Nordre Follo kommune
Gebyrer for renovasjon, feiing og slamtømming 2022
Vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 15. desember 2021.
Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Renovasjonsgebyrer 2022
Hjemmel: Lokal forskrift for husholdningsavfall, fastsatt av Nordre Follo by-/kommunestyre 12. desember 2019, 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.
Det er lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. Pålegget omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunen. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.
Abonnenter som bestiller abonnement hos Follo Ren på hageavfallshenting, faktureres for dette av kommunen i tredje kvartal. Mer
informasjon om priser og abonnementstegning på Follo Ren hjemmeside; www.folloren.no
Gebyrsatser renovasjon (alle satser er inklusiv merverdiavgift):
Årlig abonnementsgebyr (kr/år)
Helårsrenovasjon standard (240L)
Helårsrenovasjon større (370L)
Helårsrenovasjon mindre (140L)
Fellesrenovasjon standard
Renovasjon nabodeling
Hytterenovasjon standard

Enhet
Beholder
Beholder
Beholder
Beholder
Beholder
Beholder

Pris inkl. mva.
3 409,4 431,2 386,3 409,2 727,1 704,-

Viser for øvrig til Follo Ren hjemmeside for ytterligere informasjon; www.folloren.no eller tlf. 90 80 40 10.

Feie- og tilsynsgebyr 2022
Hjemmel i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.
Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):
Årlig abonnementsgebyr (kr/år)
Feiegebyr bolig

Enhet
Pipeløp

Pris inkl. mva.
398,-

Viser for øvrig til Nordre Follo Brannvesen hjemmeside for ytterligere informasjon; www.follobrannvesen.no eller tlf. 64 85 10 00.

Slamgebyrer 2022
Hjemmel: Lokal forskrift om tømming av slamanlegg vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 3. november 2021.
Abonnenten betaler gebyr for hver utført tømming. Hver tømming faktureres med et fast og likt oppmøtegebyr per anlegg per utført
tømming, og et volumgebyr (faktisk tømt volum multiplisert med pris per kubikkmeter).
Viser for øvrig til lokal forskrift om slamtømming for Nordre Follo kommune for mer informasjon.
Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):
Slamgebyrer (kr/år)
Oppmøtegebyr slamtømming
Volumgebyr pr m3 slamtømming
I tillegg til ordinært slamgebyr, kan følgende påløpe:
Vanskelig tilgjengelighet slamtømming
Manglende klargjøring slamtømming
Tømming utenom fastsatt tømmeplan (ekstratømming)
Nødtømming innen 24 timer

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:
20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Enhet
Per oppmøte
Per m3
Per oppmøte
Per oppmøte
Per oppmøte + ord. volumgebyr
Per oppmøte + ord. volumgebyr

Pris inkl. mva.
1 494,423,747,1 494,2 240,4 479,-

