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Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet vedtar å legge Betalingsregulativ 2021 og Havneregulativ 2021 ut til
offentlig ettersyn.

17.11.2020 Formannskapet

Forslag fra MF v/Hanna M. Sverdrup:
S 2 - salg av rågrunn til næringsformål - forslag til pris kr 300 per m2
S 7 Garasje - forslag til ny pris kr 5000
S8
S 14
Steinmasser pr kubikk kr 55,S 16
Døgnpris:

Personbil 250,Bobil 400,Buss 550,Langtidsparkering Ytre havn 1500,- pr mnd
Timespris 40,Samt at vi ønsker å tilby bedrifter i Moskenes kjøp/leie av egne parkeringsplasser til sine
kunder som kan brukes til timesparkering.
S 24 Utleie basseng 300,- gymsal 200,-

Tilleggsforslag fra MF v/Hanna M. Serdrup:
Satser faktureres iht Byggesaksforskriften

S 2. pt 2 endres fra Anløpsavgift til Farvannsavgift
3.2 Kai og flytebrygge-vederlag for fiskefartøy og fritidsbåter
Under 8 m
Døgn kr 80, uke kr 421, mnd kr 1685, kvartal kr 3613
Egen rubrikk for utleie på år
Kriterier for plass skal inn i regulativet
5.1 overføres til gebyrregulativet
3.3 inkluderes i 3.2 med priser oppgitt i 2.3
Formannskapet foreslår følgende endringer:
A 5 - Salg av rågrunn til næring endres til 300 kr. pr m2
Enstemmig vedtatt.
D - Forslag om endring av pris på side 7 under frittstående garasjer/naust.
ForslagetFalt med 2 mot 3 stemmer (Hanna M. Sverdrup MF, Kristian Møller MF)
Siste punkt under D1 endres til at gebyr illegges i henhold til byggesaksforskriften.
Beløp i kolonne utgår.
Enstemmig vedtatt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Pris på steinmasser endres ikke. Det sjekkes markedspris.
Basseng / gymsal endres ikke, sjekkes mot egelverk for tippemidler.
Parkeringsavgiftene tas opp i egen sak når den er klar til behandling
(organisering / skilting / prising o.l.)

Innspillene til havneregulativet tar administrasjonen med som høringsinnspill:
Gebyr regulativet legges ut på høring.
FS- 164/20 Vedtak:

Formannskapet vedtar å legge Betalingsregulativ 2021 og Havneregulativ 2021 ut til
offentlig ettersyn med følgende endringer:
A 5 salg av rågrunn til næring endres til 300 kr pr m2
Siste punkt under d1 endres til at gebyr ilegges i henhold til byggesaksforskriften.
Beløp i kolonne utgår.
Saksopplysninger:

Kommunestyret skal hvert år vedta satsene for kommunale gebyrer og
betalingsatser. Gebyrene er sammenfattet i to dokumenter; Gebyrregulativ 2021 og
Havneregulativ 2021.

Vurdering av alternative løsninger
Generellt er det innarbeidet en økning i gebyrer og betalingssatser på 2,9 % i forhold
til 2020. Gebyrene innen selvkostområdene vann, avløp og feiing er fastsatt i
henhold til selvkostforskriften.
For en del gebyrer som skal inn i Gebyrregulativet er vi avhengig av andre, det
gjelder en del statlige fastsatte satser. Disse har vi ikke mottat på det tidspunktet
saksfremlegget er laget.
Havneregulativet 2021 har ikke fastsatt satser for farvannsavgiften. Bestemmelser
om at kommunen skal kreve inn farvannsavgift skal fastsettes i en egen forskrift.
Dette har kommunen ikke gjort.
Dersom det blir vedtatt en egen forskrift må havneregulativet oppdateres etter at
forskriften har trådt i kraft.
Renovasjons- og slamgebyret som er lagt inn er forslaget frastyret i LAS. Det er
representantskapet som fastsetter disse gebyrene. Det tas derfor forbehold om at
gebyrene kan bl endret etter møtet i representantskjapet i LAS.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at vedlagte Betalingsregulativ 2021 og Havneregulativ
2021 legges ut til offentlig ettersyn.
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