Høringsbrev
Forslag til endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr i Vikna kommune og i
gebyrregulativet «Vann- og avløpsgebyr 2018».
Vikna kommune foreslår å senke kommunale avgifter (vann- og avløpsgebyr) for boenheter
under 30 m2.
Følgende endringer foreslås (nye priser og kategorier er markert med gult):
§6
Abonnementsgebyr
I dagens forskrift er abonnementsgebyret for bolig fast pr. år, uten oppdeling mht.
areal (kr 1 506,- for vann og kr 885,- for avløp). Nytt forslag går ut på oppdeling mht. areal.
Boliger og fritidsboliger:
Kategori
Årsforbruk
Kategori 1:
Kategori 2:

0 - 30 m2
31 - 500 m2

I dag vann/avløp
kr. 1.294,-/kr. 885,kr. 1.294,-/kr. 885,-

Forslag til ny pris
vann/avløp
kr. 431,-/kr. 295,kr. 1.294,-/kr. 885,(ingen endring)

For øvrige abonnenter foreslås ingen endringer.
Forbruksgebyr
Bortsett fra næringseiendommer og fritidsbebyggelse, betaler abonnenter etter faktisk (målt)
vannforbruk eller etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal etter NS3940, og
pris pr. m3.
Forbruksgebyret deles opp i flere kategorier enn det som er tilfellet i dag. Ny oppdeling
er som følger:
0 – 30 m2
bruksareal (BRA)
50 m3 vannforbruk
31 – 75 m2
bruksareal (BRA)
130 m3 vannforbruk
2
76 – 150 m bruksareal (BRA)
180 m3 vannforbruk
151 – 250 m2 bruksareal (BRA)
220 m3 vannforbruk
251 – 500 m2 bruksareal (BRA)
250 m3 vannforbruk
Prisen pr. m3 for vann og avløp er uendret.
For bygninger med areal over 250 m2 ønskes innført ny oppdeling. Det foreslås stipulert
volum på 250 m3 for bygning med areal mellom 251 – 500 m2 i stedet for å beregne stipulert
forbruk i forhold til 1,5 m3 vann pr. m2. Den nye inndelingen vil gjøre arbeidet med
oppfølging av denne gruppen betydelig enklere. Stipulert årsforbruk på et volum tilsvarende
250 m3 er skjønnsmessig vurdert ut ifra lokal kunnskap.
§16
Overgangsordninger vurderes ikke nødvendig å videreføre, da en antar at kravet om å

installere vannmåler er etterkommet innen utgangen av 2018. Krav om å installere vannmåler
gjelder næringsabonnenter og offentlige virksomheter.
Høringsfrist:
Kommunen ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes kommunen
innen tirsdag 20.juni 2018, til vikna@vikna.kommune.no
Vedlegg:
Forslag til endret Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Vikna kommune
Gebyrsatser fra 01.07.2018 (gebyrregulativet)

