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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Morten Tøgersen Arkiv: M00  

Arkivsaksnr.: 19/256    

 

 

KOMMUNALE AVGIFTER 2020 (TEKNISK)  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Kommunale gebyrer, husleie og betalingssatser reguleres pr.1.januar 2020 i henhold til 

prisstigning i kommunal sektor anslått av kommunale- og 

moderninseringsdepartementet til 3,1 % for 2020. 

2. Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret. 

3. Gebyrer innenfor tekniske tjenester økes i forhold til forventet lønnsvekst med 3,5 %. 

Øvrige satser vedtas i henhold til vedlegg: Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- 

og oppmålingssaker 2020. 

4. Gebyrer for husholdnings- og fritidsrenovasjon fastsettes som vedtatt i 

representantskapsmøte i HAF IKS jf. Vedlegg. Gebyrene holdes uendret fra 2019. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kommunale avgifter bør vurderes og vedtas før årsskiftet.  

 

Fakta: 

Vannavgift og vanngebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. 

 I løpet av 2020 vil det bli utarbeidet ny hovedplan vann som vil ende opp med en 

innvesteringsplan på fremtidsrettet vannproduksjon etter dagens og fremtidens behov og etter 

drikkevannsforskriften.  

Oversikt gebyrer vil bli utarbeidet i samme prosess. 

 

Avløpsavgift og avløpsgebyrer foreslås opprettholdt på dagens nivå. 

Kostnader for drift av kommunalt avløpsanlegg har vært stabile over flere år. Kommunen har 

utbedret de fleste problemavløp som er registrert pr. 2019. Det som vil være en kostnad for 

neste år er at det planlegges å lage en hovedplan avløp. Denne er viktig å få utarbeidet, med 

tanke på at nye krav til utslipp.  Denne skal være grunnlag for å søke om  

tilskudd for større rehabiliteringsprosjekter i årene fremover. Dette kan gi økt avgift på sikt. 

 

Feieavgift opprettholdes på 2019 nivå. 

 

Renovasjon opprettholdes på 2019 nivå. Dette iht til vedtak i representantskapsmøte i HAF 

25.10.19. 

 

Gebyrer innenfor tekniske tjenester som gjelder timesats økes med 3,5 % iht til forventet 

lønnsvekst i 2020. 
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Gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- og oppmålingssaker 2020 økes generelt med 3,1 

%. Disse har ikke vørt justert siden 2014. 

For fradelings- og oppmålingssaker økes enkelte gebyrer iht til avtale med Lantek AS, som 

kommunen leier inn for oppmåling og føring av matrikkelen. 

 

For bygge- og plansaker økes enkelte gebyrer iht til kostnad for innleie av byggesaksjurist. 

 

Vurdering: 

Rådmannen legger frem forslag til kommunale avgifter. 

 

Vedlegg: 

1. Revidert gebyrregulativ for bygge, plan, fradelings- og oppmålingssaker 2020. 

2. Gebyrer HAF IKS 2020 

 

 

Træna 18.11.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Morten Tøgersen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


