Informasjon om kommunale avgifter
FAKTURA FOR KOMMUNALE AVGIFTER SENDES NÅ UT 4 GANGER PR. ÅR FRA 2021.

Når kommer det faktura på kommunale avgifter/eiendomsskatt i Loppa kommune?
Kommunale avgifter/eiendomsskatt sendes ut 4 ganger i året fra 2021.
1. termin gjelder for januar, februar og mars og har forfall 20. mars.
2. termin gjelder for april, mai og juni og har forfall 20. juni.
3. termin gjelder for juli, august og september og har forfall 20. september
4. termin gjelder for oktober, november og desember og har forfall 20. desember

Tidligere har de totale kommunale avgiftene vært fordelt på to gebyrer, som har gitt to større
regninger. Med den nye ordningen blir det fordelt på fire gebyrer som nå gir fire litt mindre
regninger.

Månedlig faktura
Loppa kommune kan også tilby månedlig faktura av kommunale avgifter og eiendomsskatt. Send epost til postmottak@loppa.kommune.no eller et brev til Loppa kommune; Parkveien 1/3, 9550
Øksfjord med beskjed om at du ønsker faktura hver måned. Oppgi gårds- og bruksnummer, navn og
adresse i brevet.
OBS! Det er kun de som kan inngå avtalegiro eller motta e-faktura som vil få dette tilbudet da vi ikke
har kapasitet til å sende ut papirfaktura 12 ganger pr. år.
Avtalegiro oppretter du selv i egen nettbank, eller ta kontakt med banken din for hjelp.

Hva betaler jeg for?
Du betaler normalt for vannforsyning og avløpshåndtering (dersom du er koblet til de kommunale
anleggene), håndtering av renovasjon, septiktømming (dersom du har septiktank) og feiing/ tilsyn av
pipe, samt eiendomsskatt.

Det sendes normalt ut en regning for hver eiendom. Hvilke tjenester den enkelte eiendom benytter
danner grunnlaget for fakturaen.

Hvorfor er beløpet på faktura forskjellig fra i fjor?
Loppa kommunestyre vedtar nye satser på kommunale avgifter/eiendomsskatt hver høst for
påfølgende år. Her vil det være endringer på de fleste gebyrene.

Må jeg bruke KID-nummer?
For å sikre at vi vet hvem som betaler bør du bruke KID-nummer. Dette finner du nederst i venstre
del av fakturaen. Har du ikke KID-nummer vil betalingen likevel gå gjennom, men vi kan ha problemer
med å identifisere betaler.

