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MELDING OM POLITISK VEDTAK. KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER
FOR 2016

Kommunestyret behandlet i mØte 18.12.2015 sak 54115.
Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Hasvik kommunestyre vedtar de betalings- og avgiftssatser med bestemmelser som fremgar av
dokumentet <Kommunale avgifter og gebyrer for 2016>>, med følgende endringer:

Regulativets pkt. 9,vawravgift etter måler.

For vannmålere fastsettes det en fastavgift på kroner 6.000,- eks. mva. per år.

I tillegg betales det per levert kubikk:

Kr. 9,00 eks. mva. for de første 25.000 kubikk
Kr. 7,00 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk
Kr. 5,00 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk
Kr. 3,00 eks. mva. for de neste 25.000 kubikt
Kr. 1,50 eks. mva. per kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor
kalenderåret.
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Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, med mer.

Leie av lagerplass i kommunale bygg:

Båter inntil 15 fot
Båter fra 15 til23 fot (7 meter)
Båter over 23 fot ( over 7 meter)

kr 1451 pr. år
l<r 1743 ' *

kr 2183 " "

Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser.

Leie av gymsaVbasseng og andre kommunale lokaler:

Lag og foreninger som benytter kommunens gymsaler til fl'sisk aktivitet betaler ingen leie.

For bassenget betaler privatpersoner, lag, grupper eller sammenslutninger en sesongleie
per uketime på kroner 1.317,-. Sesongen varer fra medio september til medio mai.
Satsen for å leie bassenget i enkelttilfeller settes til kroner 220,- per time.

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

Formannskapet kan, etter en konkret helhetsvurdering, innvilge gratis tomt til nyoppføring av
enebolig av privatpersoner ment til eget bruk.

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103

Utleiepriser
Standard I

Pris per måned
Kr.83,20 pr.m2

Standard 2 Kr.70,20 mz

Standard 3 Kr. 64,00 mz

Sentralfrr Kr.24,30 mz

Garasieleie Kr.266.00.- pr. måned
Stipulerte strømpriser Kr 17,40 pr. m2

Salg tomter: Bolig- oe hytte/fritidstomter Kr.23,00 pr. m'
Festeavgift for tomter (nye festekontrakter) Kr.L,90 pr. mz pr. år
Minstepris for feste av nye bolig- fritidstomter
settes til
Leie av næringstomter

Kr 591,- pr. år

Kr 11,43 kr pr kvm pr år
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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 äutføre.I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt
betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt àutføre.

I. BYGGESAKER

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

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

BYGGESAKER ETTER PBL SS 20-2.

Kr. 877,-, i behandlingsgebyr.

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

Kr. 2924,-, i behandlingsgebyr

OMINNREDNING OG BRUKSENDRING

Kr 2.924,-. I saksbehandlingsgebyr

PÅVISNING AV BYGGELINJER/HUSPLASSERING

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.
Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende
plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur.

Gebyr for gravemelding: Kroner 437,- per melding.

II. DELINGSSAKER M.M.

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

1.

2

3
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1. DELING AV GRUNNAREAL/GRENSEJUSTERING/GRENSEPÅVISNING

For behandling av søknad om deling/grensejustering og grensepåvisning belastes
søkeren med et gebyr på kr. 2.924.- pr. registrert søknad før saken tas til behandling
hos administrasjonen.

2. AVKJØRSLER

For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og fl¡ting av
avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 702r-. Dersom avkjørsels-
saken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den
ikke med gebyr.

III FELLESBESTEMMELSER

1. BETALING FOR MEDG,Ä.TTE UTGIFTER

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av
statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brarursikring.
For slik kontroll kreves det betaling tilsvarende medgåtte utgifter.

Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, vil annonsekostnadene kreves
refundert.

2. URIMELIG GEBYR

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelighøyti
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 administrasj onen.

Gebyr vedtatt i medhold av Matrikkelloven $ 32.

GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG
DELINGSFORRETNING.

1

Areal im2 fra
0

1501

3001

til og med
1 500
3000

5000

Gebyr kr.
9.344,-
11.681,-
14.060,-
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Gebyret øker så videre med kr. 8780- pr. påbegynte dekar for den fradelte parsell.
Maksimalbeløp for selve oppmålingen settes kr 25.000.

Gebyr for utsetting av Punktfeste kr 7.602,-.

2. GEBYR FOR SEKSJONERING m/utarbeidelse 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. 8.767,-.
b). Hvor utarbeidelse av Matrikkelbrev ikke krever oppmerking i marka er gebyret
pr seksjon kr.2.690r-.

3. GEBYRFORGRENSEPÄ.VISNING/GRENSEJUSTERING

Til og med to punkter kr. 1.753,-.

Deretter pr. pkt. kr. 878,-

Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere
avholdt kartfonetning, betales i tillegg kr. 878,-

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

4. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE

For kartforretning over punktfeste betales minstegebyret
i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka anses nødvendig.

GEBYR FOR KARTFORRETNING SOM MEDFØRER BRUK AV BÄ.T.
Dersom kartforretning skal gjøres hvor oppmålingsmyndighet må benytte båt eller
annet transportmiddel for å komme til eiendommen belastes rekvirenten leiekostnader
for bruk av bät eller leie av annet transportmiddel.

6. GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING.

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket
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 MATRIKKELBREV.

Forutsetter tilfredsstillende matrikkelbrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig
avholdt kartforretning.

For utstedelse av nltt matrikkelbrev betales kr. 878r-

5
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For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse
med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom,
betales kr. 582,-

8. GEBYR FOR KOPI AV MATRIKKELBRE,V

For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales ll5 av det til
enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr.

GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET
UTFØRES AV ANDRE. Jfr. forskriftens kap 3.3

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

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

For slike forretninger over større 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.

1 1. EKSPEDISJONSGEBYR

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske
arbeidet, j fr. 3. 3 eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/
dokumentasj oner) for registreringsbrev bortfaller vanlig
gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr pàkr. 467,-
+ kr 116,- for hvert ekstra registreringsnummer.

12. URIMELIG GEBYR.

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelighøfi
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. BETALINGSBESTEMMELSER

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

b). Dersom den oppmålte parsell blir større enn søknaden tilsier og av den grunn er

Telefon: 78 45 27 00

Telefax: 78 45 27 0l
Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 4527 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103
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blitt behandlet i feil gebyrklasse skal rekvirenten etterfaktureres det resterende
gebyrbeløp.

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

d). Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder
på rekvisisj onstidspunktet. Det forutsettes at nødvendige
tillatelser foreligger og at nødvendige betingelser er oppfi'lt.

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

f). Gebyrsatsene er inkludert hj elpemannskap, bilgodtgj ørelse,
administrasjonsutgifte 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.

Rekvirenten må selv besørge transport for landmåler og kommunens representant.

Punkt 4: Havneregulativet

l GENERELT
Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen
trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v

Alle priser er eks mva.

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 fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av
felle sko stnader ti I admini strasj on og hj elpetj enester.

2.2Yederlag for bruk av kai
Vederlag for bruk av kai ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til
kaifront, dvs. kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger.

2.3 Yarevederlag
Varevederlag skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og
forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter
avsluttet lossing.
Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 20
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3 ANLØPSAVGIFT
3.1 Regulativ
Avgifter som skal betales av fartøy rned lengde 18 meter eller mer beregnes på grunnlag av faftøyets
bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av faftøy.

For faftøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak
som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter
følgende satser:

Tonnasjegruppering Ave.sats (kr)
PT RRT

For de første 3OO BRT 1,14

For de neste 3OO BRT 1.01

For de neste 600 BRT 0,8s
For de neste 8OO BRT 0"76

For de neste lOOO BRT 0,70
For de neste 2OOO BRT 0.61

For de neste 5OOO BRT 0,55

For de neste 10000 BRT 0.1 8

For de neste 10000 BRT 0,1 8

For alt over 30000 BRT 0.1 8

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

3.2Fútak
. Fartøy som passerer avgiftsområdet uten ä anløpe havnen
. Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2
døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer.
. Bergings- og isbr¡erfartøy under utførelse av berging og isbryting.
. Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr $ 5 i forskriftene til lovens

s 22.
. Fartøyer som betaler månedsavgift eller årsavgift
. Kommunens hjemmefiskeflåte

Telefon: 78 45 27 00
Tefefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlt 78 4527 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 01 03
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4 VEDLAG F'OR BRUK AV KOMMUNALE KAIER
4.1 Regulativ
Fartøyer som benytter kommunale kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter
føl satser

. Kaiavgift svares pr påbegynt døgn (liggetid).

. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn pä 6 timer eller
mindre regnes for Y' døgn.
. EtfarTØy 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 betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. Det kan også fastsettes månedsavgift.

4.2Fritak
. Orlogsfartøyer
. Fartøyer som betaler månedsavgift

4.3 Månedsavgift
Kommersielle fartøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av kommunale
kaier etter følgende satser:

5 Vederlag for bruk av sjøområder.
Fartøy som ankrer på reden betaler 50Yo av kaivederlag gjeldene for det aktuelle fartøyet, sår

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

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

Arbeidsrigger, flyekaier oppankrede fartøyer eller installasjoner betaler 50o/o av kaivederlag
gjeldene for det aktuelle fartøy pr døgn. Oppdrettsflåter, forflåter ombygde ferger mv betaler
vederlag etter egen avtale.

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 01

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 4527 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103

Avg.sats (kr)Tonnasjegruppering

PT BRT
For de første 3OO BRT 0,82

For de neste 3OO BRT 0,59
600 BRT 0.49For de neste

For de neste 8OO BRT 0,41

For de neste lOOO BRT 0,33
For de neste 2OOO BRT 0,23

5OOO BRT 0.2rFor de neste

10000 BRT 0,15For de neste

For de neste 10000 BRT 0.r4
For alt over 30000 BRT 0,r4

FartØygruppe (meter)
Kr pr mndfra til

0- 10, 165,-
10,1 20,0 282,-
20,1 24,0 407,-
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6 VAREVEDERLAG
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 mz: Yz tonn. Avgiften betales etter følgende regulativ:

Varetype Varevederlag
Grunnsats 34.- pr. tonn

Forsendelser under 500 ke 17,- pr stk

Bulkeods som ikke er spesifiseft nedenfor 17.- pr. tonn
Biler, campingvogner, båter 125,- pr stk

Arbeidsbrakker 490"- pr stk

Husseksioner 602,- pr stk

Våpen, ammunision og sprengstoff 165"- pr tonn
Containere
10 fot
20 fot
23 fot
26 fot
40 fot

148,- pr. stk
301,- pr. stk
347,- pr. stk
378,- pr. stk
602,- pr. stk

Postconta iner (grindkurv) 22,- pr. stk

Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil
48
timer etter endt utlossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til.
For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes medfartøy, erlegges

Varevederlaget kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlaget ved
utgående.

Varevederlaget kan pålegges varer som overføres frafartøy 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. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter
avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten.
Vederlaget beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og
gjennomgangsgods beregnes med 50 Yo av regulativets satser.

7 KOMMUNALE KAI 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 fl¡ebrygger. Vederlaget settes til kroner
2187,- pr år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kroner 4370,- pr år for faftøyer mellom 6 -
11 meter og kroner 7649,- for fartøy over 1 1 meter. De samme satsene gjelder for oppdrettsbåter.

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 4527 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: "/8 45 21 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103
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Småbåtplasser i marina:
Priser at

Fritidsbåter som ligger langsskips ved fl¡ebryggen betaler kr 983,- pr meter pr år

T.2Betaling av strøm på båtplasser mm
Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det
betales for bruk av strøm. Betaling av strøm skal dekke strømutgifter (inkl. mva):

Båtstørrelse Refusion pr år (kr)
Til oe med 7 meter I.377,-
Fra 7 fil os med I 0 meter t.999.-
Over l0 m 2.482,-

7.3 Prioritet
1. Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfartøyer. Søkere bosatt i
kommunen prioriteres foran andre søkere.

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

7.4 Leiesatser:
Leiesatser for tilreisende båter/gjestebåter:

¡ For alle kategorier båter
o mellom 16 og 50 fot kr 138,- pr. døgn - for liggeplass utover I uke kr 55l,-pr. uke
. over 50 fot økes leiesatsene med 500/0.

¡ For fiskebåter som leverer fangst til fiskebruket i kommunen kr. 70,- pr. dø9n,kr.276,- pr
uke og pr. sesong (3 mndr.) kr 690,-.

Punkt 5. Renovasjon.

Enhetstyper:
140 ltr dunk
240 ltr dunk
360ltr dunk

Tømmefrekvens
I gangl 2 uker
I gangl 2 uker
I gangl 2 uker

Pris pr enhet pr år eks. mva.
kr 3700,-.
kr 4144,-.
kr 4726,-.

Båsbredde Leie
>2m Kr 2.295
>2.5m Kr 2.868
>3,0m Kr 3.441
>3,5m Kr 4.015
>4.0 m Kr 4.589
>4,5m Kr 5.163
>5,0m Kr 5.736
5.0m> Kr 6.081

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103



HASVIK KOMMUNE
Fjellvn.6

9593 Breivikbotn

Punkt 6. Septik

Satsen for tømming av septiktanker settes till<r 2.648,-. pr. septiktank pr. år eks. mva.

Punkt 7. Feieavgift

Feieavgiften settes til kr. 200,-. pr pipe pr år eks mva.

Punkt 8. Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift for veg settes tilfu 4.524,-.eks. mva.
Tilkn¡ningsavgift for vann lî 4.244,-. eks mva.
Tilkn¡ningsavgift for kloakk kr 5.655,-. eks mva.

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsavgift for nyoppførte boligbygg.

Punkt 9. Vann og avløpsavgifter (årspriser)

Vann

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

Telefon:784527 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 01 03

Bolis areal kvm
25 -75
75 - 125

125 - t50
150 - 200

over 200

Fritidsboliger

Nærinssbvss
0 -200
200 - 400

400 - 600

600 - 800

800 - 1000

1000 - 1500

Over 1500
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Leie av vannmåler og pris pr kubikk.

For vannmålere fastsettes det en fastavgift på kroner 6.000 eks. mva. per år

I tillegg betales det per levert kubikk:

Kr. 9,00 eks. mva. for de første 25.000 kubikk.
Kr. 7,00 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk.
Kr. 5,00 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk.
Kr. 3,00 eks. mva. for de neste 25.000 kubikk.
Kr. 1,50 eks. mva. per kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor
kalenderåret.

Avløp

Punkt 10. Fakturagebyr.

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

Telefon: 78 45 27 00

Telefax: 78 45 27 01

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103

Bolis areal kvm
25 -75
75 - 125

125 - 150

150 - 200

over 200

Fritidsboliser

Nærinssbysg
0-200
200 - 400

400 - 600

600 - 800

800 - 1000

100 - 1500

Over 1500
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Punkt 1 1. Fritali/reduksj on av komm u nale av gifter I gebyrer.

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

Renovasjon.
Dersom det gis fritak/reduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det
kalenderåret søknaden framsettes i. Frital</reduksjon av kommunale avgifter kan også gis for
kortere perioder.

Septik
Dersom det gis fritak/reduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde 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 fritak for eller reduksjon i kommunale vann- og avløpsavgifter.

Med hilsen

Odd Michelsen

Konsulent

Kopi til:
Teknisk etat

Telefon: 78 45 27 00
Telefax: 78 45 27 0l

Saksbeh: Odd Michelsen
Saksbeh. dir. tlf: 78 45 27 20

Org.nr: 964830711
Bankkonto: 4912 050 0103




