VERRAN KOMMUNE
Satser for kommunale eiendomsgebyrer i 2017
Vann og avløp
Abonnementsgebyr vann
Forbruksgebyr - Kr pr m3 vann
Abonnementsgebyr avløp
Forbruksgebyr - Kr pr m3 avløp

eks mva inkl mva
2760,00 3450,00
20,00
25,00
1919,00 2398,75
11,85
14,82

Renovasjon
Renovasjonsgebyr pr. år
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

240 L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonnement)
140 L restavfall + mat, plast og papir/papp
360 L restavfall + mat, plast og papir/papp
Minst 3 abonnement med felles hentepunkt – alle fraksjoner
Minst 6 abonnement med felles hentepunkt – alle fraksjoner
Bringeordning alle fraksjoner
Hytte – fritidsrenovasjon

eks mva
2740
2530
3485
2630
2325
2140
740

inkl mva
3425
3163
4356
3288
2906
2675
925

300

375

eks mva
250

inkl mva
313

550

688

500
700
1050

625
875
1313

48

60

985

1231

Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller
(gjelder alt. 1, 2 og 3)
Fri levering av husholdningsavfall på Bratreitøra er inkl. i gebyret.
(gjelder ordinære mengder ordinært husholdningsavfall)

Diverse
2.1 Utkjøring / bytte av beholder (endring/stopp i abonnement)
(Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på Bratreitøra
gratis).
2,2 Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad
2,3 Henting ved husvegg etter søknad (pr. abonnent):
henteavstand: inntil 10 m
henteavstand: 11 – 15 m
henteavstand: 16 – 20 m
2,4

Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) inkl. statlig avgift

2,5 Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time
(p.g.a. ikke hentet i rute som følge av innparkering mv.)
Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time
vil også fraksjonspris i hht prisliste for næring faktureres.
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, henting,
oppydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensingsloven.

Feiing/tilsyn

Slamtømming
Gebyrer beregnes ut fra oppmøtepris (O), tankens størrelse (T) og tømmehyppighet.
Tømmehyppigheten (A) bestemmes etter bruk og størrelse på oppsamlingsenheten og for
tømming hvert år er A=1, hvert annet år A=0,5 og hvert fjerde år A=0,25 og disse faktorene
legges inn i beregningen av det årlige gebyret.
Oppmøte Antall tøm
O
A

Tankstørrelse Pris pr.kbm
T
k

Ordinært gebyr= Årlig gebyr
(O+T*k)
=(O+T*k)* A.

Minsteavgift for fritidsbolig beregnes ut fra tømming av en 2 m³ tank.
Minsteavgift for helårsbolig beregnes ut fra tømming av en 4 m³ tank.
Oppmøtepris kr 480 eks mva, kr 600 inkl mva
Pris per kbm kr 260 eks mva, kr 325 inkl mva
Kommunalt påslag kr 100

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer blir utskrevet med 7 promille av
eiendomsskattetaksten. Det gis ikke noe bunnfradrag.
Eiendomsskatt på verker/bruk og næringseiendommer blir utskrevet med 7 promille av
eiendomsskattetaksten.
***

1.
2.
3.
4.

Gebyrer for vann, avløp samt eiendomsskatt faktureres av Verran kommune.
Renovasjonsgebyr faktureres av Steinkjer kommune.
Feiegebyr faktureres av Brannvesen Midt.
Gebyr for slamtømming faktureres av Fosen Renovasjon.

Gebyrene i punkt 1 og 2 faktureres tre ganger per år.
Gebyret i punkt 3 og 4 faktureres en gang per år.

