
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Konferanserommet i underetasjen, Sonjatun Helsesenter 
Dato: 05.11.2018 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 3/18 Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral  2018/265 
PS 4/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019  2018/964 
 
Orienteringer: 
Hverdagsrehabilitering v/Karete Samuelsen fra kl 12:15 til 12:45 
Budsjett 2019 v/økonomisjef Rita Toresen fra kl14:00 
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Nordreisa Frivilligsentral
Virksomhetsplan 2019
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 58 80 00 Bankkonto: 4740 05 03954

Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01

9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no
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1.1.Nordreisa Frivilligsentral

Det har vært etablert frivilligsentral  i  Nordreisa 2008, med ulike organisasjonsformer og eiere.

Sentralen er i dag kommunal, og er etablert som en frivillig forening med driftsmidler fra

kulturdepartementet og Nordreisa kommune. Daglig leder er ansatt i 100% stilling.

Frivillig sentralen har kontor på Sonjatun ,og er åpent daglig mellom 07.30-15.00

Sentralens oppgave er å være kontaktpunkt og møtested for mennesker, foreninger og offentlige

instanser. Den skal være et lokalt forankret kraftsenter for alle som har interesse av og lyst til delta i

frivillig arbeid.

Hovedoppgaver for Frivillig sentralen:

koordinere frivillig arbeid

formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger

bidra til dialog mellom frivillig og offentlig virksomhet

Sentralen i Nordreisa koordiner følgende faste tiltak:

TV-aksjonen, Koordinere eldredagen, Koordinere julaften for enslige som gjennomføres av

lag/foreninger, servicekontor for alle , koordinere aktivitetsvenner og sette frivillige ut i oppdrag for

Nordreisa samfunnet. Utenom dette er daglig leders arbeid knyttet til samarbeid om tiltak sammen

med frivillige lag og foreninger/organisasjoner eller frie frivillige og kommunen. Sentralen initierer

ikke til aktiviteter som frivillige allerede har startet.

Nordreisa Frivilligsentral har som oppgave å koordinere frivillig aktivitet i kommunen.

Frivillige som melder seg skal settes inn i frivillig aktivitet i kommunale tjenester eller andre

ønskede tjenester.

Nordreisa Frivilligsentral skal sette frivillige inn i de forskjellige tjenestene.

Nordreisa Frivilligsentral skal ha fokus på å få flere frivillige inn i kommunale tjenester.
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Tiltak O
1
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3
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aver
TV-aksjonen (NRK)

Eldredagen

Julaften for enslige

Aktiv på dagtid

Dagtilbud demente

Møteplass Leonhard

isaksensve

Servicekontor for

alle

Aktivitetsvenn

Aktivitetsplikt for

sosialmottagere

Teknisk vaktmester

miniatyrskytebane

Koordinere frivillige
tjenester

Kriminalomsorgen

Pårørendeskole

innhold av  o  aver
Nordreisa Frivilligsentral skaffer bøssebærere til TV-
aksjonen.
Bøssebærere blir rekruttert fra grendelag, russen NTVS,
o andre frivilli e som har meldt se å.

Nordreisa Frivilligsentral skal være med å koordinere
eldredagen i kommunen.

Være med å lage et program for eldredagen.
Skaffe forelesere til eldredagen.
Kontakte skoleklasse som skal h'el e til med serverin  .
Nordreisa Frivilligsentral skal hjelpe til med gjennomføring

av julaften for enslige, dette i samarbeid med

lag/forening.
Nordreisa Frivilligsentral skal hjelpe til med å koordinere

denne da en.

Nordreisa Frivilligsentral koordinerer denne aktiviteten.

Aktiv på dagtid vil ha sosiale turer hver onsdag ukentlig.

Dette er et tilbud til alle.
Nordreisa Frivilligsentral har ansvaret for transport til/fra
for asienter, da tilbud for demente. Gulen
Nordreisa Frivilligsentral skal ha møteplass til forskjellige
sosiale tiltak i huset i Loenhard Isaksensve .
Nordreisa Frivilligsentral skal være et servicekontor for
alle.Her kommer folk med forskjellige utfordringer. Det
som er vanligst er: CV-flykninger, Helfo søknader og

skriftli o si else av kontrakter.
Nordreisa Frivilligsentral koordinerer aktivitetsvenn
tjenester for Nordreisa kommune. Det vil si at vi
registrerer frivillige, og knytter denne opp mot bruker. Den

frivillige som er aktivitetsvenn har en kontrakt på tjeneste

å  4  timer r. måned.
Nordreisa kommune innførte aktivitetsplikt for

sosialmottagere mellom 18-30 år i 2017.

Aktivitetssentralen og Nordreisa Frivilligsentral

samarbeider da Ii med dette arbeidet.
Nordreisa Frivilligsentral har det tekniske ansvaret for
miniatyrskytebanen på idrettshallen. Vi har
dataprogrammet som gjør at kommunen sparer masse
penger årlig.
i tillegg må man ha kunnskap på elektroniske skiver for å
ha banen i an hele året.
Nordreisa Frivilligsentral setter frivillige inn i tjenester når
de melder seg.

Nordreisa Frivilligsentral setter samfunnsdømte inn i
t'enesteri kommunen.

Nordreisa Frivilligsentral skal koordinere denne tjenesten.

Samarbeid med fa folk/fa ru er i kommunen.
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G'ennomførin .

Sept-okt.

Sept-okt.

Nov-des.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Hele året.

Tidsbegrenset.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/964-1 

Arkiv:                203  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 29.08.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 16.10.2018 
28/18 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 08.10.2018 
82/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 11.10.2018 
54/18 Nordreisa formannskap 18.10.2018 
63/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 
21/18 Nordreisa næringsutvalg 26.09.2018 
4/18 Nordreisa eldreråd 05.11.2018 
 Nordreisa råd for funksjonshemmede  

 

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Gebyrregulativ-Felles-1940-1941-1942-1943-2019 
2 Pris Kommunal renovasjon 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 26.09.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
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3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018  
Hilde Nyvoll (Ap) fratrer behandlingen av saken jfr. forvaltningsloven § 6 bokstav e. 

Behandling: 
Jonas Pedersen (Ung) fremmet følgende tilleggsforslag: Nordreisa kommune gir NIL-svømming 
fri leie av svømmehallen i 2 år under etableringsfasen. 
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende endringsforslag til første setning punkt 1 i formannskapets 
innstilling: De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 fastsettes i hht følgende 
dokumenter og vedtatte endringer i kommunestyret: 
 
Ø.E. (Ap) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 1 nestsiste setning: 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord 
Troms brannvesen. Feiegebyr økes ikke jf. styrevedtak.  (            ENDRET SLIK FOR Å FÅ 
BEDRE OVERSIKT)  
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 3: 
(FREMMET ENDRING I FSK PKT 3, IKKE NYTT PKT 3) Fra 2019 innføres nytt vederlag 
for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Vederlaget gjelder turistbåter, satsen settes til kr 190 pr døgn 
eks mva og gjelder dekning av strøm. 
 
Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: Punkt 5 i innstillingen fra Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget.  
 
John Karlsen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt: Renovasjonsgebyret for 2019 
økes med 2,8% som er den kommunale deflatoren, og ikke med 4% som foreslått. 
 
Olaug Bergset (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber om egen sak til 
kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å styrke og fremme frivilligheten i 
Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer og betalingssatser.  
 
Det ble først stemt over endringsforslaget til punkt 1 i formannskapets innstilling fra John 
Karlsen (Frp). Endringsforslaget enstemmig vedtatt 
 
Det ble deretter stemt over punkt 2 i formannskapets innstilling. Innstillingens punkt 2 
enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over punkt 3 i formannskapets innstilling satt opp mot endringsforslaget 
fra Øyvind Evanger (Ap) til punkt 3 i formannskapets innstilling. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over punkt 7 i formannskapets innstilling med tilleggforslaget fra Jonas 
Pedersen (Ung). Innstillingens punkt 7 med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
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Deretter ble det stemt over punktene 5.- 6.- og 8 i innstillingen fra formannskapet. Punktene 5.-
6. og 8 enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over punkt 5 i miljø,- plan og utviklingsutvalgets innstilling. Enstemmig 
vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Olaug Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over forslaget fra John Karlsen (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
5. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 fastsettes i hht følgende 

dokumenter og vedtatte endringer i kommunestyret: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 

bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen. Feiegebyr økes ikke jf. styrevedtak. 
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.  

 
6. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 

videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

7. Fra 2019 innføres nytt vederlag for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Vederlaget gjelder 
turistbåter, satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva og gjelder dekning av strøm. 

 
8. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. 

Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.  Nordreisa kommune gir NIL-svømming fri leie av 
svømmehallen i 2 år under etableringsfasen. 

 
9. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å 

redusere belastninger for minstepensjonister.  
 

10. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med 
frivilling sektor. 

 
11. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, 

aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.  
 

12. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 
 

13. Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva 
 

14. Kommunestyret ber om egen sak til kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å 
styrke og fremme frivilligheten i Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer 
og betalingssatser. 

 
15. Renovasjonsgebyret for 2019 økes med 2,8% som er den kommunale deflatoren, og ikke 

med 4% som foreslått. 
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  
 

Behandling: 
Sigleif Pedersen (AP) fratrer behandlingen av saken jfr forvaltningsloven § 6 nr e.  
 
Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt punkt 5: ber rådmann gjennomgå kommunale 
avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.  
 
Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt pkt 6: ber om en gjennomgang av hvordan 
kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor. 
 
Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 7: leie av idrettshall, gymsal og svømmehall 
reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 
34% i 2019.  
 
Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 8: Nordreisa kommune bruker statlige satser 
for egenandeler til barnehage. 
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling pkt 1 – 4. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over forslag punkt 5 og 6. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over punkt 7. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over nytt punkt 8. Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 
16. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal deflator 

vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 

bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 

 
17. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 

videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 
18. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 

turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

19. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr time. 
Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     

 
20. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å 

redusere belastninger for minstepensjonister.  
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21. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med 

frivilling sektor. 
 

22. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, 
aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.  

 
23. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalget: pkt 3, 3 setning; Satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva for strøm 
Nytt pkt 5: Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva 
 
Rådmannens innstilling enstemmig med endrings- og tilleggsforslag, vedtatt,  

Vedtak: 
24. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

25. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

26. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva for strøm. 
 

27. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018. 

 
28. Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva 

    
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 5.  
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HO utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister. 
 
Nytt punkt 6.  
HO utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet 
med frivilling sektor. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.   
 

5.  HO -utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, gebyrer og 
betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister. 

 
6.  HO- utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme 

samarbeidet med frivilling sektor. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt punkt 5: 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas ned 
med 34%. 
Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. 
 
Nytt punkt 6: 
Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
29. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

30. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

31. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

32. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     
 

33. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas 
ned med 34%. 
 
 
Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. 
 

34. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
35. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

36. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

37. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
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38. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     

 
 

Saksopplysninger 
Sak om gebyrer har tidligere blitt lagd etter at Statsbudsjettet er lagt fram i oktober, men etter 
politisk ønske om å vedta gebyrsatser før budsjettprosessen er ferdig, vil en i denne saken 
stipulere en deflator.  I rådmannens forslag er det for de fleste områder lagt inn en økning på 
2,5% (stipulert kommunal deflator). De ulike områdene er beskrevet under. 
 
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette 
opp av deflatoren.  

 Demografikostnader.  
 
 
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 2,5 %.  
 
I tillegg ønsker vi å videreføre målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.  
 
Politiske bestillinger 
I kommunestyresak sak 61/17 ble det gjort følgende vedtak: 
 
Til behandlingen 2019 skal det utredes en mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler for 
barn og unge. 
Under er det et eget avsnitt som tar seg for seg dette. 
 
 
Feiing, vann og avløp  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2019 innen VAR sektoren:  

 Gebyr vann økes med 6,5 %  
 Gebyr avløp økes med 3 %  
 Gebyr feiing økes med 1,59 %  

 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 3 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2019 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
Gebyr vann økes med 6,5 % i forhold til 2018. Fast gebyr blir da kr 2866 eks mva/ kr 3583 inkl 
mva. Variabelt gebyr kr 14,70 eks mva/ kr 18,40 inkl mva pr m2/m3.  
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 legger til grunn gebyrøkning på 7 % fra 2016 til 2017, for 
deretter årlige endringer på mellom + 2% og -1% samtidig som fondet reduseres, samlet økning 
på 14 % for planperioden.  
Gebyr avløp økes med 3 % i forhold til 2018. Fast gebyr 3421 eks mva/ 4276 inkl mva. 
Variabelt gebyr kr 17,00 eks mva/ 21,30 inkl mva pr m2/m3.  
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Hovedplan avløp vedtatt november 2014 legger til grunn gebyrøkning på 0,4 % fra 2017 til 
2018. Redusert gebyr under kalkulert nivå skyldes fortsatt lavt rentenivå.  
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2020 – 2023 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %. Forventet rentenivå for 2018, beregnet ut fra nivået pr august, 
ligger 0,85 % over 2017-nivå. Forventet rentenivå for 2019 ligger 1 % over 2017-nivået. Det er 
derfor lagt til grunn et rentenivå der kalkulatorisk rente økes fra 2,9% i 2020 til 4,4 % i 2023. 
Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med renteutvikling, lønns- og 
prisstigning. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vann 5435 5791 6169 6541 6748 7023 
Avløp 6635 6833 7066 7419 7936 8218 

 
Tabellen viser totalt kalkulert gebyr inkl mva for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt 
kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr.  (tabellen har tidligere vist gebyr eks 
mva) 
 
Historisk gebyrnivå 2012-2017: 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vann 6280 6280 5780 5891 5505 5230 
Avløp 7026 6730 6730 6931 7173 7173 

 
 
Feiing: 
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til gebyr følger samme 
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. I tabellen under 
følger årsgebyr for et røykløp, resten av gebyrene finnes i eget gebyrhefte. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Feiing 523 518 518 694 548 420 471 479 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva  (tabellen har tidligere vist gebyr eks mva) 
Økningen er under prisstigning. Det skyldes at antall piper har økt. 
 
 
Renovasjon: 
Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 4 % for alle renovasjonsgebyret. Gebyrene for 
slam økes også med 4 %. Forslaget bygger på forventet lønnsvekst på 3,2 % og at økningen de 
siste åra har vært under prisstigningen. Styret skal behandle saken i september/oktober. 
 
Byggesak og oppmåling  
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette  
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-
myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.  
I forslag til nye gebyrer for 2019 er det lagt til grunn generell prisvekst på 2,5 %. 
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om  
økning i henhold til prisvekst på 2,5 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, 
seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.  
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring 
av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,5 %.  
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Vederlag for godt over havnene i Oksfjord og Klubbenes videreføres. Det foreslås en ny avgift 
for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter (hvalsafari og nordlysturister) 
Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler 
som oppsatt: 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 191.949 Kr 210 
2-3 G 191.950 287.925 Kr 1.261 
3-4 G 287.926 379.562 Kr 2.102 
4-5 G 379.563 474.452 Kr 3.363 
Over 5 G 474.453 --- Kr 4.204 

Timepris hjemmehjelp kr 420 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, 
men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 
 

Trygghetsalarm 

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler 
som oppsatt: 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 191.950 Kr 210 
Over 2 G 191.951 --- Kr 263 

 

Middagsombringing 

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler 
som oppsatt: 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport 

Middag hel porsjon Kr 99 Kr 137 
Middag redusert porsjon Kr 76 Kr 114 

 

Institusjonsopphold 

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 
164 86 8405 

 
Når det gjelder egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt 1-2 G, kommer det 
hvert år en forskrift rundt nyttår som regulerer maksimumsstørrelsen på egenandelen. Det 
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samme gjelder institusjonsopphold og fribeløp vederlag. Kommunen kan ikke sette disse 
egenandelene høyere enn forskriften tilsier, det foreslås derfor at satsene justeres senere i 
forhold til forskriften. 
 
Oppvekst og kultur  
 
Kommunestyret gjorde denne bestillinga i sak 61/17: 
Utleie av idrettshallen og svømmehallen, utredning -mulighet for å innføre gratis leie for 
treningslokaler for barn og unge. 
 
Idrettshallen 
Idrettshallen har flere rom som leies ut. Rommene har ulik bruk i antall timer og i forhold til om 
de brukes av barn eller voksne. Under følger en oversikt over hvert rom.  
 
 
Kafeteria: 
Har i hovedsak blitt utleid til bingo, ca to ganger i uka. I tillegg er den utleid til møter og 
barnebursdager. 
For vinteren 2018/2019 ligger det and til lite utleie til bingo. Kommunen har i slutten av august 
2018 fått inn avbestillinger for flere bingoer i høst. Om dette vil fortsette inn i 2019 vet vi ikke. 
Avbestillingen begrunnes i dårlig oppmøte og derved dårlig økonomi spesielt enkelte dager i 
uka.  
 
Skytebanen: 
Miniatyrskytebanen er leid ut ca 12 timer i uka. Utleien er til Skytterlag og NIL skiskyting 
Skytterlagene består av både barn og voksne, men idrettslaget består av barn. 
 
Styrketreningsrommet: 
Er utleid lite. Brukes i hovedsak av voksne kommunalt ansatte. 
 
Hallen:  
Idrettshallen er det mest brukte rommet. Utleie i hovedsak til idrettslaget, håndball og fotball på 
ettermiddagstid. For vinterhalvåret 2018/2019 totalt ca 42 timer i uka fra september/oktober til 
april på ettermiddagstid. Utleie til voksne utgjør 10 time. I tillegg kommer ca 100 timer til 
kamper og kurs. Timepris er kr 130. Den er ikke endret siden 2008. Dette har vært et bevist 
valgt rettet mot barn og unge. 
 
I tillegg leies hallen ut til Straumfjordnes skole og Nord Troms videregående skole på dagtid. 
Utleie på dagtid utgjør 16 timer i uka i perioden oktober til juni, timepris kr 182. 
 
Videre leies den ut noe til messer og arrangement.17.mai arrangementet har vært der de siste 
åra. Idrettslaget har også leid den til festmiddag ved store arrangement. 
Til Bakkebyturneringa leies hele bygget, unntatt skytterbanen. Dette er et utleie for barn og 
unge, men arrangør tar betalt for hvert lag som deltar.  
 
 
Svømmehallen 
Svømmehallen er åpen fra 1.oktober til 30.april. Det er åpent to dager i uka og brukere kan 
betale enkeltbillett eller klippekort 12 klipp. 
Satsene er voksne kr 70, pensjonister/studenter/uføre kr 40 og barn og unge under 16 år kr 30. 
Satsene for barn og voksne er ikke endret siden 2008. Dette har vært et bevist valgt rettet mot 
barn og unge. 
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Videre kan svømmehallen leies på timebasis av grupper. Timepris er kr 862.  
Det leies ut ca 14 timer i uka til ulike grupper. Det er 3 timer til idrettslag barnesvømming, 3 
timer voksne grupper, 4 timer til ansatte i kommunen. For 2018/2019 er 4 timer til nyopprettet 
svømmeklubb bestilt. Undergruppe av Nordreisa IL. 
 
Gymsal/samfunnshuset 
Gymsalen brukes av skolene på dagtid. For vinteren 2018/ 2019 er bestillinga pr nå følgende: 
4 timer for barneidrett, 3 timer voksen idrett, 4,5 timer til kommunale og 1,5 timer til barn og 
voksne.  
Om vinteren er det mye utleie i helgene til loppemarkeder. 
 
Oppsummering: 
For idrettshallen er det mye utleie på ettermiddagstid. Selve hallen leies i hovedsak ut til barn og 
unge i håndballgruppa og fortballgruppa, skytebanen leies ut til idrettslaget/skiskyttergruppa og 
til skytterlaget. Skiskyttergruppa er barn og unge mens skytterlaget har aktivitet for både unge 
og voksne. Kafeteria leies mye ut til bingo for vokse og andre møter. Den er også populær til 
barnebursdager sammen med bruk av idrettshallen når den er ledig. 
I regnskapet for 2017 var inntektene til idrettshallen på kr 386.010, budsjettet var kr 330.000. Vi 
vil anslå at inntektene fordeler seg på ca 70 % barn og unge og ca 30 % voksne. Med gratis leie 
for barn og unge vil det gi et inntektstap i forhold til budsjett på ca kr 230.000. 
 
For svømmehallen er det for vinteren 2018/2019 bestilt timer fra idrettslaget og den nystartete 
svømmeklubben. I tillegg er det andre grupper med bare voksne eller voksne og barn.  
Videre er hallen åpen to dager i uka. Det selges der enkeltbilletter eller klippekort. 
 
Samfunnshuset/gymsalen er utleid er på kveldstid leid ut noe til barneidrett og noen voksne 
grupper. I tillegg er det forskjellige kommunale grupper som bruker den. 
 
I helgene om vinteren er det mye utleie til loppemarked. Det omfatter ca 15 helger i året.  
I regnskapet for 2017 var leieinntektene for samfunnshuset/gymsalen og svømmehallen 
(grupper) på kr 187.100, budsjettet var kr 140.000. Vi vil anslå at inntektene fordeler seg på ca 
50 % barn og unge og ca 50 % voksne. Med gratis leie for barn og unge vil det gi et inntektstap i 
forhold til budsjett på ca kr 70.000. 
 
Det har vært gjennomført gratis leie for barn og unge i idrettshallen tidligere, fra 2002-2004. 
Erfaringene fra den gang var at en må ha klare regler for alder. Den gang var grensen 16 år. 
Under 16 år gratis og over 16 år voksen pris. Dette er spesielt viktig i forhold til utleie til 
blandete grupper, barn og voksne. For disse ble det betalt leie kun for den voksne andelen. 
 
For idrettshallen skilles det på trening og messer/turneringer. Den siste gruppen har egne høyere 
satser. Dette pga av at de under slike arrangement tar inngangspenger/avgifter.  
 
Videre var det utfordringer med at grupper ikke sa ifra hvis de ikke brukte hallen. De betalte 
ikke, og derfor skled det litt ut. 
Dette problemet vil være langt lettere å fange opp nå med elektroniske nøkkelbrikker. Nå kan 
byggdrift se både de som har vært inne og de som evt ikke benytter seg av en time. 
 
Skal en gå over til gratis leie for barn og unge må en følge dagens utleieregime, med bestilling 
og tildeling av timer. Dette for å holde kontroll og kunne få gjennomført renhold og vedlikehold 
til faste tider. Innføring av nøkkelbrikker gir byggdrift god kontroll med bruken av byggene. 
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For folkebadet som er åpent to dager i uka er det ansatt egne badevakter. Billettprisene har stått 
urørt i 10 år. Inntektene var i 2017 på ca kr 90.000. Utgiftene til lønn badevakter var på ca kr 
120.000.  
 
Innføring av gratis leie til barn og unge i idrettshallen og gymsal og svømmehallen medfører et 
inntektstap på ca kr 300.000, men ellers har det ingen praktiske konsekvenser. 
 
Det forutsettes da at folkebadet forsetter med dagens billettsatser og messer og 
fotballturneringer holdes utenfor prinsippet siden dette er inntektsbringende arrangement. 
 
Aldersgrense settes til 16 år. Under 16 år er barn og over 16 år betales som voksne. Ved utleie til 
blandete grupper gjøres det en fordeling. 
 
Nordreisa svømmeklubb er etablert i sommer og de har søkt om treningstider i svømmehallen. 
For dem blir det svært dyrt å betale timeprisen for grupper. Det anbefales derfor at det etableres 
en ny sats lik den som er i idrettshallen på kr 130 kr pr time og at den gjøres gjeldende fra 
1.oktober 2018.     
 
 
 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,5 %.  
Billetter kino for voksne foreslås økt med 2,5 %, for barn justeres etter filmprisøkning fra 
filmbyråene.  
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,5 %.  
 
Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage. For 2018 kostet en 
heltidsplass til 2 910 kroner per måned. Ny pris kommer i statsbudsjettet i oktober. Kommunen 
forslag tidligere har fulgt statlig maksimalpris.  
 
Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015 og gjort noen endringer i 
årene etter. Dette videreføres i forslag for 2019.  
 
Det legges ikke inn økning på: 
- Billetter svømmehall 
 
Satser for utleie av Solvoll gamle skole er tatt ut med bakgrunn i landtidsleie av huset. 
 
E-faktura  
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet 
for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, 
kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol) i kvartalet, og av disse sendes det ut 
867 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (38 %), deretter på kommunale avgifter (20,7 %) 
og minst på helsetjenester (8,9 %).  
I 2017 ble det sendt ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på 
kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %).  
I 2018 sendes det ut 1056 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (41,7 %), deretter på 
kommunale avgifter (31,05 %), og minst på helsetjenester (12,08 %). 
Pr 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2017 har vi 871 e-
fakturamottakere, altså en økning på 26 %. Pr september 2018 er det 996 personer som har 
efaktura.  
Som tallene viser, andelen efakturakunder går opp for hvert år, ordningen med uttrekking av 
Ipad foreslås derfor videreført en gang i året. Trekning gjøres i desember.  
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Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på kommunal deflator (stipulert til 2,5%). 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; 
deflator i Statsbudsjettet.  
 
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen, er det lagd en egen utredning som 
konkluderer med at det kan praktisk gjennomføres, men det vil medføre et inntektsreduksjon på 
ca kr 300.000. Rådmannen anbefaler ikke reduserte inntekter nå, da det vil måtte gå på 
bekostning av andre tjenesteområder. 
 
For utleie av svømmehallen til idrettslag foreslås det samme timesats som i idrettshallen. 
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn 
premiering til de som bruker disse.
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
 
Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 
Forskrift om brannforebygging. 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018 

 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa. 
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018 

 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

383,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

383,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

383,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 
røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018 

 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

23

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Økning

renovasjon 4,0 %

Tekst | År
Økning

miniab. 4,0 %

Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Økning

fritidsab. 4,0 %

RENOVASJON
Økning

slam 4,0 %

Standardabonnement 3 270 4 088 3 401 4 251

Miniabonnement 2 660 3 325 2 766 3 458

Miniabonnement kompost 2 660 3 325 2 766 3 458

Storabonnement 4 754 5 943 4 944 6 180

Fritidsabonnement 832 1 040 865 1 082

Fritidsabonnement m/dunk 1 813 2 266 1 886 2 357

Byttegebyr dunk 257 321 267 334

Kjøp av dunk 604 755 640 800

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. 960 1 200 998 1 248

SLAM
Slam inntil 4 m3

-         tømming hvert år 1 661 2 076 1 727 2 159

-         tømming hvert 2. år 831 1 039 864 1 080

Slam fritidsboliger

-         tømming hvert 3. år 567 709 576 720

-         tømming hvert 4. år 426 533 432 540

Slam pr. m3 (> 4 m3) 457 571 475 594

Ekstra tømming septik 2 189 2 736 2 277 2 846

Ekstra tømming i per. 1.11-30.04 3 284 4 105 3 415 4 269

Gebyr manglende merking/rydding 510 638 530 663

Gjelder fra 01.01.2019

Kommunal renovasjon eierkommunene

2018 2019

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2019

24


	Forside 
	Saksliste 
	RS 3/18 Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral
	Virksomhetsplan 2019 Nordreisa frivilligsentral

	PS 4/18 Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Gebyrregulativ-Felles-1940-1941-1942-1943-2019
	Pris Kommunal renovasjon 2019



