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1. Spørsmål fra Øyer Sp og Øyer SV 7. november 2022 
 

Eiendomsskatt 
Er det en reell økning som er lagt inni økonomiplanperioden (0,9 – 1,4-1,9-2,4)? s. 20. Retaksere som 

Gausdal – sivilombudsmannen. Hva koster det og hva kan Øyer kommune få ut av det? 

Kommunedirektørens svar:  

Det er lagt inn en årlig økning på 0,5 millioner for nye objekter. Dette er et reelt nivå utfra årlig økn-

ing de siste årene.  

Det vil bli lagt fram egen sak for kommunestyret om eiendomsskatt med vurderinger av mulighet for 

å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger, og å gjennomføre retaksering av næring og 

fritidsboliger. I denne saken legges det opp til å komme med anslag på hva det vil kunne utgjøre i økt 

eiendomsskatt, samt kostanden ved å gjennomføre endringen.   

 

Innsparing Aurvoll 
Hvor reelt er dette? Tidligere signaler fra Innlandet fylkeskommune er at det er vanskelig å gjøre noe 

med skoleskyssen? 

Kommunedirektørens svar:  

Alternativ 1 - Konsekvenser ved mulig endring av skysstider:  

En dag i uka blir 1.2.3. og 4.trinn kjørt hjem en skoletime tidligere, eller hentet en skoletime senere til 

skolestart og en dag i uka det samme bare for 1.trinn. Dette vil påføre økte skyssutgifter. 

Spørsmål om endring av skyss - tider er stilt fylkeskommunen, det er avholdt et møte med dem, de 

skal ta med seg innspillet inn i planlegging av skoleskyss for neste skoleår. Vi fikk tilbakemelding om 

at det var positivt at vi var ute i så god tid. 

Alternativ 2 - Forslag om innsparing med gjeldende skysstider: 

Å tilby skysselevene gratis SFO i tiden fra skoledagen for småskoletrinnet er over til skoledagen for 

alle er slutt. Det er snakk om 2 timer i uka for 1.trinn og 1 time i uka for de tre andre trinnene. De 

som ikke har vanlig SFO reiser da hjem sammen med elevene på mellomtrinnet.  

SFO må da ta i bruk klasserom i tillegg pga plassmangel. Fagarbeidere/assistenter som er på 

mellomtrinnet de aktuelle timene tas ut av undervisning der og flyttes til SFO.   

 

Kutt i sentraladministrasjonen 
Har sentraladministrasjonen også et kutt på 2 % på lik linje som andre tjenesteenheter? Hvis ikke 

hvorfor? 

Kommunedirektørens svar:  

Sentraladministrasjonen har kutt på ca 2 % i 2023. Kuttet er løst ved å avslutte utgivelse av Hærdera 

og besparelse på lønn i driftsbudsjettet ved innføring av Framsikt. Det er i tillegg lagt inn nedtak på 

0,5 millioner i forbindelse med gjennomgang av samlede merkantile ressurser i kommunen.  



Oversikt over kjøp av varer og tjenester 

Kommunedirektørens svar:  

Alle kjøp av varer og tjenester i Øyer kommune inngår her. Dette er bruttobeløp, og flere av postene 

har «tilhørende» inntekter på inntektskonti. Oversikten er satt opp ut fra budsjett 2022.  

 

Kostraart Budsjett 2022 Kommentar

Kontormateriell 627                   

Undervisningsmateriell 676                   

Medisinsk forbruksmateriell 1 165               

Medikamenter 939                   

Matvarer 3 583               

Tilhørende inntekter: matpenger SFO og 

barnehage, mat/kaffetrekk ansatte, 

salgsinntekter matombringing og catering.

Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 7 616               

Herav 4,8 millioner avsatt til lønns- og 

prisvekst som blir fordelt til tjenesteenheter.

Post, banktjenester, telefon 3 020               

Annonse, reklame, informasjon 397                   

Opplæring, kurs 1 187               

Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign 995                   

Andre oppgavepliktige godtgjørelser 607                   

Transportutgifter og drift av egne transportmidler 3 419               Herav 2,3 millioner skoleskyss.

Strøm, energi 8 493               Inkl. energi på selvkostområder. 

Naturgass 29                     

Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 161               

Leie av lokaler og grunn 6 625               

Herav 2,4 millioner Øyer legekontor. Øvrige: 

Tilhørende leieinntekter .

Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 25 381             

Herav 12,7 millioner renovasjonsavgift med 

tilhørende inntekter. IKT (IKOMM) 8,5 million.

Inventar og utstyr 2 519               

Medisinsk utstyr 40                     

Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1 437               

Kjøp, leie og leasing av maskiner 2 180               IKT (IKOMM) 1 million.

Vedlikehold og byggetjenester og nybygg 3 479               

Serviceavtaler og reperasjoner og vaktmestertjenester 7 394               IKT (IKOMM) 2,6 millioner.

Materialer til vedlikehold 1 445               

Renhold-, vaskeri og vaktmestertjenester 138                   

Andre tjenester (som ikke inngår i egenproduksjon) 6 310               

Herav 2,4 millioner konsulenttjenester KDP 

Øyer sør. 1,2 millioner Innlandet Revisjon. IKT 

(IKOMM). 1,4 millioner. 

Kjøp fra staten 93                     

Kjøp fra fylkeskommuner 589                   

Kjøp fra kommuner 45 378             

Herav 32 millioner interkommunale samar-

beid. 2 millioner voksenopplæring. 2,7 millioner 

feieavgift med tilhørende inntekter. 3,8 million-

er slam og avløpsbehandling Lillehammer.

Kjøp fra andre (private) 24 367             Tilskudd til private barnehager. 

Kjøp fra andre regnskapsenheter som inngår i Kostra 

konsern 389                   

162 676           



Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser  
Hvorfor gjennomføres ikke de årlig? 

Kommunedirektørens svar:  

Undersøkelser blir gjennomført årlig i organisasjonen, men det er en rotasjon på hvem som gjennom-

fører dette hvert år. Hver tjeneste har en undersøkelse annet hvert år, hvor bruker- og medarbeider 

undersøkelsen går på rundgang. 

Et argument er at dette er såpass omfattende prosess med å innhente, analysere resultat, informere 

og forbedre i etterkant, slik at det ikke er hensiktsmessig at det gjøres for ofte. Derfor er det satt opp 

en fast rotasjon på dette. 

 

Kutt i kultur  
Hva er det? Hva kan vi skjerme? 

Kommunedirektørens svar:  

Driftsnedtak Kulturskolen kr 58 000: vikariat som ikke videreføres, dette medfører redusert tilbud til 

elever.  

Driftsnedtak ungdomsarbeid kr 20 000: mulighet for å søke eksterne midler muliggjør reduksjon i 

budsjett.  

 

Forklaring på budsjettposter fellesutgifter og sentraladministrasjon 
Vi trenger en forklaring på disse summene: 

 
 

Sentraladministrasjonen +7 MNOK 

Fellesutgifter – 7 MNOK 

Kommunedirektørens svar:  

Sentraladministrasjonen  

Flytting fra Kultur og fellestjenester: Fellestjenester (HR, arkiv, servicetorg) 6,4 millioner 

Fellesutgifter  

Inntekter fra salg konsesjonskraft:       - 9 millioner  



Reduksjon i kommunestyremøter 
Hva kan vi spare ved å ha færre kommunestyremøter og samtidig ha noen på dagtid? Si 7-8 og 4 på 

dagtid. 

Kommunedirektørens svar:  

Det er gjort en beregning av utgifter til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste med dagens 

sammensetning av kommunestyre. Disse utgiftene utgjør ca kr 22 000 til et dagmøte og ca kr 18 000 

til et kveldsmøte. I 2022 er det avholdt 5 dagmøter og 6 kveldsmøter. Å redusere antall kommune-

styremøter til 8 (4 på dag og 4 på kveld) vil kunne gi en økonomisk besparelse på 40-50 000 kroner. 

Kommunedirektørens vurdering er at dette ikke er anbefalt, med tanke på at 2023 er et valgår, der 

det skal konstitueres nytt kommunestyre med opplæring, og at det skal avholdes felles kommune-

styremøter i regionen.   

 

Servering politiske møter 
Hva sparer vi på å ta vekk servering fra politiske møter? Kun kaffe og te. 

Kommunedirektørens svar:  

Årsbudsjett for matservering (samlet for folkevalgte organ inkl. kontrollutvalget) er på kr 52 000. 

 

Pedagogstillinger på Solvang og Aurvoll 
Pedagogstillinger i på Solvang og Aurvoll var vedtak fra budsjettbehandlingen i 2021. Hva tilsier at vi 

kan ta ut disse stillingene nå? Klarer vi å opprettholde det som er lovpålagt med en viss grad av 

kvalitet? 

Kommunedirektørens svar:  

Det understrekes at budsjettrammen til begge barneskolene styrkes betraktelig i budsjett 2023 og 

det er lagt en langsiktig plan for å redusere budsjettrammen til skolene over tid. Det jobbes kontinu-

erlig med organisering og med arbeidet med å redusere spesialundervisningen. Dette er tiltak som er 

langsiktige, nettopp fordi dette er et arbeid som tar tid. Elevtallet framover er stabilt og vi mener at 

kommunedirektørens forslag er realistisk, men utfordrende.  

 

Gebyrregulativ plan 
Når det gjelder gebyrer på plan, så er det dessverre slik at vi er avhengig av å få behandlet planene 

for å kunne kreve gebyr. Det er bekymringsfullt når vi behandler saker som har ligget opptil flere 

måneder og år. Hvordan vil en økning i gebyr bidra til en mer effektiv saksgang? 

 

Kommunedirektørens svar:  

Gebyrøkning og effektiv saksgang må ikke blandes. Gebyrøkningen er foreslått for å nå 100 % selv-

kostdekning. Dette er viktig for å ikke belaste kommunens budsjett med behandling av plansaker 

frem til første gangs behandling. Effektiv saksbehandling jobbes det med hele tiden. Så er det slik at 

planer ikke kommer i jevn strøm, men nå og da. I det siste har KDP Øyer sør hatt stort fokus, og kan 

ha medført lenger saksbehandlingstid på planer. Det er særlig frem mot sluttbehandling at det kan ta 

noe lengre tid. Dette arbeidet etter første gangs behandling er ikke dekket av selvkost, men må dek-

kes over kommunalt budsjett. Vi har ikke planer som har ligget ubehandlet over lang tid. Men det er 

slik at behandling av planer kan kreve omfattende drøftelser med regulant i prosessen. Dette kan ta 

tid. Etter første gangs behandling kan det ta lang tid før innsigelser er løst. Da vil det være en prosess 

med regulant og innsigelsesmyndighet. 



2. Spørsmål fra Øyer Ap og Øyer Høyre, 14. november 2022 
 

Gebyrregulativet – pris for hjemmehjelp 

Hva er forskjellen på pris pr. måned og timesats som alternativ til abonnement? 
 

Kommunedirektørens svar: 

Timesats er oppgitt for de tilfeller hvor det ikke inngås abonnement, og erstatter pris på enkeltopp-

drag som tidligere er brukt. Vedtak om hjemmehjelp (renhold) fattes som standard som abonne-

ment, og tjenesten er i praksis 1 time hver 3. uke (unntaksvis 1 timer hver 2. uke). Praktisk bistand, 

utover hjemmehjelp, regnes som en helsetjeneste (opplæring/boveiledning/habilitering), og er ikke 

omfattet av gebyrregulativet. 

 

Kjøp av varer og tjenester 
Besvart tidligere i notatet.  

 

Kutt i grunnskole og tidlig innsats 1. – 4.trinn 
Overholder vi det som er lovpålagt med de reduksjonene som er lagt inn? 

Kommunedirektørens svar 

Viser til svar tidligere knyttet til pedagogstillinger på Solvang og Aurvoll.  

  



3. Spørsmål fra Formannskapet 14. november 2022 
 

Hvordan er arbeidet med kommunikasjon/hjemmesider tenkt styrket? 

Kommunedirektørens svar 

Det er tenkt styrket ved å skifte til et nytt mer moderne verktøy, der vi samarbeider med Gausdal og 

Lillehammer. Dette vil bli gjennomført i løpet av 2023. 

Henviser og til nytt lovverk angående universell utforming, som vil tre i kraft pr.01.02.23, der vi nå er 

i gang med å skaffe oss et nytt verktøy som vil hjelpe oss med dette.  

På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er i, må vi forholde oss til de årsverkene vi har. 

På grunn av naturlige avganger i løpet av 2023, der noen av ressursene skal erstattes, vil det være 

naturlig å tenke styrking av nødvendig kompetanse på kommunikasjon. 

 

Internkontroll 
Hvordan jobber vi med det og hva har vi tenkte å gjøre med dette videre?  

Kommunedirektørens svar 

Alle kommuner skal ha internkontroll, og den skal som et minimum oppfylle kravene i kommune-

lovens internkontrollbestemmelse § 25-1:  

"Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for 

å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen."  

Arbeid med internkontroll er en kontinuerlig prosess på alle nivå i organisasjonen. Det planlegges å 

innføre nytt styrings- og rapporteringssystem i Øyer kommune i 2023, og kommunedirektøren vil 

bruke innføring av nytt system som en anledning til å løfte fokus på internkontroll i organisasjonen.  

 

Løpende opptak barnehage 
Hva slags konsekvenser har det for barn og familier at vi har et barnehageopptak? 

Hvordan kan vi løse et løpende barnehageopptak? 

Hvordan er opptaket i kommunale barnehager sammenlignet med de private barnehagene? 

Kommunedirektørens svar 

Barnehagene i Øyer har løpende opptak gjennom året dersom vi har ledig kapasitet, utfordringene 

oppstår når det ikke er ledige plasser i noen av barnehagene. Det er samordnet opptak i Øyer 

kommune, det er lovpålagt, dette gjøres i godt samarbeid med de private barnehagene. 

Konsekvenser for familiene som ikke får plass:  

Foreldre med barn født i august, september, oktober og november har i dag rett til barnehageplass 

den måneden barnet fyller ett år. Foreldre som får barn i de andre månedene, har ikke lovfestet rett 

på barnehageplass før i august, opptil åtte måneder etter at barnet er fylt ett år. 

Løpende opptak i barnehagene styrker barnefamiliers valgfrihet og muligheter. Mange barnefamilier 

tar i dag ut ulønnet permisjon og/eller kontantstøtte i påvente av barnehageplass. For 



barnefamiliene vil flere opptak i året kunne legge til rette for at barnet kommer i barnehage og 

foreldrene ut i jobb. Det samme gjelder barnefamilier som ved jobbskifte eller av andre årsaker 

bytter bosted, og som i dag risikerer å måtte vente lang tid etter flytting med å starte i ny jobb.  

En undersøkelse fra Nav viser at 48 prosent av mødrene og 11 prosent av fedrene i 2021 tok ulønnet 

permisjon etter foreldrepengeperioden. Mangel på barnehageplass er én av flere grunner til at 

foreldre tar slik ulønnet permisjon.  (Hentet fra PBL-innspillsnotat til løpende opptak) 

Status venteliste og ledig kapasitet: 

Pr. 17.11 er det 9 barn på venteliste som ønsker oppstart i løpet av de neste seks månedene. Det er 

vanlig at det kommer flere søknader om plasser på nyåret for barn som fyller ett år i løpet av våren, 

men dette har vi ikke noe tall på. 

Det er ingen av barnehagene som har ledig kapasitet til å ta inn flere småbarn pr. i dag. 

Hva skal til for å løse et løpende barnehageopptak: 

For å gjennomføre et løpende opptak så må en i deler av året godta at en vil ha overkapasitet på 

plasser og bemanning, men at det fylles opp etter hvert. Å drifte barnehager med overkapasitet 

krever imidlertid store ressurser både økonomisk og bemanningsmessig. Dette kan f. eks medføre at 

vi fra august har ledig 18 plasser. For å følge bemanningsnormen i Lov om barnehager så vil tre nye 

barn kreve en ny stilling. Økte utgifter til de kommunale barnehagene vil medføre økt tilskudd til de 

private barnehagene. Kommunen kan ikke pålegge de private barnehagene løpende opptak med den 

økonomiske risikoen det innebærer og det vil i tilfelle være de kommunale barnehagene som må gå 

med overkapasitet. 

Pr. i dag så har hverken Mosjordet eller Vidarheim rom for å ta inn flere barn ut ifra dagens 

utforming. Antall plasser kan ikke økes uten at det vil kreves en ombygging eller utbygging.   

Vidarheim er den barnehagen som har størst areal og som kan bygges om eller ut for å løse 

utfordringen med løpende opptak. Dette handler om gymsalen som er aktuelt for ombygging, men 

det er ikke lett bygningsmessig. Kostnader til en slik utbygging vil kreve en større utredning.  

Gjennom 2022 har vi hatt en nedgang i søkere til ledige pedagogstillinger i de kommunale 

barnehagene, så det kan også by på utfordringer å få kvalifisert bemanning. Dette er en utfordring 

som ikke gjelder bare Øyer kommune. Ekstra utfordrende kan det være dersom stillingene ikke blir 

faste. 

 

PC for 10.klasse 
Kan det utredes et samarbeid med fylkeskommunen rundt at 10.klasse elever kan få PC i stedet for 

iPad? 

Kommunedirektørens svar 

Dette kan utredes. Må eventuelt legges fram som en egen sak på nyåret. 

 

 

 

 



Planstrategi 
Hvordan skal vedtatt planstrategi gjennomføres etter nedtak av planleggerstilling? 

Kommunedirektørens svar 

Kommunedirektøren vil legge fram egen sak i 1. kvartal 2023 for å justere framdriften i vedtatt plan-

strategi.  

 

Gebyrer vann og avløp - tilknytningsgebyr 
Hva er samlet kronemessig økning som følge av 100 % økning av tilknytningsgebyr? 

Kommunedirektørens svar 

Tilknytningsgebyret for 2023 er et estimat som baseres på byggeaktiviteten i kommunen. Estimatet 

underbygges av fremskrivningsdata og aktivitet i forhold den informasjonen kommunen har. I 2023 

forventes 84 nye tilknytninger som utgjør kr 2 100 000. Ser en på 2022 estimerte kommunen 195 til-

knytninger som utgjorde kr 1 950 000. 

 

Gebyrer plan, byggesak, oppmåling - fristoversittelse 
Statistikk på fristoversittelse der kommunen har tapt gebyr i 2022. 

Kommunedirektørens svar 

Plan: Det er tapt 15 800 kr, en dispensasjon. 

Byggesak: Det er tapt ca 375 000 kr, i totalt 35 saker. Dette kan være hele eller deler av byggesaks-

gebyret. 

Oppmåling: Det er ikke tapt gebyr på grunn av fristoversittelse i 2022. 

 

Investeringsplan - prioriteringer 
Prioritert liste over tiltak som er lagt inn i investeringsplanen. 

Kommunedirektørens svar 

Etter behandling av investeringsplan 2023-2026 i KS-sak 64/22 er planen vurdert på nytt i høstens 

budsjettprosess, og noen prosjekter ble skjøvet ut i tid. På bestilling fra formannskapet er invester-

ingsprosjekter for 2023 vurdert igjen. Kommunedirektøren tilrår ikke å utsette disse prosjektene 

ytterligere, men legger fram en oversikt som viser hvilke prosjekter det er mulig å skyve på i tid.  

  



 

 

 

 

 

 

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Økonomiplan til fordeling 

Tall i 1000 kroner

Økonomiplan 

2023 Prioritering 

Fra bevilgningsoversikt:

Til fordeling investering 61 951

Fordeling på prosjekt
3-1 IKT-prosjekter 1 000 Pri 1

Innføring Framsikt 525 Pri 1

Kjøp av IKT-utstyr 500 Pri 1 

Kjøp av iPader skole 700 Pri 1 (egen sak vedr. PC'er 1. kvartal 2023)

Barnevern: Nytt fagsystem 160 Pri 1

Lillehammer Region Brannvesen 440 Pri 1

Landbrukskontoret: Tjenestebil 91

Finansieres ved tilbakeføring av 

fondsmidler

Innkjøp varebil 600 Pri 1. Er bestilt jf. Budsjettvedtak juni 2022.

Innkjøp gressklippere 160 Pri 2. Mulig å forskyve. 

ENØK-tiltak for kommunale formålsbygg 2 500 Pri 1. Energitiltak ENØK.

Kommunale boliger for storfamilier 1 000 Pri 3. Mulig å forskyve. 

Solvang: Tilbygg - tiltak universell utforming 2 600 Pri 1. Tiltak elever med særskilte behov. 

Velferdsteknologi 500 Pri 1

Øyer og Tretten kirkelige råd: Gressklipper 150 Pri 1. Dagens maskin er utrangert.

Øyer og Tretten kirkelige råd: Oppgradering trapper og inngangsparti Tretten kirke350

Pri 1. Dette er et HMS-tiltak og må ses i 

sammenheng med universell utforming. 

Veeg: Utskifting gatelys til LED (ENØK) 1 400 Pri 2. Mulig å forskyve. 

Veg: Bil for byggeleder og adm. Personell 125 Pri 1. Er bestilt jf. Budsjettvedtak juni 2022.

Trodal boligfelt: Trinn 2 og trinn 3 25 000

Pri 1. Planlagt gjennomføring i henhold til 

KS-sak 104/21.

VA: Rehab VA Hafjell hotell - Solvang 2 000 Pri 1

VA: Rehab SP/OV Kneika - Ruglykkja 2 000 Pri 3

VA: Bil til byggeledelse og adm. Personell 500 Pri 1. Er bestilt jf. Budsjettvedtak juni 2022.

VA: Ombygging Tretten RA til pumpestasjon med utjevning 10 000 Pri 1

VA: Pumpestasjon i Skarmoen 4 000 Pri 1

VA: Oppgradering Tingberg avløpspumpestasjon (pumper) 550 Pri 1

VA: Ledningsanlegg Tingberg - Jevne (pumpeledning 500 Pri 1

VA: Ledningsanlegg Jevne - Langvik (selvfall) 500 Pri 1

VA: Oppgradering Langvik pumpestasjon (pumper) 550 Pri 1

VA: Ledningsanlegg Langvik - Rugløkken (pumpeledning) 2 400 Pri 1

Byggesak: Skanning byggesaksarkiv 200 Pri 1

Investeringer

Sum fordelt 61 001



Gebyrendringer  
Henvisning til selvkostoversikt på hjemmesiden til Gausdal kommune, ønskelig med tilsvarende for 

vann og avløp i Øyer.  

Kommunedirektørens svar 

Budsjettnotat for alle selvkosttjenester i Øyer kommune 2023-2026 følger som eget vedlegg.  

I tillegg oppgis følgende oversikt for gebyrer vann og avløp.  

 

 

 

 

Gebyr Vann Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i kr Endring i % Trendpil Merknad

Tilknytningsgebyr for bolig

Kr. Inkl. 

mva. 12 500 25 000 12 500,00 100,00 % Pr. boenhet

Tilknytningsgebyr for fritidsbolig,over 120m2

Kr. Inkl. 

mva. 12 500 25 000 12 500,00 100,00 % Pr. boenhet

Tilknytningsgebyr for fritidsbolig, opp til 120m3

Kr. Inkl. 

mva. 18 750 37 500 18 750,00 100,00 % Pr. boenhet

Tilknytningsgebyr for nærings- og offentlig virksomhet

Kr. Inkl. 

mva. 100 200 100,00 100,00 % Pr. m2

Abonnementsgebyr for bolig

Kr. Inkl. 

mva. 980 1 583 602,70 61,50 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for fritidsbolig/hytte brukerkategori 1/ 

kategorifaktor 1

Kr. Inkl. 

mva. 980 1 583 602,70 61,50 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for fritidsbolig/hytte brukerkategori 2/ 

kategorifaktor 2,5

Kr. Inkl. 

mva. 2 450 3 957 1 506,75 61,50 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for næring forbruk inntil 1000 m3

Kr. Inkl. 

mva. 980 1 583 602,70 61,50 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for næring forbruk over 1000 m3

Kr. Inkl. 

mva. 980 1 583 602,70 61,50 % Pr. begynt 1000 m3

Forbruksgebyr for Vann:

Kr. Inkl. 

mva. 19 30 11,56 61,50 % Pr. m3

Årlig vannmålerleie, T.o.m 32 mm.

Kr. Inkl. 

mva. 330 330 0,00 0,00 % Pr. måler

Årlig vannmålerleie, 32 - 50 mm.

Kr. Inkl. 

mva. 630 630 0,00 0,00 % Pr. måler

Årlig vannmålerleie, > 50 mm.

Kr. Inkl. 

mva. 946 946 0,00 0,00 % Pr. måler

Gebyr Avløp Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring i kr Endring i % Trendpil Merknad

Tilknytningsgebyr for bolig

Kr. Inkl. 

mva. 10 000 20 000 10 000,00 100,00 % Pr. boenhet

Tilknytningsgebyr for fritidsbolig,over 120m2

Kr. Inkl. 

mva. 10 000 20 000 10 000,00 100,00 % Pr. boenhet

Tilknytningsgebyr for fritidsbolig, opp til 120m3

Kr. Inkl. 

mva. 15 000 30 000 15 000,00 100,00 % Pr. boenhet

Tilknytningsgebyr for nærings- og offentlig virksomhet

Kr. Inkl. 

mva. 80 160 80,00 100,00 % Pr. m2

Abonnementsgebyr for bolig

Kr. Inkl. 

mva. 1 190 1 924 733,29 61,60 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for fritidsbolig/hytte brukerkategori 1/ 

kategorifaktor 1

Kr. Inkl. 

mva. 1 190 1 924 733,69 61,65 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for fritidsbolig/hytte brukerkategori 2/ 

kategorifaktor 2,5

Kr. Inkl. 

mva. 1 488 2 405 916,61 61,60 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for næring forbruk inntil 1000 m3

Kr. Inkl. 

mva. 1 190 1 924 733,29 61,60 % Pr. boenhet

Abonnementsgebyr for næring forbruk over 1000 m3

Kr. Inkl. 

mva. 1 190 1 924 733,29 61,60 % Pr. begynt 1000 m3

Forbruksgebyr for Avløp:

Kr. Inkl. 

mva. 15 24 9,30 61,50 % Pr. m3


