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Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyr/avgift 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Flatanger Formannskap 70/18 04.12.2018 

Flatanger Kommunestyre   

 

Rådmannens innstilling 

Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for 

planområde 4; 

 

- Plan- og bygningslovssaker   – økning med 2,4% 

- Oppmåling    - økning med 2,4% 

- Mindre avløpsanlegg   - økning med 2,4% 

- Landbruksaker   - økning med 2,4% 

- Tilsyn og feiing   - økning med 2,4% 

- Renovasjon slamtømming  - økning med 2,4% 

- Kommunal kloakk   - økning med 2,4% 

- Renovasjon boliger   - Ingen økning  

- Renovasjon fritidsboliger  - Ingen økning 

 

 

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for 

planområde 4; 

 

- Plan- og bygningslovssaker   – økning med 2,4% 

- Oppmåling    - økning med 2,4% 

- Mindre avløpsanlegg   - økning med 2,4% 

- Landbruksaker   - økning med 2,4% 



- Tilsyn og feiing   - økning med 2,4% 

- Renovasjon slamtømming  - økning med 2,4% 

- Kommunal kloakk   - økning med 2,4% 

- Renovasjon boliger   - Ingen økning  

- Renovasjon fritidsboliger  - Ingen økning 

 

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 26.11.2018 Planområde 4 - Næring, miljø og 

teknisk - Gebyr/avgift 2019 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er gitt føringer om at betalingssatsene for kommunale tjenester, gebyrer og avgifter for 2019 

skal økes med 2,4%.  Områdene innen næring, miljø og teknisk er styrt av særlover og at 

gebyrene/avgiftene skal være etter selvkost.   

Dette medfører at det er nødvendig med noen tilpasninger ut fra selvkostberegninger når det 

gjelder renovasjon for bolig og fritidshus. 

Vurdering 

Alle gebyrer innenfor planområdet er styrt av selvkostprinsippet og gebyrer for plan- og 

bygningslovssaker, oppmåling er utgifter på eget saksbehandlingsarbeid.   

 

Det er ingen økning på renovasjonsgebyrene i og med at MNA har satt ned avgiften en del.   

 

Lauvsnes, den 26.11.2018 

 

 

 

Rune Strøm      Hans Petter Haukø 

Rådmann      teknisk sjef 


