Berlevåg kommune

Reglement for fritak/reduksjon av kommunale VAR-gebyrer og feiegebyr
Vann- og avløpsgebyr
Vann og avløpsgebyrene i Berlevåg kommune reguleres av Forskrift om vann- og avløpsgebyr,
Berlevåg kommune, vedtatt av kommunestyret 14.12.2017.
I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyr, Berlevåg kommune, §9-7 Reduksjon av eller tillegg til
årsgebyr, gir ikke restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i vannleveransen eller i mottak av
avløpsvann grunnlag for reduksjon av gebyrene.
Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen
fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet
(plugget) ved hovedledningen. Ved søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når
eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at
anboringspunktet er plombert er mottatt.
For eiendom som ikke brukes som bolig, og der kommunens kostnader ved vannproduksjonen er
vesentlig lavere enn den øvrige vannproduksjonen, kan forbruksgebyret for vann reduseres etter
avtale. Det samme gjelder avløpsmengden.
I henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyr, Berlevåg kommune, § 9-8 Gebyrreduksjon i medhold
av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag har abonnenten rett til reduksjon i gebyr (prisavslag)
ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag.
Abonnenten har rett til redusert forbruksgebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i
mer enn 72 timer.
Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel
forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare
ansvarsforholdet.
Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling,
brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon.
Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke
kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Sats for gebyrreduksjon fastsettes i gebyrregulativet.
Feiegebyr
Fritak kan kun gis i de tilfeller fyringsenheten(e) blir tatt bort og blir gjenstøpt. Før et eventuelt fritak
innvilges må ildstedet(ene) kontrolleres av bygningsmyndighetene. Ved en eventuell gjentilkobling av
ildstedet må kommunen varsles.

Renovasjonsavgift
Renovasjon i Berlevåg kommune reguleres av Forskrift for husholdningsavfall i Øst-Finnmark, fastsatt
av Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby, Tana og Sør Varanger, kommune med hjemmel i lov 13. mars
1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34. § 37, § 79,
§ 83 og § 85.

Berlevåg kommune

Kommunen kan etter grunngitt søknad gi dispensasjon i enkelttilfeller:
-

Når den gebyrpliktige enheten er ubebodd i mer enn seks måneder. Det gis kun fritak for
mengdegebyret. Abonnenten plikter å levere dunken inn til renovasjonsselskapet.

Saksbehandling
Huseier plikter å informere Berlevåg kommune straks det skjer endringer i forutsetningene for
innbetaling av kommunale VAR-gebyrer. Forutsetningen for nedsettelse av gebyrer skal
dokumenteres. Innbetaling av gebyrer fordeles over 4 terminer med forfall 20.mars, 20.mai,
20.september og 20.november.
Det gis ikke fritak eller nedsatt gebyr av bebygd eiendom av billighetsgrunner.

Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft straks.

Vedtatt av kommunestyret den 11.10.2018

