Gebyrregulativ 2021
I dette gebyrregulativet finner du følgende gebyrer














Eiendomsskatt – side 2
Vannavgift – side 2
Avløpsavgift – side 2
Renovasjon – side 4
Feieavgift – side 5
Andre kommunale tjenester – side 5
Gebyr ved gravearbeid i gater, veier og kommunal eiendom – side 5
Leie av plass i lyktestolpe – side 5
Parkering – side 5
Leie av gategrunn – side 6
Frikjøp av parkeringsplass – side 6
Salgsplasser – side 6
Rokke avfallsanlegg – side 6
- Fra husholdninger – side 6
- Fra næring – side 7
- Rabatter for næringslivet – side 7
 Kulturskolen – side 8
 Biblioteket – side 8
 Leie og brukk av lokaler, idrettsanlegg, arealer: - side 8
- Remmen svømmehall – side 8
- Idrettshaller – side 8
 Brygga kultursal – side 9
 Kirker/kirkegårder – side 9
 Helse og sosial – side 9
- Egenbetaling hjemmehjelp – side 9
- Kost – side 9
- Godtgjøring – side 10
- Trygghetsalarm – side 10
- Vask av tøy – side 10
- Dagsenter – side 10
 Oppholdsbetaling i institusjon – side 10
- Korttidsopphold – side 10
- Langtidsopphold – side 10
- Leie av basseng ved Halden sykehjem – side 10
 Bevillinger – side 11
 Barnehage – side 11
- Brukerbetaling barnehage – side 11
 Skolefritidsordning – side 11
- Brukerbetaling SFO – side 12
Halden kommune praktiserer full kostnadsdekning på selvkostområdene vann,
avløp, slam, feiing, plan, byggesak og oppmåling.
Kommunale avgifter har betalingsforfall i 4 terminer.
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Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget)
Bolig og fritidseiendom
Øvrige eiendommer
Ubebygde tomter

2021
3‰
7‰
3‰

Vannavgift

2021 inkl. mva

Årsgebyr fastledd vann

550,00

Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr. m³

14,23

Tilknytningsavgift pr. eiendom med inntil 4 boenheter, gårdsbruk, klubbhus
for foreninger og idrettslag (ikke idrettshaller).

12 500,00

Tilknytningsavgift pr. eiendom for næring, idrettshaller og andre bygg som
ikke er rene boligbygg og boligbygg/fritidsboliger/hytter med mer enn 4
enheter

62 500,00

Tilknytningsavgift pr. eiendom når det oppføres flere enn 10 bo- eller
næringsenheter på eiendommen.

125 000,00

Vannavstenging

-

Påkoblingsgebyr ved åpning av avstengt vannledning

1 200,00

Kommunal avlesning av vannmåler
Hjemmel:

600,00

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og 5
Lov om vern mot forurensninger og om avfall § 23

Avløpsavgifter

2021 inkl. mva

Årsgebyr fastledd avløp

600,00

Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr. m³

33,13

Tilknytningsavgift pr. eiendom med inntil 4 boenheter, gårdsbruk, klubbhus
for foreninger og idrettslag (ikke idrettshaller).

12 500,00

Tilknytningsavgift pr. eiendom for næring, idrettshaller og andre bygg som
ikke er rene boligbygg og boligbygg/fritidsboliger/hytter med mer enn 4
enheter.

62 500,00

Tilknytningsavgift pr. eiendom når det oppføres flere enn 10 bo- eller
næringsenheter på eiendommen.

125 000,00

Tømming av septiktank/slamavskiller/minirenseanlegg inntil 3m³
Tømming av septiktank/slamavskiller/minirenseanlegg pr. m³ over 3m³
Tømming av lukket tank inntil 3m³

2 015,48
508,58
1 958,96

2

Tømming av lukket tank over 3m³

510,56

2.gangs tømming lukket tank

944,78

2.gangs tømming lukket tank pr. m³ over 3m³

170,42

Sluttømming av septiktank/slamavskiller/miniranseanlegg/lukket tank:
Mindre enn 6 mnd. siden forrige tømming

-

Mellom 6 mnd.og 10 mnd. siden forrige tømming

1 133,74

Sluttømming pr. m3 over 3 m3
> 10 mnd. siden forrige tømming: vanlig årsgebyr for tømming etter tømt
mengde.

196,29

Fett fra fettavskiller pr m3

1 250,00

Tilsynsgebyr spredte avløpssystem, pr. tilsyn*
*Gebyr uten mva

504,- eks. mva

Hjemmel:
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og 5
Lov om vern mot forurensninger og om avfall § 23

Stipulert forbruk
a) Eneboliger, selveide leiligheter og fritidsboliger/hytter
Stipulert
vann/avløp
160 m³
200 m³
280 m³
400 m³
500 m³
600 m³

Bruksareal x 0,80
Inntil 99 m²
100 – 139 m²
140-199 m²
200-249 m²
250-299 m²
300 – 350 m²
Videre trinn på 50m2 inntil 1000m2. Over 1000m2 trinn på 100m2. Økning
40m3 pr. trinn.

b) Flerfamilieboliger (også tomannsboliger og hybelleiligheter)

Stipulert
vannforbruk
120 m³
160 m³

Bruksareal x 0,80
Inntil 79 m²
80 – 99 m²
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100-119 m²
120-139 m²
140-159 m²
160 -179 m²
180- 199 m²
200-219 m²
220-239 m²
240-259 m²
260-279 m²
280-299 m²
300 -350 m²

200 m³
240 m³
280 m³
320 m³
360 m³
400 m³
440 m³
480 m³
520 m³
560 m³
600 m³

Videre trinn på 50m2 inntil 1000m2. Over 1000m2 trinn på 100m2. Økning
40m3 pr. trinn.

Annen bebyggelse
For all annen bebyggelse settes forbruk til 1,5 m³ pr. m² pr. år.

Vannmålere
De abonnenter som har installert vannmåler skal betale vann- og avløpsgebyr
etter pris pr. m³.

Renovasjon

2021 inkl. mva

Pr. abonnement (enebolig, boenhet, andre, med egen beholder) Herav
grunndel kr. 1909,44 volumdel kr. 2068,56

3 978,00

Boenhet (eneboliger/tomannsboliger) som etter søknad deler beholder,
betaler per boenhet)

2 943,72

Boenheter som inngår i felles løsning med beholderstørrelse minimum 2 m3

2 943,72

Boenhet i borettsalg/sameie

2 943,72

Boenhet i studensamskipsnad

1 989,00

Hytter/sommerboliger - felles container

1 989,00

Avstandstillegg:

-

5-10m

196,00

Tillegg pr. 5m over 15m
Avstandstillegg for papirbeholder - halve prisen

196,00

4

Feieavgift

2021 inkl. mva

For boliger opp til og med fem etg. Pr enhet.

612,50

Pr ekstra pipeløp x antall piper

612,50

Fritidsbolig

612,50

Særskilte brannobjekt

612,50

Feieavgift

2021 inkl. mva

Ikke lovpålagte oppgaver (fresing, fuglereir, etc) pr time

1 062,50

Andre kommunale gebyrer:
Andre kommunale tjenester

2021 inkl. mva

Utkjøring av kommunalt skilt og sperremateriell i forbindelse med
arrangement - pr. time

687,50

Gebyr ved gravearbeid i gater,veier og kommunal eiendom
Behandlingsgebyr gravesøknad inklusiv arbeidsvarslingsplaner
Behandlingsgebyr Arbeidsvarsling og skiltplaner.

2021 eks. mva
4 000,00
1 500,00

Kontrollgebyr - pr. time

850,00

Leie av plass i lyktestolpe (fellesføring

2021 eks. mva

Etableringsavgift

4 000

Årsavgift

150

Parkering
Avgiftsbelagte P-plasser - sone 1, progressiv takst 1 st. time kr. 21,- 2. kr. 23,3. kr. 25,- deretter kr. 30 pr. time

2021 inkl. mva
23/25/30/40

Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 2, kr/ time

20

Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 3, kr/ time

20

Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 3, kr/ døgn

55

Årskort - Sone 2

20 000

Årskort - Sone 3

12 000
5

Årskort - Boligsone

2 000

El-bil gratis i sone 2 og 3

Leie av gategrunn

2021 inkl. mva
5,-

Leie av gategrunn: Container /stillasje i sentrum.

m2

Leie av gategrunn :Container /stillasje utenfor sentrum
Leie på avgiftsbelagt p-plass ordinær takst .

m2

Frikjøp av parkeringsplass

2021 eks. mva

Frikjøp av parkeringsplass

120 000

Salgsplasser pr. døgn *

2021 inkl. mva

Halden Torg - Arrangement (pris per døgn)**

10 000

Fiskebrygga - Arrangement (pris per døgn)**

5 000

Busterudparken**

3 000

Areal til uteservering (Pris per søknad/år)

500

2.50,-

Annet: Pris per benyttet avgiftsplass (se "Parkering") eller etter avtale
* Egen avtale ved langvarig leieforhold
** Inkluderer leie av strøm (ikke Fiskebrygga) og saksbehandling av skilt og sperreplaner.

Rokke Avfallsanlegg
Fra husholdninger
Priser oppgitt pr. tonn

2021 inkl. mva

Sortert avfall fra hjemmesortering

1 117

Trevirke
EE-avfall/ hvitevarer
Asbest og eternitt
PCB

1 197

Klorparafin vinduer
Farlig avfall fra husholdninger
Rene fyllmasser
papp/papir/plast/drikkekartong/glass

7 576

6

Makulering av papir, pr. kg

8

Jern og metall

226

Dekk på felg, pr. stk

71

Campingvogn, tilhenger

2 312

Fra næring
Priser oppgitt pr. tonn

2021 eks. mva

Næringsavfall blandet

2 074

Impregnert virke

2 261

Trevirke

967

Asbest og eternitt

1 869

PCB

1 400

Klorparafin vinduer

6 137

Farlig avfall fra næring

7 620

Lettere forurensede masser - kl.1

276

Lettere forurensede masser - kl. 2

276

Lettere forurensede masser - kl. 3 og 4
EE-avfall/ hvitevarer
Papp/papir/plast/drikkekartong/glass

276

Makulering av papir, pr. kg

8

Jern og metall

176

Dekk på felg, pr. stk

55

Campingvogn, tilhenger

1 868

2021
Rabatt i %
10 %

Rabatter for næringslivet:
Leveransevolum
500 tonn - 1000 tonn
7

1000 tonn - 2000 tonn
2000 tonn - 3000 tonn
3000 tonn - 7000 tonn
> 7000 tonn --> be om pristilbud
Lettere forurensede masser over 4000 tonn ---> be om pristilbud

20 %
30 %
40 %

Kulturskolen
Det er 2 betalingsterminer.
Søskenmoderasjon ytes med 15 % for barn nr. 2 og 3 og fri plass fra barn nr. 4.

Brukerbetaling, pris pr. måned

Elevavgift pr.
skoleår 2021

Elevavgift
Makspris for familier

3 280
6 150

Biblioteket
Gebyr ved for sen levering:
Mistet lånekort
1. varsel (voksen/ barn)
2. varsel (voksen/barn)

2021
26
57/0
93/0

3. varsel: Sendes som regning med erstatning for tapt materiell + gebyr som
oppgitt i tabell
Deretter inkasso

Leie og bruk av lokaler, idrettsanlegg, arealer:
Remmen svømmehall
Enkeltbad:
Voksne
Barn (t.o.m. 15 år)
Studenter, pensjonister og trygdede
Rabattkort:
12 klipp voksne
12 klipp barn, studenter og honnør
Leie av basseng - Uke/helg

118

2021
67
36
56
0
677
564
285/455

Idrettshaller
Leie pr. time (Remmen, Hjortsberg, Risum og Porsnes)
Barn/ungdom under 18 år
Arrangementer - pr. time - helg
8

2021
360
Gratis
680

Brygga Kultursal
Amatørleie inkl inhouse utstyr og bemanning max 12,5 t
Proffleie inkl inhouse utstyr ogbemanning max 12,5 t
Koronaleie amatør dersom 200 max kapasitet
Koronaleie proff dersom 200 max kapasitet
Prosent av billettsalg proffleie
Prosent av billettsalg amatør
Koronaprosent proff ved 200 max kap
Koronaprosent amatør ved 200 max kap
Reklame ledskjerm i sal per arrangement
Reklame foajéskjerm og uteskjerm per dag eks mva
Flygel Bösendorfer (stemming)
Bord og stoler per sett, minimum 500,Timeleie ordinære møter per time (mik og talerstol)

Kirker/kirkegårder (Kirkelig Fellesråd)
Priser foreslått av Kirkelig fellesråd i henhold til gravferdsloven §21
Festeavgift kistegrav
Festeavgift urnegrav
Kremasjonsavgift innenbys
Kremasjonsavgift utenbys

Helse og sosial
Egenbetaling hjemmehjelp:
Inntektsnivå inntil 2G
Inntektsnivå over 2G inntil 3G
Inntektsnivå over 3G inntil 4G
Inntektsnivå over 4G inntil 5G
Inntektsnivå over 5G
Abonnement :
- Inntektsnivå inntil 2G
- Inntektsnivå 2G - 3G over 10 timer
- Inntektsnivå 3G - 4G over 15 timer
- Inntektsnivå 4G - 5G over 15 timer
- Inntektsnivå over 5G over 15 timer

2021
15 000
34 000
8 500
25 000
12
10
15
12
2 000
120
3 800
15
1 700

2021
270
250
2600
5000

2021
fastsatt i forskrift
255
330
465
610
fastsatt i forskrift
2550
4950
6950
9150

Kost
Egenandel pr. mnd. - halv kost
Egenandel pr. mnd. - hel kost
Middag stor porsjon

2021
3650
5290
100
9

Middag normal porsjon
Dessert
Frokost/kveldsmat 4 halve skiver

80
30
35

Godtgjøring
Omsorgsstønad per time

2021
130

Trygghetsalarm
Leie pr. mnd. Inntektsnivå inntil 2G
Leie pr. mnd. Inntektsnivå over 2G

2021
460
530

Vask av tøy
Egenandel pr. mnd.

2021
280

Dagsenter
Transport pr dag
Transportpr måned

2021
70
370

Oppholdsbetaling i institusjon
Korttidsopphold:
Pr. døgn (statlig fastsatt maksimalsats) - lov om helsetj.)
Dagopphold (pr. dag) - lov om helsetj..
Dagopphold (pr. dag) - sosialtj.loven kap. 3.1
Døgn- og trygghetsopphold (pr. døgn) - sosialtj.loven kap. 3.1

2021
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift

Dagopphold, inkl. frokost, formiddagskaffe og middag, men uten transport

180

Dagopphold, inkl. frokost, formiddagskaffe, middag og transport til og fra.

255

Langtidsopphold: (individuell vederlagsberegning/statlig modell)
Maksimal oppholdsbetaling pr. døgn
Maksimal oppholdsbetaling pr. måned
Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen
Leie av basseng ved Halden sykehjem, pr. time

2021
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift

2021

Grupper for voksne, med/ uten fysioterapeut, inntil 10 deltakere
Grupper for voksne, inntil 10 deltakere
Grupper med barn, utleie privat fysioterapeut
Videregående skoler pr. elev
Lag og foreninger
Enkeltpersoner med ledsager
Enkeltpersoner hvor to til tre bader sammen, pr. person

10

530
530
300
75
530
85
85

Bevillinger
Skjenkebevilling enkelt anledning
Minstebeløp skjenkebevilling
Minstegebyr salgsbevilling
Gebyrsats alkoholgrense 1 pr. ltr. - salg
Gebyrsats alkoholgrense 2 pr. ltr. - salg
Gebyrsats alkoholgrense 1 pr. ltr. - skjenking
Gebyrsats alkoholgrense 2 pr. ltr. - skjenking
Gebyrsats alkoholgrense 3 pr. ltr. - skjenking
Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen
Gebyrene følger alkoholforskriften

2021
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift
fastsatt i forskrift

Barnehager:
Regjeringen har foreslått at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud settes til kr 3 230 per
måned, fra 1. januar 2021.
Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår.
Søskenmoderasjon ytes med 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra barn nr. 3.
Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. pr mnd
Det er mulighet for å søke om reduksjon av oppholdsbetaling jf. forskrift:
Ingen familier skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en barnehageplass, med
maksimalprisen som en øvre grense. Det betyr at alle husstander med en samlet skattbar
inntekt på under kr 592 167 har rett til redusert foreldrebetaling fra 1. januar.
Gratis kjernetid 20 timer pr uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for familier med inntekt under kr 566
100 (sjekk). Regjeringen har foreslått å øke inntektsgrensen til kr 583 650 fra 1. august 2021.

Pris i tabellen er pr. mnd.:
Brukerbetaling barnehage

2021

100 % plass

3 230

80 % plass (4 dager pr. uke)

2 907

60 % plass (3 dager pr. uke)

2 261

50 % plass (2/3 dager pr. uke)

1 938

40 % plass (2 dager pr. uke)

1 615

I tillegg betales det for kost maksimalt

360

Skolefritidsordning
Det er 11 betalingsterminer.
Oppsigelsestiden er 2 måneder.
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Det er ikke søskenmoderasjon.
Fra høsten 2020 er det innført en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling, slik at
prisen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede
person- og kapitalinntekten til husholdningen. Regjeringen har foreslått å utvide ordningen til
også å omfatte 3.-4. trinn fra høsten 2021.
Fra høsten 2020 gjelder også en nasjonal ordning med gratis SFO for elever med særskilte
behov på 5.-7.trinn.

Pris i tabellen er pr mnd.:
Brukerbetaling SFO

2021

100 % plass

2 830

75 % plass

2 265

50 % plass

1 700

I tillegg betales det for kost maksimalt

200
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