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KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER
Vedtatt av kommunestyret 10.12.2015

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for vann-, avløp- og renovasjonstjenestene.
Gebyrene skal ikke overstige de kostnadene kommunen har for disse tjenestene til drift og
vedlikehold, administrasjon, renter og avdrag på lån.

ÅRSGEBYRER
Årsgebyret består av følgende:
- Abonnementsgebyr som er likt for alle
- Forbruksgebyr som betales etter mengde
vann/avløp forbrukt eller stipulert.
GEBYRER 2016
Abonnementsgebyr vann
pr. abonnement
Forbruksgebyr vann pr.
m3 målt forbruk
Stipulert forbruk
1 m2 = 1 m3
Abonnementsgebyr avløp
pr. abonnement
Forbruksgebyr avløp pr.
m3 målt.
Stipulert forbruk
1 m2 = 1m3
Vannmålerleie
Vannposter

eks.mva

inkl.mva
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eks.mva

inkl.mva

2400

3000

BEDRIFTER
Abonnementsgebyr vann
pr. abonnement
Forbruksgebyr vann pr.
m3 målt forbruk
Stipulert forbruk
1 m2 = 1 m3
Abonnementsgebyr avløp
pr. abonnement
Forbruksgebyr avløp pr.
m3 målt.
Stipulert forbruk
1 m2 = 1m3
Vannmålerleie

22

Boliger som ikke har vannmåler betaler
forbruksgebyr etter stipulert forbruk
basert på bebyggelsens størrelse.
Maks areal bolig 120m2 bruksareal.
Alle fritidsboliger skal ha installert
vannmåler.
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Installasjon av vannmåler betales av
huseier, kommunen holder vannmåler,
og er kommunens eiendom.
For fritidsboliger beregnes forbruk etter
målt mengde

Bedrifter som ikke har vannmåler betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på
bebyggelsens størrelse.

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING FOR VANN OG AVLØP
Bolig vann og avløp
Bedrifter vann og avløp

eks.mva

inkl.mva

5000
5000

6250
6250

ÅRSGEBYRER SLAMRENOVASJON
eks.mva
Slamtømming 0 – 4 m³
Slamtømming over 4 m³,
pr. m³
Slamtømming over 20m3
Tillegg tømming utover
sesong (1.nov-1 april)
Nødtømming helg

inkl.mva

1593

1991

405
355

506
444

1232
1695

1541
2188

Septikrenovatør er:
Engerdal Anlegg og Transport AS
tlf. 47441407

RENOVASJONSGEBYRER
Type abonnement
Bolighus - Standard
abonnement
Bolighus –
miniabonnement
Fritidsabonnement
Hytte – HA og HB
standard
Hytte – HC standard
Setrer i drift

eks.mva

inkl.mva

2817

3521

2268

2835

834

1043

990
291

1238
364

Bolighus
Standardabonnement pr. år:
(30 sekker for restavfall, 10 sekker for
papir og
10 sekker for plast )
Miniabonnement pr. år:
(15 sekker for restavfall, 10 sekker for
papir og 10 sekker for plast).
Sekkene som inngår i abonnementet blir
kjørt ut en gang i året, i løpet av
månedsskiftet mai/juni.

Dette er sekker som skal vare fra 01.07 dette året til 30.06 året etter.
Søppeldunk:
Fias tilbyr fra 1. juli dunk som et alternativ til sekk for restavfall. Forutsetningen for å få dunk
er at du i dag har 1.stk. husholdningsabonnement, eller 2. stk. miniabonnement. Endring fra
sekk til dunk kan skje to ganger i året, 1. juli eller 1. januar.
For søknad og mer informasjon går du inn på http://www.fias.no/søppeldunk
Ekstra sekker – Husholdning:
Ekstra sekker for restavfall kan kjøpes ved Servicekontoret og gjenvinningsstasjonen.
For ekstrasekker gjelder prisene fra FIAS, for 2016 er dette kr 44,- inkl mva.
Ekstra papirsekker og plastsekker til plast er gratis.
Ved flytting skal søppelsekkene ligge igjen i boligen.
Abonnementet følger eiendom og ikke person.

GEBYRER FOR FEIING OG TILSYN
Fra 01.07.05 ble Engerdal kommune en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
(MHBR), Elverum.
Feiing og fakturering gjøres av MHBR. Satsene for feiing av bolighus er i dag 523 kr.
inkl.mva.
Når det gjelder feiing av fritidsbolig er dette i dag ikke obligatorisk. Ønsker du feiing på din
fritidsbolig, eller har andre spørsmål tar du direkte kontakt med:
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Kirkevegen 75
2409 Elverum
Tlf . 61 14 80 00
For flere opplysninger kan dere gå inn på
www.mhbr.no

EIENDOMSSKATT
Eiendomsskatt skal betales av eier av skattepliktige eiendommer. Kommunestyret fastsetter
hvert år skattesatsen. Ved utsendelse av faktura for kommunale eiendomsavgifter 1. termin,
kunngjør kommunen hvert år en endringsliste. Denne viser hvilke nye eiendommer som er
taksert, eiendomskattesatsen, skattesatsen, evt. Bunnfradrag og hva eiendomskatte utgjør for
den enkelte eiendom.
Eiendomsskatten sendes ut 3. ganger i året sammen med øvrige kommunale avgifter.
Eiendomsskatten for den enkelte eiendom beregnes slik: (skattetakst-bunnfradrag) x skattesats
= eiendomsskatt å betale.
For mer informasjon om eiendomsskatten http://www.engerdal.kommune.no/Tema/bolig-ogeiendom/eiendomsskatt/Sider/Eiendomsskatt%20-%20informasjonsside.aspx

