasjonsbygning

Hovedetasje = 1,0, Underetasje = 0,6, Kjeller = 0,3 og Loft = 0,3

130 - Rekkehus, kjedehus, terrassehus m.m. (uavhengig om det er felles tilknytningspunkt)
120 - Del av tomannsbolig (uavhengig om det er felles tilknytningspunkt)

160 - Fritidsbolig, helårsbolig/våningshus som benyttes til fritidsformål

140 - Egen boenhet i store boligbygg med flere boenheter (uavhengig om det er felles
tilknytningspunkt)

Stipulert vannforbruk for boligareal = Beregnet areal (Bruksareal x etasjefaktorer) x
omregningsfaktor 1,2. Etasjefaktorer:

Avløpsvolum = Vannvolum (vannmengde inn = avløpsmengde ut)
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Renovasjon og slam
Eks. MVA, kr. Inkl. MVA, kr.

Husholdningsavfall pr. abonement, ukestømming 5 389,72 6 737,1 5
Tømming av slam inntil 5 m³ 3 907,95 4 884,94
- Pr. m³ (5-20 m³) 755,36 944,20
- Pr. m³ (20-100 m³) 662,1 9 827,73
- Utrykning pr. gang næring/kommune 918,41 1 148,01

Feiing og kontroll
Eks. MVA, kr. Inkl. MVA, kr.

Feiing pr. pipeløp 1 047,53 1 309,41
Kontroll pr. bygg 1 173,99 1 467,49


