
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 basert på de
forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2,
økonomiske hovedoversikter

2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og
betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2017:
For 2017 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:
• Årsavgift for vann Kr. 3 682,-
• Årsavgift for kloakk Kr. 5 516,-
• Slamtømming private (krav om selvkost) Kr. 1 322,-
• Tilkoblingsavgift for vann Kr. 13 546,-
• Tilkoblingsavgift for kloakk Kr. 22 302,-
• Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS) Kr.576,-
• Renovasjonsavgift Kr. 3 601,-
• Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Nytt regulativ fra 1/3-17 
• Gebyr for kart og delingsforretninger Nytt regulativ fra 1/3-17 
• Gebyr brøyting private veier Kr. 5 355,-
• Kommunalt eide boliger Gjengs leie 
• Kommunal omsorgsbolig med heldøgns bemanning Kr. 8 000,- pr mnd. 
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23. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2016:

A). Eiendomsskattelovens §7 a

Det gis fritak for eiendommer/bygninger som går inn under eiendomsskattelovens §7,

bokstav a ( eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne

en kommune, et fylke eller staten).

Kommunestyret ber administrasjonen og/eller eiendomsskattenemda utarbeide en liste

over eiendommer som tilhører stiftelser, lag og foreninger eller andre institusjoner som

kan kvalifisere for fritak.

Andre eiendommer som eies av intuisjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak 

etter§ 7a. 

B). Eiendomsskattelovens§ 7b 

Det gis fritak for bygning som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er 

fredet i medhold av kulturminneloven. 

C). Eiendomsskattelovens§ 7c 

Nyoppførte bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er 

ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

Dette gjelder alle boligeiendommer i kommunen som er ferdig etter O 1.01.2017. 


