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MELDING OM VEDTAK 

 

Kommunestyret  behandlet  i møte 16.12.2015 sak 52/15. Følgende vedtak ble fattet: 

 

ENDRING AV REGLER FOR FRITAK AV KOMMUNALE AVGIFTER 

 

Ny forskrift for kommunale eiendomsgebyr innføres fra 01.01.2016.   

 

1. Vann og avløp.  

 

Det gis kun fritak for ubebygd eiendom, eller eiendom som er rammet av brann.  

Næringsbygg likestilles med private, gebyrplikt gjelder; 

 

a. Er tilknyttet kommunalt vann eller avløpsledning direkte eller gjennom privat 

samleledning.  

b. Virksomheter/abonnenter er pålagt tilknytning i medhold av lov.  

 

2. Feieravgift.  

 

Vi foreslår å videreføre dagens praksis; 

 

Det gis kun fritak når ildsted er plombert, fyringsenheten må være tatt bort. Før 

eventuelt fritak gis må ildsted kontrolleres av bygningsmyndighetene. Ved eventuell 

innstallering av nytt ildsted må man søke på ordinært vis til bygningsmyndighetene, jfr 

reglene i plan og bygningsloven.  

 

 

 

 



3. Renovasjonsavgift.  

 

Alle bebygde og/eller bebodde eiendommer plikter i henhold til forurensingsloven å 

delta i den kommunale renovasjonsordningen. 

 

Det gis ikke fritak for grunngebyr. Er eiendommen ubebodd mellom 6-12 måneder 

regnes ½ mengdegebyr. Når eiendommen er ubebodd i 12 måneder kan det gis fritak 

for hele mengdegebyret. Avfallsbeholderen skal innleveres/fjernes når vedtak om 

fritak er mottatt. 

 

4. Saksbehandling.  

 

Huseier plikter å informere Båtsfjord kommune straks det skjer endringer i 

forutsetningene for beregning/innbetaling av kommunale avgifter. 

Søknad om eventuell reduksjon/fritak skal sendes for fremtidige terminer, og skal ikke 

ha tilbakevirkende kraft.   

Husvære hvor siste beboer er lagt inn på institusjon og får redusert sin trygd i mer enn 

3 måneder av termin får nedsatt avgift til ¼ av ordinær avgift. Dette under forutsetning 

av at huset er ubebodd.   

 

Det kan ikke gis fritak eller nedsatt avgift for bebygd eiendom av billighetsgrunner. 

 

Søknad om fritak for kommunale avgifter av økonomiske årsaker henvises til hjelp via 

sosial støtte. 

 

§ 5  IKRAFTTREDELSE 

 

 Disse retningslinjer trer i kraft 01.01.2016. 

 

FATTET I MEDHOLD AV: 

 

 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

 Forurensningsloven. 

 Lov om brannvern "feierforskriften. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det vil bli dyrere å ha ubebodd eiendom i Båtsfjord kommune.  

 



Avgift mengdeavgift antall hus sum

Vann 1 521kr           35 53 235kr     

avløp 2 529kr           35 88 515kr     

Renovasjon 2 360kr           35 82 600kr     

Sum. Eks mva 224 350kr  

25% mva 56 088kr     

Sum ink.mva 280 438kr   
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Båtsfjord kommune 

 

 

 

Trond Henriksen 

Teknisk sjef 

 

 

Kopi til: Økonomiseksjon 


