Kommunale gebyrer 2018

pris
u/mva

pris
m/mva

Tilkoblingsavgift vann, bolig hytter, leiligheter over 50 kvdrat

27347.-

34183.-

Tilkoblingsavgift vann for andre bygg 0-200 kvadrat
for andre bygg betales for areal utover 200 kvadrat et
tillegg på 20% for hver påbegynte 100 kvadrat
for utvidelse av andre eksisterende bygg betales
20% av minimumsavgiften for hver påbegynnte 100
kvadratmeter.
Tilkobling for campinghytter/leileh./ bygg under 50 kvadrat

27347,-

34183.-

19143.-

23929.-

Tilkoblingsavgift avløp, hytter/boliger/leiligheter under 50 kvadrat
Tilkoblingsavgift avløp, hytter/boliger/leiligheter

26393.37705-

32991.47131.-

Tilkoblingsavgift avløp, andre bygg 0-200 kvadrat
for andre bygg betales for areal utover 200 kvadrat et
tillegg på 20% for hver påbegynte 100 kvadrat
for utvidelse av andre eksisterende bygg betales
20% av minimumsavgiften for hver påbegynte 100
kvadratmeter.

42224.-

52780.-

Abbonnementsavgift på vann
Stipulert forbruk , vann over 50 kvadrat
Stipulert forbruk, vann under 50 kvadrat

1849.668376.-

2311.835.467.-

vannavgift etter måler pr.kubikk
målerleie vannmåler

1030.-

4,86.1287.-

Abonnmentsavgift, avløp
Stipulert forbruk, avløp over 50 kvadrat
Stipulert forbruk, avløp under 50 kvadrat

2591.906.694.-

3238.1132.792.-

kloakkavgift etter måler pr.kubikk
(det betales kun en målerleie)

13.-

16.-

Øvrige avgifter
Brannsyn bolig

290.-

362.-

Feiing tilsyn fritidsboliger

314.-

393.-

Brøyting vei o/100m

4727.-

5909.-

Brøyting vei u/100 m

2362.-

2953.-

Gebyr etter matrikkel
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 - 250 kvadrat
areal fra 251-100 kvadrat
areal fra 1001-1500 kvadrat
areal fra 15001 - 3000 kvadrat
over 3000 kvadrat beregnes et tillegg på kr.720.-pr påbegynt dekar
1,2 Matrikulering av ekisisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 - 250 kvadrat
areal fra 251-100 kvadrat
areal fra 1001-1500 kvadrat
areal fra 15001 - 3000 kvadrat
over 3000 kvadrat beregnes et tillegg på kr.720.-pr påbegynt dekar
for strørre areal beregnes tillegget til kr.360.- pr. påbegynt dekar
Registreringsbrev

SATSER FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN
Gebyr for konsesjons- og delingssaker etter jordloven i Sirdal (ref. 2012/341)
Med hjemmel i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons og
delingssaker har Sirdal
kommunestyre i møte 26.04.12, K-sak 12/40, vedtatt
Generell gebyrsats for delingssaker etter jordloven settes til kr.
5000 og i enkle/kurante saker til kr. 2500.
Generell gebyrsats for delingssaker etter jordloven settes til kr.
2000 og i enkle/kurante saker til
kr. 1000.

5756.11514.13979.15802.-

5756.11514.13979.15802.-

3107.-

