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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 2-2010     desember år 2010    Årgang 11 

 

Rådmannen har ordet 
  

 

 

           

Kjære sambygdinger! 
 

 

 

Ett år er snart omme, og både skuldrene og freden kan senke seg litt i juletida. Adventen er 

vel travel for de fleste, med mye som skal gjøres ferdig både i heimen og på jobb. Dermed 

føler en også at det er vel fortjent med noen fridager i mørketida. Det er også en tid da familie 

og venner samles, og en unner seg litt ekstra. 

 

Blant de kommuneansatte har det vært et travelt år, men med ståpå-vilje og godt humør har en 

fått det til å gå, sjøl om vi har vært underbemannet i store deler av året. Jeg vil benytte 

anledningen til å takke alle ansatte for en stor innsats i året som gikk. 

 

Tjenester til innbyggerne er grunnvollen i kommunal virksomhet. Jeg mener vi har en god 

tjenesteyting i kommunen, både på helse, pleie, skole, barnehage m.v. Det er både fordeler og 

ulemper med å være liten. Fordelen er at det er oversiktlig, kort veg mellom beslutningstakere 

og brukere, og en kan mange ganger være mer ubyråkratisk og fleksibel. I dag stilles det 

imidlertid stadig større krav fra sentrale myndigheter, samtidig som forventningene fra 

publikum øker. Særlig innenfor sosialtjenester, tekniske tjenester og skole har kravene økt . 

 

Dette kan gi utfordringer for kommunene med tilgang på riktig kompetanse, kapasitet til å 

gjennomføre oppgaver, og sårbarhet på de områder der vi er enmannsbetjent. Løsningen vil 

ofte ligge i sterkere regional samhandling på oppgaver. Kommunestyret har i år vedtatt en mal 

for samarbeidsavtale mellom kommunene på Sør-Helgeland som sikrer en del funksjoner og 

tjenesteyting på områder der hver kommune for seg blir for liten. Denne form for samarbeid 

tror jeg vil øke med tiden, ikke minst når samhandlingsreformen innen helsetjenester blir 

realisert. Vi har heldigvis et godt samarbeid på Sør-Helgeland, både på politisk og på 

administrativt nivå. Innenfor flere av fagområdene har kommunene et nettverk der oppgaver 

og utfordringer i kommunene blir diskutert. Samarbeidsavtaler og nettverk vil dermed være 

med på å løfte tjenestene til beste for våre innbyggere i alle Sør-Helgelandskommunene. 

 

Med håp om en rolig og fredelig feiring ønsker jeg alle i Vevelstad en riktig  

 

god jul! 
 

          Hilsen Ronald 
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Nytt fra Plan og ressurs 

 

NYE TOMTEEIERE I 

SLOTVIKÅSAN BOLIGFELT 

 
I løpet av høsten har kommunen fått flere 

henvendelser fra interesserte husbyggere ang 

tomt i Slotvikåsan. Disse har fått tildelt tomt fra 

kommunen i høst: 

Jørn K. Hansen 

Aslak Nergård 

Øyvind Jakobsen og John Grigson 

Til våren/sommeren blir det forhåpentligvis stor 

byggeaktivitet i boligfeltet. 

 

NYE UTLEIEBOLIGER 
 

Vevelstad kommune har startet opp byggingen av 

ny tomannsbolig i Slotvika. 

Planen er at disse skal kunne tas i bruk 

sommeren 2011. 

 

GEBYRREGULATIV FOR PLAN – 

BYGGESAK - OPPMÅLING 
Dette regulativet ble vedtatt av kommunestyret 

våren 2010, med virkning fom 1.juni 2010.  

Prisene vil bli uforandret for 2011. 
 

NYE FORSKRIFTER FOR VANN OG 

AVLØP 
 

Vedtatt av Vevelstad kommunestyre 17.12.10, 

PS 57/10. 

De viktigste endringene gjelder bl.a. fradrag i 

årsavgiften: 

§7.2, pkt 2-6  

2. Hytte/fritidshus som er byggeanmeldt og 

brukes som sådan får redusert årsavgift til 75 % 

av full avgift. 

3. Fraflyttet bolig som benyttes til fritidsbolig 

kan få redusert årsavgift til 75 % av ordinær 

avgift, etter søknad. 

4. Enslige pensjonister kan, etter søknad, få 

reduksjon til 75 % av full årsavgift. 

5. Driftsbygning som brukes til sau får redusert 

årsavgift til 50 % av ordinær årsavgift. 

6. Boliger/driftsbygninger/hytter mv som står 

tomme og som har tilkoblet vann og avløp får 

redusert årsavgiften til 75 % av ordinær 

årsavgift, etter søknad. 

Det er også endring i § 11: 

Pkt 3: Når det gjelder fritidshus må disse selv 

bekoste påkobling til nærmeste tilknytningspunkt 

på hovedledningen. 

GRØNT HJØRNE  
 

Vedrørende søknad om avløsertilskudd ved 

sykdom m.v 
 

Det er ikke alltid like enkelt å behandle ”søknad om 

avløsertilskudd ved sykdom” når ikke alle papirer og 

nødvendig dokumentasjon er tilstede i søknaden ved 

søknadstidspunktet. 

Her er en liste over dokumentasjon som skal ligge ved 

søknaden. Dette vil føre til en raskere saksgang og 

hurtigere utbetaling av penger fra Fylkesmannen i 

Nordland. 
 

Dette må du legge ved søknaden: 

- Ved sykdom: Sykemelding fra lege  

- Ved svangerskap/fødsel: legeattest 

- Ved barn på sykehus: bekreftelse fra lege 

- dokumentasjon på kravet til næringsinntekt 

(godkjent ligning) 

- trygdekontorets erklæring vedrørende 

sykepenger  
 

Ved benyttelse av privat avløser: 

- utgifter og underskrift fra avløser i felt 5 

- fødselsnummer og navn på avløser i felt 3 

- Kvittering for betalt arbeidsgiveravgift og skatt 
 

Ved benyttelse av avløser fra avløserlag: 

 

- dokumentasjon på bruk av avløser fra 

avløserlaget, tidspunkt og utgifter. 
 

Søknadsfristen er senest 3 måneder etter 

siste avløste dag. 

 
Andre søknadsfrister: 

 Søknad om erstatning for tap av sau på beite (ikke 

rovviltskader) – 31.12.2010 

 Søknad om støtte til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader 

– 15.01.2011. 

 Produksjonstilskudd i jordbruket – 20.01.2011. 

Stifting av ”skognæringa kyst” 

 

11 januar stiftes et samarbeidsorgan for skognæringa 

langs Norskekysten. Alle aktører i skognæringa og 

andre interesserte er velkommen å delta! Arrangeres 

Quality Airport Hotel Stavanger. 
Kilde: Fylkesmannen i Nordland. 

http://www.vevelstad.kommune.no/


Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside : www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

3 

KOMMUNALE AVGIFTER 2011 

 
VANN OG AVLØP 

Avgiftene indeksreguleres årlig. Alle priser tillegges 25 % mva. 

 

1.  TILKNYTNINGSAVGIFT 

     Vann  Minimum Avløp  Minimum 

Bolighus (BRA)   kr 100,13 m² kr 5006,50 kr 81,68 m² kr 4084,08 

    

Andre bygg (BTA)   kr 100,13 m² kr 10013,- kr 81,68 m² kr 8168,- 

 

2.  ÅRSAVGIFT 

Årsavgift vann  kr 8,87 pr m³ 

Årsavgift avløp kr 7,26 pr m³ 

 

 

Bolighus (BRA) 

Boligens størrelse stipulert vannforbruk  Årsavgift vann Årsavgift avløp 

Tom 50 m²   100m³   kr 887,-  kr 726,- 

51m² – 100m²   200m³   kr 1774,-  kr 1452,- 

101m² – 150m²  300m³   kr 2661,-  kr 2178,- 

151m² - 200m²  400m²   kr 3548,-  kr 2904,- 

 

Andre bygg (BTA)  

Byggets størrelse Stipulert vannforbruk  Årsavgift vann  Årsavgift avløp 

(brutto gulvareal) 

Tom 100 m²   150m³   kr 1330,50  kr 1089,- 

   

101m²-150m²   225m³   kr 1995,75  kr 1633,50 

  

151m²-200m²   300m³   kr 2661,-  kr 2178,- 

  

201m²-250m²   375m³   kr 3326,25  kr 2722,50   

osv    osv       

 
BRA = Bruksareal = Byggets innvendige areal 

BTA = Bruttoareal = Byggets gulvareal 

 

3. ANNET 

For fritidshus(hytte) opp til 50 m² er årsavgiften for vann og avløp kr 546,- 

Fritidshus(hytte) over 50 m² betaler 75 % av full avgift for vann og avløp. 

Leie av vannmåler settes til kr 821,60 pr år.   

For driftsbygninger fastsettes årsavgift vann etter husdyrrommets areal. 

Fraflyttet bolig som benyttes til fritidsbolig kan få redusert årsavgift til 75 % av ordinær 

avgift, etter søknad. Enslige pensjonister kan, etter søknad, få reduksjon til 75 % av full 

årsavgift. 
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RENOVASJON 
 

SHMILs styre og representantskap har fastsatt 

gebyrnivået for 2011. Endrede gebyrsatser må 

formelt behandles i eierkommunene i hht. 

selskapsavtale og forurensingslovens 

bestemmelser. Gebyrsatsene er vedtatt i Vevelstad 

kommunestyret 17.12.2010. 
 

Rabatter 

 Abonnement som inngår kontrakt om 

heimekompostering av eget matavfall 

(våtorganisk avfall) gis en rabatt på kr. 

450,- eks mva.  

 Abonnement som inngår 

fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver 

en rabatt på kr. 100,- eks. mva.  

 Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av 

satsene for 80 l dunk (33 % rabatt).  

 Hytteabonnenter betaler pr mnd 1/12 av 

årlig renovasjonsgebyr av 80 L + 15 % 

påslag. 

 

Gebyr 

 Gebyr for dunkbytte kr 100,- eks mva pr 

dunk pr bytte.  

 Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg 

om kildesortering kr 289,- eks mva, for 2-

hjulsdunker og 724,- eks mva pr gang for 

4-hjuls dunker. Ved 2. gangs overtredelse 

dobles prisen. 

 Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av 

avfall kr 825,-. 

 

 

FEIING 
 

Denne tjenesten blir kjøpt fra Brønnøy Kommune, 

og følger deres avgiftsregulativ. 

Hver husstand får innenfor en periode på 4 år 

gjennomført 2 feiinger og 1 tilsyn. 

 

1. Årlig feieavgift for 2011  

 

For piper inntil 11 meter kr. 333 

For piper over 11 meter kr. 401 

For bedrifts- og industripiper kr. 1161 

Frivillig behovsprøvet feiing kr. 444 

 

I tillegg kommer merverdiavgift på ovennevnte 

satser og reisekostnader ved enkeltvis 

frivillig behovsprøvet feiing(det vil si feiing utover 

det pålagte, samt ved feiing av fritidsboliger). 

 

2. Feieavgiften korrigeres hvert år med 

konsumprisindeksens økning fra det forrige 

driftsår. 

 

 

 

1. Renovasjonsgebyrene for 2011 fastsettes til: 

Abon. type 

type  

Fast gebyr  

(ekskl. mva)  

volumavh. 

gebyr  

(ekskl. mva) 

mva  Totalt pr år  

(inkl.mva)  

80 l dunk  Kr. 1887,60 Kr. 341,34  Kr. 557,24  Kr. 2786,19  

140 l dunk  Kr. 1887,60 Kr. 597,35  Kr. 621,24  Kr. 3106,19  

240 l dunk  Kr. 1887,60 Kr. 1024,04  Kr. 727,91  Kr. 3639,55  

390 l dunk    Kr. 1197,90  Kr. 5989,51  

660 l dunk   Kr. 2161,25  Kr. 10806,25  

 
2. Vevelstad kommunes administrasjonsgebyr for 2011 fastsettes til kr 55,00 eks.mva. 
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SLAMTØMMING 

 
Det er sammen med Sømna, Vega og Brønnøy inngått 

avtale med Namdal Tankrens om tømming av slam fra 

private septiktanker og kommunale slamavskillere for 

perioden 2009-2014. 

 

Tømming hvert 2.år for helårsboliger, fritidsboliger får 

tømming hvert 4.år.’ 

 

Slamavskillere inntil 2 m³                          kr 650,- 

Slamavskiller 2- 4 m³:                           kr 750,-  

pr m³ over 4 m³ ved større tanker/avskillere:  kr 363,50 

Transport, kompostering og gjenbruk  

pr m³ avvannet slam                            kr 680,- 

 

De avtalte prisene justeres hvert årsskifte med 

transportindeksen. 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

Akuttømming: 

Tømming utenom ordinær rute/nødtømming har en 

timepris på kr 700,- eks mva, 

Tilkjøringspris er 50 % av timeprisen 

 
ANDRE AVGIFTER 

 

Betaling for kopiering:   : A4 og mindre pr. side  kr.      2,- 

                        ”    : A3 pr. side   kr.      4,- 

Betaling for bruk av telefon/faks : Pr. minutt   kr.      2,- 

Betaling for bruk av Internett/bredbånd: Pr. minutt   kr.      1,- 

(Telefon og Internett skal betales kontant etter bruk.) 

Avgift for søknad: Skjenkebevilling ved enkelt anledning   kr.   250,- 

 

NYE HUSLEIESATSER, fom 1.april 2011 

 

Kommunale utleieboliger: 

Eiendom m ² Standard Grunnleie Komm.avg. Renovasjon Husleie 

Flatabø små 41 1 2166 207 237 Kr 2608 

Flatabø stor 60 1 3170 207 237 Kr 3612 

Slotvikåsen blå 79 0,9 3628 207 357 Kr 4190 

Slotvikåsen gul 99 0,9 4526 283 357 Kr 5164 

Slotvikåsen rød 99 0,9 4526 283 357 Kr 5164 

Slotvikåsen nye 73 1 3812 207 357 Kr 4374 

 

Eldreboliger: 

 

Leiligheter på førsteplanet (oppe)(strøm og kommunale avgifter inkludert): kr 3845,- 

 

Leiligheter på kjellerplanet (eks.strøm)      : kr 2586,- 
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DistriktsMobilen 
 

Ordningen med DistriktsMobilen i 

Vevelstad startet den 2. september i 2009, 

og vi har i dag fem dyktige sjåfører som 

kjører. Vi ser klart at det er behov for dette 

tilbudet på Vevelstadlandet, antall 

passasjerer for november i år er doblet 

sammenlignet med november i fjor. 

 

Åpningstidene er utvidet til: 
 

mandag-torsdag:  kl.07.30 – kl.16.30 

fredag – lørdag:   DistriktsMobilen er 

                              åpen hele døgnet 

søndag:                 åpen til kl.16.30 
 

Mobilnummer er: 95 03 80 11 

 

 
 

 

Automatisk frikortordning i 2011 
1. juni 2010 ble det innført en ny 

automatisk frikortordning for 

egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle 

egenandeler registrert automatisk, også 

egenandeler fra pasientreiser med 

rekvisisjon. Kvitteringskort for 

egenandeler vil derfor ikke lenger 

benyttes. 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har 

en egen telefontjeneste og nettside for å 

besvare  spørsmål om frikort og 

egenandeler. Ring Frikorttelefonen på 

nummer 815 70 050 eller se 

www.helfo.no/frikort.  

 

 

 

 

 

Nytt fra skolen 
 

Dans i skolen 

 

I uke 48 hadde Johanne Kristiansen 

praksis ved Vevelstad sentralskole. Hun er 

elev ved Numedalen folkehøgskole. I 

kroppsøvingstimene gjennomførte hun et 

opplegg innenfor dans (bevegelse, 

koordinasjon til musikk). Dette temaet vil 

hun fortsette med når hun kommer i ny 

praksis på nyåret. 

 

Elevbedrifter 

 

I år var bedriftene representert på Ungt 

Entreprenørskaps julemesse i 

Sandnessjøen 3. desember og på julemessa 

på Sentralskolen 27. november. De fleste 

av skolens ansatte har nå deltatt på 

opplæring/kursing om elevbedrifter. 

Hanne Falch Kristoffersen fra Ungt 

Entrepenørskap, kurset ansatte ved skolene 

og eksterne veiledere(ordfører Ken 

Richard Hansen og Oddmunn Hansen fra 

Nova Sea). 

Elevene i 3-4 klasse i Vevelstad kommune 

gjennomfører nå et program om vårt 

lokalsamfunn med ordføreren som ekstern 

veileder. 

Elevene i 5 og 6 klasse gjennomfører 

programmet Zikk-Zakk europa med 

Oddmunn Hansen som ekstern veileder. 

 

 

 

Vevelstad Folkebibliotek 
 

BOKSALG: 

Torsdag 9. desember startet vi boksalg. En 

god del barnebøker fra tidligere 

skolebibliotek, men også bøker for 

ungdom og voksne. Kr 10,- pr bok.  

 

Salget vil fortsette en tid framover, og det 

vil senere bli stående en kasse eller to med 

bøker for salg. 
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BOKGAVER: 

Vi får henvendelser fra publikum som 

ønsker å gi bøker til biblioteket. Dette er vi 

selvfølgelig veldig takknemlige for, men i 

mangel av hylleplass kan vi dessverre ikke 

ta i mot titler er vi allerede har inne. 

Ønsker du å levere bøker til oss er det fint 

om du først leverer en liste. 

  

LÅNEBØKER: 

En del har lånt bøker hvor lånetiden er ute. 

Har du behov for utvidet lånetid kan vi 

hjelpe deg med det. 

Vi har forståelse for at tiden kan gå fort og 

du er velkommen med bøker selv om 

fristen er langt overskredet! 

 

ETTERLYSNING : 

En ung låner kom i dag og skulle låne ei 

lydbok: 

”Lillebror og Knerten” av Anne-Cath. 

Vestly, bok nr 1, 

men skrekk og gru; cd nr 3 manglet i 

coveret   

Noen ganger kan det skje at vi glemmer å 

ta cd-plata ut av spilleren.. 

Om noen kan hjelpe oss å finne cd`en blir 

vi veldig glade   

 

”VEVELSTAD  l” 

av Arnt O. Åsvang. 

Vi er redd denne boka har gått tapt for oss, 

og det kan synes vanskelig å få tak i et nytt 

eksemplar. 

Kan noen hjelpe?  

 

BOK-RING: 

Biblioteket ønsker å starte bok-ring. Ta 

kontakt hvis du kan tenke deg å delta. 

Hvis interessen er stor nok vil vi prøve å få 

startet denne en gang på nyåret.  

 

 

 

 

Åpningstid i romjulen: 

3.juledag 10:00 -14:00 

4.juledag 10:00 -14:00 

 

 

Salg av kaffe og  

 

 

Velkommen på biblioteket! 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Postliste/ politiske møter på 

kommunens heimeside 

 
Oversikt over politiske møter og postliste 

finnes nå på kommunens heimeside: 

www.vevelstad.kommune.no under lenken 

til venstre. 

 

For å se oversiktene, klikk på lenken 

postliste/politiske møter:  

 søk etter postliste - velg periode - 

siste 7 dager – søk. 

 politiske møter - søk etter politiske 

møter – velg utvalg (eks. 

kommunestyre) - søk 

Her finnes sakslister, 

møteinnkalling og møteprotokoll 

for de ulike møtene. 
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Utdeling av gave til nyfødte vevelstadværinger 2010 
 

Kommunestyret vedtok i PS 09/63 å gi en ”velkommen til verden”-pakke til alle som  

blir født i Vevelstad. Pakken er en gavesjekk på kr. 3.000 og blomster. 

 

Mandag den 20. desember var alle nyfødte vevelstadværinger i 2010 samlet på Rådhuset, pluss en 

som ble født på slutten av 2009, i alt syv babyer.  

Ordfører Ken-Richard delte ut gave og blomster og serverte kaffe og kake til stolte foreldre. 
  

 
Fra venstre: Frida og Jens-Martin Johansen med Oda, Hanne Trosterud  med Amalie Maria,  

 Siw-Kristin G. Solli med Aron Mathias, Hilde D. Johansen med Andreas, Aneta Wolfram 

 med Michal, Silje Simonsen med Tuva og Lone S. Arnesen med Ellen Martine. 

 
 

Vevelstad kommune ønsker alle sine innbyggere en riktig God Jul og ett Godt Nyttår! 

Vi håper det nye året gir mange positive dager og saker å jobbe med, som utvikler 

Vevelstadsamfunnet til alles beste. 

 

Ken-Richard Hansen 

Ordfører 
 

http://www.vevelstad.kommune.no/

