KOMMUNALE GEBYRER 2018
Vedtatt av kommunestyret 14.12.2017

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

Abonnementsgebyr vann
kr 542,pr. abonnent.
Abonnementsgebyr fritidseiendom pr. abonnent
kr 1 355,Forbruksgebyr vann
kr
16,30
3
pr. m for målt/stipulert forbruk.

25 % merverdiavgift kommer i tillegg på
alle gebyrer.

Abonnementsgebyr avløp
kr 1 638,pr. abonnent.
Abonnementsgebyr fritidseiendom pr. abonnent
kr 4 095,Forbruksgebyr avløp
kr
29,27
3
pr. m for målt/stipulert forbruk.

VANN- OG AVLØPSGEBYRER
Som abonnent regnes eier/fester av eiendom
med eget gnr./bnr./festenummer eller
seksjonsnummer og som er tilknyttet
offentlig vann og/eller avløp. Ved
seksjonering/deling av bestående
eiendommer/bygg utløser hver seksjon/del
et eget abonnementsgebyr og
tilknytningsgebyr.

For installasjon av måler betales kr 600,+ utgifter til deler (ved montering).
Årlig målerleie:
Mindre eller lik 50 mm
Større enn 50 mm

kr 230,kr 600,-

ÅRSGEBYRER

Årsgebyret består av følgende:
- Abonnementsgebyr som er likt for alle
abonnement unntatt fritidseiendommer, og
som dekker 18-20 % av totalkostnadene.
(Abonnementsgebyret for fritidseiendommer/-boliger/-leiligheter, har kommunestyret vedtatt skal være 2,5 ganger det
generelle abonnementsgebyret.)
- Forbruksgebyr som betales etter mengde
vann/avløp forbrukt eller stipulert.

Dersom abonnenten ikke melder inn vannmålerstanden årlig, kan kommunen foreta
avlesningen og belaste abonnenten med
avlesningsgebyr på
kr 600,pr. gang, alternativt at abonnenten belastes
etter stipulert forbruk

Bolig- og fritidseiendommer som ikke har
vannmåler betaler forbruksgebyr etter
stipulert forbruk basert på bebyggelsens
størrelse og etter følgende regler:

GEBYRER FOR FEIING OG TILSYN
vil komme fra Midt-Hedmark brann- og
redningsvesen IKS, Elverum.

Fra 0 til 80 m2 totalt bruksareal gir 100 m3
forbruk.
Fra 81 til 200 m2 totalt bruksareal gir 200 m3
forbruk.
På bolig- og fritidseiendom med bruksareal
over 200 m2 og boliger der gebyr beregnes
sammen med næringsbygg skal det
installeres vannmåler.
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ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Vann pr. abonnent
Avløp pr. abonnent

kr 20 000,kr 20 000,-

Fra 01.01.08 ble Tynset kommunes brannog feievesen en del av Midt-Hedmark brannog redningsvesen IKS, Kirkevegen 75, 2409
Elverum.
Alle henvendelser om feiing, tilsyn og
gebyrregning m.v. skal derfor skje til:
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
IKS, tlf.: 62 43 32 20.
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Gebyr pr. år for bygning med 1 pipe inntil 3
etasjer
kr 450,For flere opplysninger besøk www.mhbr.no.
RENOVASJONSGEBYRER
Bolighus/våningshus
Standardabonnement pr. år (30 sekker for
restavfall + 10 sekker for papir kr 2 661,+ 10 sekker for returplast).
Dunk fås mot et tillegg på
kr 160,Miniabonnement pr. år (15 sekker for
restavfall + 10 sekker for papir kr 2 150,+ 10 sekker for returplast).
Sekkene skal plasseres maks. 10 m fra vei
for renovasjonsbil i rute.
Tilleggstjeneste
Sekkene kan hentes ved plassering mellom
10 m og 20 m fra vei for renovasjonsbil i
rute mot et årlig tillegg. Dette tillegget
fastsettes av FIAS.
Miniabonnement og henting av sekker
lenger fra vei enn 10 m må bestilles spesielt.
Fritidshus/setrer
Levering til spesielle hyttekontainere,
gebyr pr. år
kr 930,Levering kan også skje til
gjenvinningsstasjon.
Ekstra sekker:
100 liters sekk for restavfall kan kjøpes på
Servicetorget og gjenvinningsstasjonen. For
ekstrasekker gjelder prisene fra FIAS.
Abonnentene kan få tilleggssekker til
returplast og papir gratis på servicetorget.
Vi viser ellers til informasjon på tømmeplaner utsendt fra FIAS.
Næringsabonnenter forholder seg direkte til
FIAS. For næringskunder er det kun plast og
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glass som kan leveres gratis.

Tynset gjenvinningsstasjon i Tomtegata er
åpen:
Tirsdager og fredager kl. 11.00 – 19.00.
Mobil gjenvinningsstasjon på Kvikne i
perioden mai – september måned åpen første
mandag i mnd. kl. 14.00 – 18.00.
Nye sekker kjøres ut til alle husstander i
mai/juni mnd., se annonse i lokalavisene.
Ved flytting skal søppelsekkene ligge igjen
i boligen.
Abonnementet følger eiendom og ikke
person.
Renovasjonsordningen innebærer kun
levering i merkede FIAS-sekker. Restavfall/matavfall hentes hver 14. dag og papir
en gang hver måned. Miniabonnement
innebærer levering av restavfall kun 14
ganger i året og papir en gang hver måned.
For mer informasjon, se www.fias.no på
Internett.
ÅRSGEBYRER SLAMRENOVASJON
Tømming hvert 2. år
Slamavskiller pr. boenhet
med WC tilknyttet
kr 729,Slamavskiller pr. boenhet
uten WC tilknyttet
kr 208,Tømming hvert år
Slamavskiller pr. boenhet
med WC tilknyttet
Slamavskiller pr. boenhet
uten WC tilknyttet

kr 1 458,kr

422,-

Fritidshus som tømmes hvert 4. år.
Slamavskiller pr. fritidshus
med WC tilknyttet
kr 293,-
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viser til dels dårlig vannkvalitet.
Slamavskiller pr. fritidshus
uten WC tilknyttet

kr 206,-

Fritidshus som tømmes hvert 2. år
Slamavskiller pr. fritidshus
med WC tilknyttet
kr 580,Slamavskiller pr. fritidshus
uten WC tilknyttet
kr 414,Tillegg pr. gang
Bortkjøring av vannfase i forbindelse med
fast tømming pr. boenhet
kr 460,Ekstra tømming av septik
pr. boenhet
kr 1 950,Tømming av slamavskiller m/flere
boenheter
2 boenheter
kr 3 636,3 boenheter
kr 4 888,For minirenseanlegg og tette tanker
beregnes gebyret pr. m3 uttak av
uavvannet slam, pr. m3
kr 545,Tilleggstjenester som spyling og tining
faktureres direkte fra utførende firma.
Kontroll av avløpsanlegg
Kontrollgebyr pr. år pr. anlegg kr

50,-

Gjennom forskrifter er kommunen pålagt å
føre kontroll med private septikanlegg og
forurensning ved vassdrag. Kontrollgebyret
er forutsatt brukt til dette formålet.
Utbedring av private avløpsanlegg
Kommunen har registrert kvaliteten på
eksisterende septikanlegg. Ca. 1/3 av alle
anleggene har vesentlige mangler og må
utbedres.
Målet er bl.a. å:
-Unngå/redusere lokal forurensning fra
spredt avløp.
-Bedre vannkvaliteten i elver/bekker slik at
en oppnår «badevannskvalitet».
Vannprøver tatt i større elver i kommunen
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Ved tømming av septikanlegget blir
tørrstoffet avvannet og kjørt bort, mens
vannet blir fylt tilbake i anlegget. I anlegg
hvor infiltrasjonssystemet ikke fungerer, blir
både vannet (såkalt vannfase) og faststoffet
kjørt bort.
Gebyrene er inndelt etter levert mengde og
tømmehyppighet. De som har anlegg som er
fullt, slik at både vann (vannfase) og
faststoff må kjøres bort, må derfor betale
mer enn de som bare leverer faststoff.
Anlegg som går fullt (blir belastet for
vannfase), fungerer ikke som forutsatt og må
utbedres.
Ved utbedring/bygging av anlegg må det
før tiltaket skal gjennomføres søkes om
utslippstillatelse. Søknadsskjema fås ved
henvendelse til kommunens servictorg.
Terminer for betaling av gebyrene
Gebyrene fordeles over 4 terminer årlig, med
forfall i mars, juni, september og november.
Eiere av fritidseiendommer betaler en termin
i året.
Vannmåleren skal leses av den 31.12. hvert
år. Avregning og ny à konto 1. termin med
forfall mars.2018.
EIERSKIFTE
Betalte og skyldige gebyrer gjøres opp
direkte som mellomværende mellom
gammel og ny eier. Skyldige gebyrer er en
heftelse ved eiendommen som den nye eier
blir ansvarlig for, det vises til pantelovens §
6-1. De som har avtalegiro, må huske å si
opp denne avtalen med banken.
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Har du spørsmål i forbindelse med gebyrene,
kontakt Servicetorget tlf. 62 48 50 00 eller
benytt kommunens internettsider,
www.tynset.kommune.no.
Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og
avløpsanlegg utenom kontortid meldes dette
til kommunens vakt telefon tlf.: 91 12 55 33
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