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1 MNA - priser for renovasjonsgebyr 2018
2 Årsbudsjett og handlingsplan 2018 siste versjon

Bakgrunn
I forurensningslovens § 34 pålegges kommunene å fastsette avfallsgebyrer som gir full
inndekning for kostnadene knyttet til ordningen med husholdningsavfall (selvkost).
Innledningsvis vil det være nødvendig å presisere at ”abonnementsprisen” som fremgår av
vedtaket fra Midtre Namdal Avfallselskap (MNA) er den prisen pr. abonnent kommunene må
betale. I beregningen som legges til grunn for ”avfallsgebyrene” som hver enkelt abonnent
skal betale til kommunene, skal det også tas med alle kostnader kommunen har i forhold til
denne tjenesten (administrasjon, informasjon, o.l.)
Representantskapet i MNA har behandlet pris til kommunene/gebyrforslag 2018. Se vedlegg.
Følgende er tatt ut fra MNA sitt årsbudsjett og handlingsplan, når det gjelder gebyrene:
Med en omlegging av hentefrekvens reduseres utgiftene til innsamling av avfall. Samtidig er
mengdene avfall økende og da spesielt ved MNA sine gjenvinningsstasjoner. Ordningen med
såkalt «fri levering» har derved en økt kostnad per abonnent. På grunn av saldo på
selvkostfond og en stipulert økning i dette fondet ved utgangen av år 2017, foreslås gebyret
for husholdningsrenovasjon hytte- og fritidsrenovasjon være tilnærmet uendret for 2018. Det
er foreslått en omlegging av gebyrsystemet til et system mer likt naboavfallsselskapenes
prissystem. Systemet tar utgangspunkt i 240 l abonnementet og vanlig
hytterenovasjonsabonnement og en prosentmessig sats avgjør forskjellene. Målet her er at
systemene i løpet av noen få år skal bli like.
For å ytterligere utvikle innsamlings- og transportdelen av avfallstjenesten ønsker vi å
utvikle samarbeidsløsningene eller fellesløsningene ytterligere i årene som kommer. Som et
ledd i dette arbeidet foreslås innført eget abonnement for abonnenter i overflate bunntømt og
nedgravde løsninger i 2018, og videre også en rabatt for andre samarbeidsløsninger så fort
disse er registrert på en tilstrekkelig god nok måte. Her trenger vi noe tid, men håper å kunne

legge frem et forslag med rabatt for alle samarbeid i 2019. For de som er med i
bunntømteller nedgravd avfallsløsning foreslås det en reduksjon på 10 % i forhold til 240 l
abonnement i 2018, et volum abonnenten disponerer i slike samarbeid.
Det foreslås innført et minimumsgebyr for de som får fritak av ulike grunner. Erfaringer
viser at mange av de som får fritak fra gebyr benytter seg av våre gjenvinningsstasjoner/
returpunkt samt at vi har en del administrative kostnader og det blir dermed urimelig at man
får fullt fritak. Det er også knyttet en del kostnader til innhenting og utkjøring av avfallsutstyr
i forbindelse med fritaket.
Det foreslås også innført gebyr for fastboende abonnenter på øyer uten fast
renovasjonsordning. Disse har av ulike årsaker ikke betalt gebyr tidligere.
I forbindelse med innføringen av nye avfallsbeholdere har mange behov for å finne ut hvilket
volum som passer for dem. Nå opplever vi imidlertid at det blir vel mye utprøving og det
foreslås innført et gebyr for skifte av andre sett beholdere i et løpende år (mindre enn et år i
mellom to skifter). Dette vil også være en harmonisering mot naboavfallsselskap.
Det kan også nevnes at det i handlingsplanen for MNA er satt opp en ny felles
gjenvinningsstasjon for Nærøy og Vikna. Denne er planlagt i 2019.
Som det fremkommer av årsplanen og vedtak i MNA blir det innført flere ny gebyrer. Dette
må innarbeides i kommunens eget regulativ. Rådmannen ser også at det satses på lavere
gebyr på samleløsninger. Dette tiltaket har Nærøy kommune fokus på når nye arealer for
boliger og næring utvikles.
Med bakgrunn at MNA sine planer og regulativ, vil Nærøy kommune sitt gebyrregulativ for
renovasjon bli som følger:
Abonnement
Renovasjon 140 l
Renovasjon 240 l
Renovasjon 360 l
Renovasjon samarbeidsløsning overflate
bunntømte containere og nedgravde
bunntømte containere (10 % reduksjon i fht
240 l ab)
Renovasjon for fastboende på øyer uten fast
renovasjonsordning (50% av 240 l
abonnement)
Renovasjon for abonnement med årlig fritak
(20% av 240 l abonnement)
Renovasjon hytte/fritidsbolig
Renovasjon hytte og fritidsbolig – 2,5 km fra
brøyta veg
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i
løpende år) – per beholder
Fradrag/Reduksjon
Kompostering

Pris inkl
mva
Kr. 4 222
Kr. 4 673
Kr. 5 388
Kr. 4 206

Merknad

Kr. 2 337

Nytt gebyr

Kr. 935

Nytt gebyr

Kr. 982
Kr. 752

Reduksjon 6 %
Reduksjon 6 %

Kr. 200

Nytt gebyr

Kr. 200

Reduksjon 6%
Reduksjon 1%
Reduksjon 4 %
Nytt gebyr

Endring av avfallsgebyret er en forskriftsendring som i henhold til forvaltningslovens § 37
skal legges ut til offentlig ettersyn. Dette vil bli gjort etter formannskapets behandling.
I henhold til forvaltningslovens § 2 er det ingen klageadgang.

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i forurensingsloven § 34 fastsettes følgende satser for renovasjonsgebyret i
Nærøy kommune:
Abonnement
Renovasjon 140 l
Renovasjon 240 l
Renovasjon 360 l
Renovasjon samarbeidsløsning overflate
bunntømte containere og nedgravde
bunntømte containere (10 % reduksjon i fht
240 l ab)
Renovasjon for fastboende på øyer uten fast
renovasjonsordning (50% av 240 l
abonnement)
Renovasjon for abonnement med årlig fritak
(20% av 240 l abonnement)
Renovasjon hytte/fritidsbolig
Renovasjon hytte og fritidsbolig – 2,5 km fra
brøyta veg
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i
løpende år) – per beholder
Fradrag/Reduksjon
Kompostering

Pris inkl
mva
Kr. 4 222
Kr. 4 673
Kr. 5 388
Kr. 4 206

Merknad

Kr. 2 337

Nytt gebyr

Kr. 935

Nytt gebyr

Kr. 982
Kr. 752

Reduksjon 6 %
Reduksjon 6 %

Kr. 200

Nytt gebyr

Reduksjon 6%
Reduksjon 1%
Reduksjon 4 %
Nytt gebyr

Kr. 200

Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg er i henhold til
MNA sine satser

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Behandling:
Rune Arstein (H) sitter i styret i MNA og ba om vurdering av sin habilitet. Rune Arstein ble
med hjemmel i forvaltningslovens § 6 e) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling
av saken.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
Med hjemmel i forurensingsloven § 34 fastsettes følgende satser for renovasjonsgebyret i
Nærøy kommune:
Abonnement
Renovasjon 140 l
Renovasjon 240 l
Renovasjon 360 l
Renovasjon samarbeidsløsning overflate
bunntømte containere og nedgravde
bunntømte containere (10 % reduksjon i fht
240 l ab)
Renovasjon for fastboende på øyer uten fast
renovasjonsordning (50% av 240 l
abonnement)
Renovasjon for abonnement med årlig fritak
(20% av 240 l abonnement)
Renovasjon hytte/fritidsbolig
Renovasjon hytte og fritidsbolig – 2,5 km fra
brøyta veg
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i
løpende år) – per beholder
Fradrag/Reduksjon
Kompostering

Pris inkl
mva
Kr. 4 222
Kr. 4 673
Kr. 5 388
Kr. 4 206

Merknad

Kr. 2 337

Nytt gebyr

Kr. 935

Nytt gebyr

Kr. 982
Kr. 752

Reduksjon 6 %
Reduksjon 6 %

Kr. 200

Nytt gebyr

Reduksjon 6%
Reduksjon 1%
Reduksjon 4 %
Nytt gebyr

Kr. 200

Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg er i henhold til
MNA sine satser

