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KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018

Formannskapets innstilling:
Hasvik kommunestyre vedtar prinsippet om ful1 kostnadsdekning når det gielder vann og avløp.

Hasvik kommunestyre vedtar de betalings- og avgiftssatser med bestemmelser som fremgår av

dokumentet <Kommunale avgifter og gebyrer for 2018>.

Saksutredning:

P r ins ippv e dt ak om ful I ko s tnads de hting :

I forvaltningsrevisjonsrapporten <Beregning av selvkost på VAR-områdeb har revisjonen påpekt at

Hasvik kommune ikke har gfort eksplisitt vedtak om full kostnadsdekning for vann og avløp. Dette

er nødvendig for å ha anledning til å dekke eventuelt underskudd i gebynegnskapet mot tidligere års

overskudd. Det foreslås derfor at kommunen fatter slikt vedtak.

Satser for kommunale avgifter og gebyrer for 2018:

Administrasjonens forslag til leiesatser, avgifter og gebyrer for 2018 legges med dette frem for
politisk behandling.

Regulativets pkt. 1: Utleiepriser for boliger, næringsbygg, garasjer m.m, foreslås øket med 1,2 Yo.

Regulativets pkt 2: Salgs- og festepriser for tomter foreslås øketmed3 Yo'

Regulativets pkt 3: Gebyrer knyttet til byggesaker, kartforretninger, oppmålinger m.m. foreslås øket

med3 Yo.

Regulativets pkt 4: For å kompensere for lønns- og prisstigning foreslas alle satser j

havneregulativet øke| med 3 %o.

Regulativets pkt.5: Vefas IKS øker mest sannsynlig sine priser ut til kommunene med 5 Yo.Det

foreslås derfor at kommunens satser ut til abonnentene økes tilsvarende. For å illustrere at
gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til
gjennomgangen av ansvarsorruäde2708 under behandlingen av årsbudsjett 2018.



Regulativets ph. 6: Det foreslås at gebyrene for septiktømming økes med 3 Yo.For å illustrere at
gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til
gjennomga:rgcn a-v ansvarsområde 2705 t-¡nder behandlinsen av årsburtsiett 201 8

Regulativets pkt 7: Feiing er en tjeneste som kommunen kjøper av Loppa kommune. Det foreslås at
feiegebyret økes med 3 Yo.For å illustrere at gebyrnivået er i samsvar med selvkostreglene vises det
til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av ansvarsområde 27ll under behandlingen av
årsbudsjett 2018

Regulativets pkL 8: Tilknytningsavgiftene foreslåes øketmed3 %o-

Regulatìvets pkt. 9: Vann- og avløpsavgifter.

Vann:
Det foreslås at samtlige satser for vannforsyning økes med 3 o/o.For å illustrere at gebymivåèt er i
samsvar med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til gjennomgangen av
ansvarsornr äde 27 0l under behandlingen av årsbudsj ett 20 1 B.

Avløp:
Det fì¡resiås at satsene for avløpsgebyr økes med 3 Yo.For å iiiustrere at gebyrnivået er i samsvar
med selvkostreglene vises det til vedlagte forkalkyle, samt til giennomgangen av ansvarsområde
2705 under behandlingen av årsbudsjett 2018.

Re gulativets pkt. I 0 : Fakturagebyr.

Størrelsen på kommunens fakturagebyr foreslås holdt uendret.

Vedlegg:

Forkalþle VAR 2018.
Kommunale avgifter og gebyrer for 2018.

Breivikbotn, 16.11.2017

Erik Arnesen
Rrådmann
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Utleiepriser
Standard 1

Pris per måned
Kr.86,70 pr.m2

Standard 2 Kr.73110 mz

Standard 3 Kr.66,70 mz
Senhalfyr Kr.25,00 mz

eleie Kr"277,A0,- pr. måned
Stipulerte strømpriser Kr I7r90 pr. ml

Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, med mer.

Leie ay lagerplass i kommunale bygg:

Båter inntil 15 fot
Båter fra 15 til 23 fot (7 meter)
Båter over 23 fx ( over 7 meter)

kr 1512 pr. år
kr 1816 " "
l<t 2275 " "

Leie av lagerplass til annet avgiøres etter s(iønn på grunnlag av de fastsatte priser.

Leie av gymsaUbasseng og andre kommunale lokaler:

Lag og foreninger som benytter kommunens gymsaler til fysisk aktivitet betaler ingen leie

For bassenget betaler privatpersoner,Tag, grupper eller sammenslutninger en sesongleie
per uketime på kroner 1.372,-. Sesongen varer fra medio september til medio mai.
satsen for å leie bassenget i enkelttilfeller settes til kroner 229,- per time.

Punkt 2: Salg og festepriser for boligtomter m.m.

Formannskapet kan, etter en konk¡et helhetsrrurderng,innvilge gratis tomt til nyoppføringav
enebolig av privaþersoner ment til eget bruk.

Salg tomter: Bolie- oe hytte/fritidstomter
Festeavgift for tomter {nye festekontrakter)

Kr. ñ
l¡:2,00 pr. m pr. ar

Minstepris for feste av nye bolig- fritidstomter
settes til
Leie av næringstomter

Kr 621,- pr. år

Kr 11,75 kr pr kvm pr år



1.

,,

PUNKT 3: Bygge- og delingssaker m.m.

Gebyrer vedtatt i medhold av Plan- og bygningslovens $ 33-1.

Dette betalingsregulativet fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om
deling, byggetillatelse, kontroll og andre oppgaver kommunen i henhold til plan- og

bygningslovgivningen er pålagt ãutføre.I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt
betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre.

I. BYGGESAKtrR

Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader
og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer.

Hvor ikke annet er særskilt angitt refcrerer arealene seg til
arbeidets bruksareal - som definert i NS 3940.

BYGGESAKER ETTER PBL $$ 20-2.

Kr, 930,-, i behandlingsgebyr.

BYGGESAKER ETTER PBL S$ 19, 20-t og29-4

Kr. 3.102,-, i behandlingsgebyr

OMINNREDNING OG BRUKSENDRING

Kr 3.102,-. I saksbehandlingsgebyr

PÅVISNING AV BYGGELINJER/TIUSPLASSERING

For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr

etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B,
pkt.4. Det skal minimum påvises 3 hjømer / punkter.
'llenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende
plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur.

Gebyr for gravemelding: K¡oner 463,- per melding.

IL DELINGSSAKER M.M.

Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om
delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v.

1. DELINGAVGRUNNAREAL/GRBNSEJUSTERING/GRENSEPÄ.V¡SUINC

For behandling av søknad om delinglgrensejustering og grensepåvisning belastes

søkeren med et gebyr på kr. 3.102.- pr. registrert søknad før saken tas til behandling
hos administrasjonen.

3.

4.



For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og fl¡ting av
avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 745,-. Dersom avkjørsels-
saken i¡ngfu som en natrnlig dcl av fradelingssaken, belastes den
ikke med gebyr.

NI FELLESBESTEMMELSER

I. BETALING F'OR MEDGÅTTE UTGIF'TER

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av
statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, til{luktsrom og brannsikring.
For slik kontroll kreves det betaling tilsvarende medgåtte utgifter.

Ved annonsering om utlegging til offentlig etters)¡n, vil annonsekostnadene kreves
refundert.

2. URIMELIG GEBYR

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelighøyf i
forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan
bygningssjefen fastsette et passende gebyr-

Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne
myndighet kan delegeres til administrasjonen.

Gebyr vedtatf i medhold av Matrikkelloven g 32.

GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG
DELINGSFORRETNING.

^ ^ 
lt!¡rdñdÌ nñ¿. f\ v r\rrt¿rt:t'ÐLl/lf

Areal i m2 fra
0

1501

3001

I

til og med
1s00
3000

5000

Gebyr kr.
9.912,-
12.lgl,-
14.916,-

Gebyret øker så videre med kr. 931,- pr. påbegynte dekar for den fratlelte parsell.
Maksimalbeløp for selve oppmålingen settes kr 25.000.

Cebyr for utsetting av Punktfeste kr 8.065r-.

GEBYR FOR S EKS JONERING m/utarbeidel se Måle-/Matrikkelbrev.
a). For utarbeidelse av Matrikkelbrev som krever oppmerking i marka er gebyret pr
seksjon etter pkt 5.1. betalingsregulativ B med minstepris på kr. 9.300,-.

2"



b). Hvor utarbeidelse av Matrikkelbrev ikke krever oppmerking i marka er gebyret
pr seksjon kr.2.851r.

3" GEBYRFORGRENSEPÄ.VISNINGIGRENSEJUSTERING

4.

Til og med to punkter kr. 1.859'-.

Deretter pr. pkt. kr. 931,-

Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere
avholdt kartforretning, betales i tillegg kn 931'-

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales
gebyr etter pkt 5.1 betalingsregulativ B.

GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PTINKTFESTE.

For kartforretning over punktfeste betales minstegebyret
i pkt. I dersom merking og oppmåling i marka anses nødvendig.

GEBYR FOR KARTFORRETNING SOM MEDFØRER BRUK AV BÅT.
Dersom kartfonetning skal giøres hvor oppmålingsmyndighet må benytte båt eller
annet transportmiddel for å komme til eiendommen belastes rekvirenten leiekostnader

for bruk av båt eller leie av annet transportmiddel.

6. GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING.

Ved tilbakekall avbrutt eller annullert forretning - tbrårsaket
av rekvirenten etter at saken er berammet - betales full gebyr jfr den omsøkte
parsellens areal i henhold til pkt 5"1 betalingsregulativ B.

7. GEBYR FOR NYUTSTEDELSE OG AJOURFØRING AV MATzuKKELBREV.

Forutsetter tilfredsstillende matrikkelbrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig
avho ldt ka*forretring.

For utstedelse av nytt matrikkelbrev betales kr. 93lr-

For 4iourføring av koordinatbestemt mårlebrev som tas i forbindelse
med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom,
betales kr. 6L7,-

8. GEBYR FOR KOPI AV MATRIKKELBREV.

For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales l/5 av det til
enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr.



Y. ûEBYR FÛR KART- OÛ ÐELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET
u I Ftár(DJ ^¿\V IINL,I(|.,. JÌr. IorsKrlItens Kap -{.3

For forretninger der den tekniske delen utføres av and¡e enn
oppmålingsmyndigheten betales etter pkt. 5.1 Betalingsregulativ B.

i0. GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING
OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER.

For slike forretninger over sterrre sammenhengende parseller/eiendommer til
landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formåI, betales etter anvendt tid
begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt.1 og 3.

I 1. EKSPEDISJONSGEBYR

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og giør det tekniske
arbeidet, jfr. 3.3 eller forestår forarbeidet (kartårbeidet/
dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig
gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 495,-
-L L- Itn f^- L.,-+ ^l--+-^ -^^i^+-^-i--' ñr ¡!ut- rur r¡yvrt v[ùtr4 tçérùuçrllrËJrrurul!.tr!.

T2. URIMELIG GEBYR.

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelighøyt
i forhold til det arbeid oppmålingsmyndigheten har med saken,
kan lederen for oppmålingsmyndigheten fastsette et passende
gebyr.

Hasvik formannskap kan i særskilte tilfeller redusere gebyret.
Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen.

13. BETALTNGSBESTEMMELSER

a). Saksbehandlingsgebyrer skal betales til Hasvik kommune før administrasjonen tar
saken til behandling.
Gebyr for kartfonetningen skal betales til Hasvik kommune fbr oppmåling finner sted

b). Dersom den oppmålte parsell blir større enn søknaden tilsier og av den grunn er
blitt behandlet i feil gebyrklasse skal rekvirenten etterfaktureres det resterende
gebyrbeløp.

c). Er den oppmålte parsell rnindre enn søknaden tilsier og av den grunn blitt behandlet
i feil gebyrklasse skal det overskytenele gebyr refunderes rekvirenten.

d). Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder
på rekvisisj onstidspunktet. Det forutsettes at nødvendige
tillatel ser foreli gger o g at nødv endi ge betingelser er opp fylt.

e). Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid
igangsettes.



f). Gebyrsatsene er inkludert hjelpemannskap, bilgodtgiørelse,
administrasj onsutgifte og merkemateriell.

g) Leie av båt eller annet egnet transportmiddel må i sin helhet dekkes av rekvirenten

Tinglysing kommer i tillegg der dette er påkrevet. Dersom Hasvik kommune besørger

innsending av dokumenter for tinglysning kommer det i tillegg til Statens Kartverks
tinglysningsgebyr kommunalt gebyr pålydende kr 50.- til dekning av porto.

Rekvirentsn må selv besørge transport for landmåler og kommunens representant.

Punkt 4: Havneregulat¡vet

1 GENERf,LT
Havneavgiftene skal samm€n med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen

trenger til adminisffasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v

Alle priser er eks rnva.

2 AVGIFT OG VEDERLAG
2.1 Anløpsavgift
Anløpavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, d.v.s.
sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette färtøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av

felleskostnader til admini strasj on og hj elpetj enester.

2.ZYederlag for bruk av kai
Vederlag for bruk av kai ilegges når fartøyer fortøyer yed kommunal kai, og skal dekke kostnadene til
kaifront, dvs. kaikon struksj o ner o g fortøyn ingsinnretninger.

2.3 Varevederlag
Varevederlag skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og
fr-rrflytting av varer, sâmt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer tbr lasting tar til etter

avsluttet lossing.

3 ANLøPSAVGIFT
3.1 Regulativ
Avgifter som skal betales av fatøy med lengde l8 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets

bruttotonnasje i samsvar med intemasjonal konvensjon om måling av fartøy.

For fartøyer som ikke er mål! fastsettes tonnasjen av vedkomrnende havnemyndighet. Med unnt¿k
som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter

følgende satser:



Tonnasjegruppering Avp.ssts (krì
tî ÉKl

For de første 3OO BRT 1,20
For de neste 3OO BRT I.07
For de neste 600 BRT 0.90
For de nestc 8OO BRT 0.80
For de neste lOOO BRT 0.74
For dç neste 2OOO BRT 0.65
For de neste 5OOO BRT 0,s9
For tie neste 10û00 BRT 0.20
For de neste 1000û BRT 0.20
For alt over 30000 BRT 0.2a

'Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn,
erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.
. For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan det avt¿les at det bare skal betales avgift for et bestemt
antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift.

3.2 Fritak
. Fartøy scm prÈsserer arrg!ftsornrådet uten å an!øpe ha.¡nen

' FartøY som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer aver 2
døgn og farføyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer.
. Bergings- og isbçerfartøy under utførelse av berging og isbryting.
'Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr $ 5 i forskriftene til ïovens
922.
. Fartøyer som betaler månedsavgift eller årsavgift
. Kommunens hjemmefi skefl åte

4 VEI}LAC FOR BRUKAV KOMMT]NALE KAIER
4.1 Regulativ
Farøyer som benytter kommunale kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter

satser:

. Kaiavgift svares pr påbegynt døgn (liggetid).

' Liggetiden- rçgnes f-rafartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller
mindre regnes for % døgn.

a

Ave.sats fkr)Tonnasjegruppering

PT BRT
For de første 3OO BRT 0.86
For de neste 3OO BRT 06?
For de nesfe 600 BRÏ 0,52
For de neste 8OO BRT 0,43
For de neste IOOO BRT 0"3s
For de neste 2OOO BRT 0.25
For de neste 5OOO BRT 0,24
For de neste 10000 BRT 0,18
For de neste 1000û BRT 0,16
For alt over 30000 BRT 0.15



. Et fârtøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over
dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser.

Det betates dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. Det kan også fastsettes månedsavgift.

4.2Fritak
. Orlogsfartøyer
- Farüøyer som betaler månedsavgift

4.3 Månedsavgift
Kommersielle farøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av kommun¿le
kaier etter følgende satser:

5 Vederlag for bruk av sjøområder.
Fartøy som ankrer på reden betaler 5Ùo/o av kaivederlag gieldene for det aktuelle fartøyet, så

som borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner. Vederlagets størrelse

fastsettes ut fra oppdragets art og omfang, og pr døgn.

Arbeidsrigger, flytekaier oppankrede fartøyer eller installasjoner betaler 50Yo av kaivederlag
gjeldene for det aktuelle îartøy pr døgn. Oppdrettsflåter, forflåter ombygde ferger mv betaler
vederlag etter egen avtaie.

6 VARE\rEDERLAG
6.1 Regulativ
Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over
kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om
til vektenhet ikke mindre enn I m:: Vztonn. Avgiften betales etter følgende regulativ:

Va¡etype Varevederlag
Grunnsats 36.- pr. tonn
Forsendelser under 500 kg 19.- or stk

Bulksods som ikke er srresifisert nedenfor 19,- pr. tonn

Biler" campinwosner, båter 133.- pr stk
Arbeidsbrakker 520"- nr stk

Husseksioner 638,- pr stk
Våpen. ammunision og sprengstoff 175.- or tonn

Containere
10 fot
20 fot
23 fot
26 fot
40 fot

156,- pr. stk
319,- pr. stk
368,- pr. stk
400,- pr. stk
638,- pr. stk

Postcontainer (erindkurvi 24"- or. stk

Fartøygruppe (meter)
Kr pr mndfra ril

0- 10, 175,-

10,1 2o'o 300.-
20,1 24,0 432,-

Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48



timer etter endt utlossing av skip, eiler inntil 48 timer før iasting av skipet tar til,
For varer som ankommer havnen i transig og som ankommer og vi<lerefbrsencles med tartøy,erlegges
Varevederlaget kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlaget ved 

-

utgående.

Varevederlaget kan pålegges varer som overføres fra fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av
fartøyene ligger ved denne" Avgiften kan i så fall, ikke oppkreves med mer enn en tredel av hva som er
bestemt for varer som føres over kaien.
Varevederlaget for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget
vareavsender. De.tte ska! dog ikke være til hinder for at.¡arevederlaget ved innenrlks forsendelser etter
avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten.
Vederlaget beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og
giennomgangsgods beregnes med 50 %o av regulativets satser.

7 KOMMUNALE KA.I OG FLYTEBRYGGER
7.1 Regulativ
Leie for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ:

Registrerte fiskefartøyer med hjemmehavn i Hasvik, der eier er registrert på blad B, betaler et fast
kaivederlag om de ligger ved en av kommunens kaier eller flytebrygger. Vederlaget settes til koner
2'252,- pr år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kroner 4.501,- pr år for fartøyer meltom 6 *
I I meter og kroner 7.878,- for fartøy over 1 1 meter. De samme satsene gf elder for oppdrettsbåter.

Småbåtplasser i marinr:
Priser ar

Fritidsbåter som ligger langsskips ved flytebryggen betaler kr 1.042,- pr meter pr år.

7.2 Betaling av strøm på båtplasser mm
Der hvoi forholdene er tilrettelagt rrred muligheter for strømtilknytning iil den enkelte båt, skal det
betales for bruk av strøm. Betaling av strøm skal dekke skømutgifter (inkl. mva):

Båtstørrelse Refusion pr år fkr)
Til os med 7 meter 1.460.-
Fra 7 til og med l0 meter 2.120.-
Over lû m 2.632,-

7.3 Prioritet
l. Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfaftøyer. Søkere bosatt i
kommunen prioriteres foran andre søkere.

Båsbredde Leie
>2m Y\r2.435
>2.5m Kr3.O42
>3.0m Kr 3.650
>3,5m Kr 4.259
>4.0 m Kr 4.869
>4.5 m Kr 5.4'17
>5^ûm Kr 6.085
5.0m> Kr 6.451



Tildelt båtplass er ment til bruk for egen bat. Kommunen kan si opp plassen dersom leietaker ikke
lenger har egen båt. Framleie av båþlass er ikke tillatt.

7.4 Leiesatser:
Leiesatser for tilreisende båter/gjestebåter:

r For alle kategorier båter
¡ mellom 16 og 50 fot kr 146,- pr. døgr - for liggeplass utover I uke kr 584,-pr. uke
. over 50 fot økes leiesatsene med 50%.

Punkt 5, Renovasjon.

Enhetstyper:
140ltr dunk
240ltr dunk
360ltr dunk

Tømmefrekvens
I gang/2uker
I gartgl2 uker
I gang/2uker

Pris pr enhet pr år eks. mva.
kr 3885,-.
kr 4351,-.
kr 4962,-.

Punkt 6. Septik

Satsen for tømming av septiktanker settes til kr 3.055,-. pr. septiktank pr. år eks. mva

Punkt 7. Feieavgift

Feieavgiften settes til kr. 268,-. pr pipe pr år eks mva.

Pu nkt 8. Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift for veg setles til kr 4.800,-.eks. mva,
Tilknytningsavgift for vann kr 4.500,-. eks mva.
Tilknytningsavgift for kloakk kr 6.000,-. eks mva.

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsav$ift for nyoppførte boligbygg.

Punkt 9. Vann og avløpsavgifter (årspriser)

Bolis sreal kvm
25 -75
75 - 125

125 - 150

Vann



over 200

Fritidsboliser

Nærinssbvss
0 -200
200 - 400

400 - 600

60û --800

800 - 1000

1000 - 1500

Over 1500

Ovennevnte satser for næringsbygg gielder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For
disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.

Leie av vannmåler og pris pr kubikk.

For vannmålere fastsettes det en fastavgifr på kroner 6.180 eks. mva. per år.

I tillegg betales det per levert kubikk:

Kr.7,4I eks. mva. forde første 25.000 kubil*.
Kl5,77 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk.
Kr. 4,10 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk.
Kr.2,47 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk
Kr. I,23 eks. mva. per kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor
kalenderåret.

Bolis areal kvm
25-75
75 - l2s
25 - 154

1s0 - 200

Avløp



Fritidsboliser

Nærinssbvss
0-20û
200 - 400

400 - 600

600 - 800

800 - 1000

100 - 1500

Over 1500

r.$.i.'

Punkt 10. Fakturâg€byr.

I tilfeller hvor det har vært gitt mutighet for direkte oppgiør med kort eller kontanter kan det
kreves gebyr for utstedelse av faktura. Gebyret kan være på inntil I'coner 50,- per faktura.

Pun kt I l. Frital¡/red u ksjon av kom mu nale avgifter/gebyrer.

Søknad om fritak eller reduksjon av kommunale avgifter framsettes skriftlig til Hasvik
kommune og skal begrunnes. Det skal tungtveiende gnrnner til for at reduksjon / fritak
innvilges.

Renovasjon.
Dersom det gis fritaklreduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gielde for det
kalenderåret søknaden framsettes i. Fritak/reduksjon av kommunale avgifter kan også gis for
kortere perioder.

Septik
Dersom det gis fritalc/reduksjon vil fritalc/reduksjon av kommunale avgifter kun gielde for det
kalenderåret søknaden framsettes.

Feieavgift
Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale feieavgifter-

Vann og avløpavgifter.
Det gis som hovedregel ingen fritåk for eller reduksjon i kommunale vann- og avløpsavgifter.



Forkalkyle VAR 2018

(alle beregninger eks mva)

(alle beregninger eks mva)

(alle beregninger eks mva)

Brukerbetalinser/salosinntekt 3 950 000,00

Direkte kostnader 3 072 311.00

lndirekte kostnader 2514M,13

Overskudd/underskudd

finanskostnader

{253 601.06)

g7g 825,93I

Bruk av bundet driftsfond til selvkostområde

94 o/o

253 601,06

Netto selvkost forkalkvle balanserer

Selvkostomrade VANN 2018

Brukerbetalinoer/salosi nntekt 1 570 000.00
ñi¡alzra l¿nalnaAa¿ 1 a4A7ta^r I rv t4wlvv

lndirekte kostnader 182 951,96

t304 591.49)

572Kalkulatorisk finanskostnader

Overskuddlunderskudd

Bruk av bundet driftsfond til selvkostområde

84 o/a

304 581,49

NEtto selvkost forkalkvle balanserer

Selvkostonrracle AVLØF 201 B

Brukerbetalinoer/salqsinntekt 2 364 000,00

Direkte kostnader 2 269 000.00

lndirekte kostnader 84 516,48

Kalkulatorisk finanskostnader

Overskudd/underskudd

10

(0.00)

52

100 0/

(0.00)Ðisoonerino til/fra bundet selvkostfond

Forkalkyle VAR Selvkosttjenester



Brukerbetalinoer/salosinntekt 150 000,00

Direkte kostnader 165 000,00

lndirekte kostnader
Kal

Overskudd/underskudd (1s 000,00)

Bruk av bundet driftsfond

91o/o

15 000,00

(alle beregninger eks mva)

Brukerbetalinqer/salosinntekt 265 000,00

Direkte kostnader 200 000.00

lndirekte kostnader 26 489,48
Kalkulatorisk finanskostnader

Overskudd/underskudd 38 510,52

117 o/o

(38 510,52)Overskudd lil selvkostfond

Netto selvkost forkalkvle balanserer

201 ISelvkostomracle Slam/sept¡kk

Forkalkyle VAR Selvkosttjenester




