Smøla kommune
Tekniske tjenester/vakt og beredskap

Informasjon om endring av avgiftsregulativet
for kommunale avgifter i Smøla
Ny forskrift‐ og avgiftsregulativ for vann og kloakk gjelder fra 1.1.2014
vedtatt i kommunestyremøte 18.4.2013 ‐ sak 0016/2013 og annonsert i juli 2013

Betalingssatser og gebyr for 2014 er endret i henhold til ny forskrift.
Fullstendig forskrift og gebyrregulativ for 2014 ligger tilgjengelig for innsyn på
Smøla Kommunes hjemmeside under emnet Selvbetjening ‐ Gebyr og priser
http://www.smola.kommune.no/selvbetjening/gebyr‐og‐priser/

Fra 1.1.14 er gebyr for vann og avløp to‐delt:
 Fastdel (fastledd)
 Mengdevariabel del (forbruksledd)
Den mengdevariable delen måles enten etter faktisk forbruk (ved installert vannmåler)
eller etter stipulert forbruk (ikke installert vannmåler)
Fastledd vann
Stipulert forbruk : ‐ Bolig
‐ Fritidsbolig
‐ Næring
Pr. m³ målt vannforbruk ordinær
Pr. m³ målt vannforbruk næring

1 år
= 150 m3
= 65 m3
= 500 m3

2 625,‐
3 563,‐
1 544,‐
8 750,‐
24,‐
18,‐

Fastledd kloakk
Stipulert forbruk :

‐ Bolig
‐ Fritidsbolig
‐ Næring
Pr. m³ målt vannforbruk ordinær
Pr. m³ målt vannforbruk næring

1 år
= 150 m3
= 65 m3
= 500 m3

2 625,‐
3 750,‐
1 625,‐
8 750,‐
25,‐
18,‐

(Oppgitte priser er inkl. mva)

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.
Fastledd for bolig gjelder for bolig‐ og fritidshus, og skal betales pr. boenhet.
Fastledd for næring skal betales for eiendommer registrert som næringseiendommer, offentlige

virksomheter og næringsdelen på kombinasjonsbygg.
PS! Ved stipulering av forbruk vil eiendommer registrert under kategori Næring bli stipulert et
forbruk på 500m³.

Vannmåler fås utlevert ved å kontakte Smøla Kommune og er Smøla Kommunes
eiendom mot et årlig leiebeløp.
Montering av måler må abonnent besørge av kvalifisert entreprenør.
Leie vannmåler pr. år.
Kat 1 ‐ 1"
Kat 2 ‐ 2"
Kat 3 ‐ over 2"

434,‐
625,‐
1250,‐

Ved spørsmål til dette informasjonsskrivet,
vennligst ta kontakt med oss.
Sentralbord tlf. 71 54 46 00 eller e‐post til
postmottak @smola.kommune.no

