Averøy kommune

mars 2020

Tekniske tjenester
Tlf. 71 51 35 41

ABONNEMENTSORDNINGER OG EIENDOMSGEBYR FOR FRITIDSBOLIGER I 2020
RENOVASJON OG SLAMTØMMING
ReMidt IKS har overtatt renovasjons- og slamtømmeordningen i Averøy fra 01.01.2020, inkludert
saksbehandling og fakturering.
Kontaktinformasjon kundesenter:
Telefonnr.: 72 48 37 00
E-post: firmapost@remidt.no
Postadresse: Postboks 94, 7301 Orkanger
Hjemmeside: www.remidt.no
Renovasjon
Miljøstasjonen er fortsatt åpen mandager fra kl 15.00 til 19.00, torsdager fra kl 12.00 til 16.00 og første lørdag i
hver måned kl 10.00-14.00. Telefonnr. 71 51 21 22.
Husholdninger og hytteabonnenter kan levere avfall gratis opp til 500 kg.
Forhandlere av elektrisk materiell plikter imidlertid å ta imot utrangert utstyr, slik som gamle komfyrer,
kjøleskap, frysere m.v.
Miljøfarlige batterier må leveres til forhandler, det samme gjelder for bildekk.
Slamtømming
Standard slamavskiller på fritidseiendom skal tømmes hvert fjerde år. Tett tank skal tømmes hvert år.
Abonnenten blir varslet minst en uke før slamtømmingen.
Dersom varslet tømming ikke kan skje på grunn av hindringer på stedet/tank ikke er gravd fram og merket,
innkreves et tilleggsgebyr. Påfølgende tømming i en slik situasjon regnes som ekstratømming.
Norva24 Miljøservice, Stryn er utøvende entreprenør. Ekstra-/nødtømming bestilles hos Remidt IKS
tlf 72 48 37 00. Utenom arbeidstid må ekstratømming bestilles hos Norva24 på vakttlf.nr. 90875111.
FEIING/TILSYN
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste ved feieravdelingen utfører feiing og branntilsyn i vår
kommune. Feiing er behovsrettet. Ved ønske om feiing og for nærmere informasjon, ta kontakt med
feierkoordinator Karin Munck, tlf 71 57 42 74 /952 31 019, e-postadr karin.munck@kristiansund.kommune.no
VANNFORSYNING
Averøy har i dag ett kommunalt vannverk, Folland vannverk. De øvrige vannverkene i kommunen er private.
Dekningsområdet for Folland vannverk omfatter Kårvåg, Henda og øyområdene, samt deler av Bådalen.
Bygningen må ha godkjent avløpsløsning for å få installert vann.
Gebyr: Fra 01.01.2020 er beregningsmåten for årlige vann- og avløpsgebyr endret. Det skal nå oppdeles i et
fastgebyr - og et forbruksgebyr etter stipulert eller målt vannforbruk. Stipulert forbruk beregnes ut fra 50 % av
fritidsboligens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2.
Dersom forbruksgebyr ønskes betalt etter målt vannforbruk, bestilles vannmåler hos Averøy kommune.
Måler er kommunens eiendom, installasjonen skal betales av huseier. Måler må monteres frostfritt og i henhold
til Tekniske bestemmelser for vann- og avløpstjenester i Averøy kommune.

AVLØP
I områder hvor kommunalt avløpsanlegg er etablert, skjer tilknytning etter samme prinsipper som for
vannforsyning. Ved installering av vann og avløp i en bygning, må det foreligge utslippstillatelse fra

kommunens bygningsmyndighet.
Gebyr: Fra 01.01.2020 er beregningsmåten for årlige vann- og avløpsgebyr endret. Det skal nå oppdeles i et
fastgebyr - og et forbruksgebyr etter stipulert eller målt vannforbruk. Stipulert forbruk beregnes ut fra 50 % av
fritidsboligens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2.
Dersom forbruksgebyr ønskes betalt etter målt vannforbruk, bestilles vannmåler hos Averøy kommune
Måler er kommunens eiendom, installasjonen skal betales av huseier. Måler må monteres frostfritt og i henhold
til Tekniske bestemmelser for vann- og avløpstjenester i Averøy kommune.
EIENDOMSSKATT
For 2020 skal det betales årlig eiendomsskatt tilsvarende 5 promille av eiendommens verditakst redusert med
30%.
UTDRAG FRA KOMMUNALE GEBYRSATSER FOR 2020
RENOVASJONSGEBYR
Fritidsabonnement samlebeholder
SLAMTØMMINGSGEBYR
Årsgebyr fritid/tømming hvert 4. år <6m3
Årlig tømming av tank <6m3
Ekstratømming tanker <6 m3
Oppmøtegebyr ved ikke framgravd/klargjort slamavskiller
Timepris for leie av slambil til spyling etc.: kr 1 560,00 + mva
Tømming av tette tanker: et tillegg til overnevnte priser på 20 %
FEIEGEBYR
Fritidshus – feiing 1 pipe med en røykkanal
VANNFORSYNINGSGEBYR
Årsgebyr inkl mva:
Fastledd: kr 2 528,75 inkl mva+ Forbruksdel: (bruksareal x50% x1,2x19,21kr/m2)
Tilknytningsgebyr:
Avstengnings-/gjenåpningsgebyr
AVLØPSGEBYR
Årsgebyr inkl mva:
Fastledd: kr 1 683,75 inkl mva + Forbruksdel: (bruksareal x 50% x1,2x8,89kr/m2)
Tilknytningsgebyr: Fritidshus/hytter

Eks. mva.
708,00

Inkl. mva.
885,00

426,50
1 706,00
2 844,00
530,00

533,00
2 051,00
3 555,00
662,00

193,50

242,00

11 000,00

15 000,00

1 600,00

2 000,00

11 000,00

15 000,00

Gebyrene faktureres ut i fire terminer pr. år.
Eier har ansvar for å varsle kommunen når fritidshuset endrer bruksformål til bolig og/eller
næringsvirksomhet.
For mer detaljert informasjon, ta kontakt med kommunen på tlf. 71 51 35 00 eller 71 51 35 41 eller ReMidt IKS
tlf 72 48 37 00. Se også nettsider www.averoy.kommune.no og www.remidt.no
Med hilsen
Averøy kommune, Tekniske tjenester

