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Sak:

Slamgebyr 2018

Bakgrunn
Slamgebyrene for Nærøy kommune er beregnet på samme måte som tidligere år, og alle
driftskostnader og kapitalkostnader presenteres i budsjettets ansvar 565 – Selvkost slam.
Nærøy kommune har basert sine avgifter på selvkostprinsippet, det vil si at alle utgifter skal
inndekkes av abonnentene.
Nærøy kommune kjøper tjenesten tømming av slamavskillere. Det er et lokalt firma som
kommunen (i samarbeid med Viknakommune), har avtale med. Denne avtalen gikk egentlig
ut i 2015, men det var lagt inn en opsjon om 2 års forlenging. Denne opsjonen går nå ut i
2017 og det planlegges et nytt anbud. Anbudet vil bli utarbeidet i samarbeid med Vikna
Kommune.
Behandling av slammet skjer også i samarbeid med Vikna kommune og lagunen er plassert
på Stakkskaret i Vikna kommune.
Nærøy kommune har jobbet med forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften), som har sitt utspring fra EUs vannrammedirektiv. Nærøy kommune har
hatt funksjon som sekretær for vannområdet Ytre Namdal. Vider organisering av dette er ikke
avklart. Det har i dette arbeidet vært tatt opp områder som har vesentlig virkning på vårt
vannmiljø, og det er utarbeidet en rapport som heter ”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
for vannregionen Trøndelag”, se www.vannportalen.no. Et av de punktene som kommer frem
der er utslipp fra kommunalt avløp og fra spredt avløp. Slik status er nå, har vi bra oversikt på
kommunens eget avløp, men på spredt avløp er det ikke samme oversikten. For at vi skal
skaffe oss denne oversikten er det i budsjettet for 2018 lagt inn kostnader for kartlegging av
dette. Arbeidet startet i 2017, med at de fleste anlegg er nå koordinatfestet. Videre
kartleggingen vil bli gjennomført via at det igangsettes systematisk tilsyn, det vises til UDU
sak 82/17 – Tilsynsstrategi for spredte avløp. I dette arbeidet vil det også legges opp til en
effektiv håndtering av søknad om utslipp.
Nærøy kommune har tidligere ikke tatt gebyr for denne behandlingen. Det er hjemlet i
forurensingsforskriften, § 11-4, mulig for kommunen å ta gebyr for tilsyn og saksbehandling.

Nå som arbeidet med dette skal iverksettes, mener rådmannen at det er naturlig at kommunalt
gebyr på spredt avløp innføres. Gebyret innarbeides i regulativet for saksbehandling m.m..
Gebyrsatsen for 2018 beregnes til kr. 2 500,- for mindre utslipp og kr. 4000,- for større
anlegg.
Pr. i dag har kommunen ikke tvungen tømmeordning for fritidsbebyggelse, slik som på
boliger og andre bygg. Kravet til kommunen, gjennom forurensingsloven, er at de skal ha en
tilfredsstillende ordning for tømming og ettersyn på alle avløp. Dagens ordning er at den
enkelte grunneier kontakter kommunen når de har behov for tømming av sin tank. Slik som
fritidsbygg har blitt, med vann og avløp og bruksfrekvens, ser rådmannen at tvungen
tømming, slik som på bolighus, bør innarbeides. I kommunens slamtømmeforskrift § 5,
vedtatt i 1993, fremkommer det en tømmefrekvens på fritidsboliger hvert 4 år. Denne
forutsettingen vil bli innarbeidet i de ny anbudsdokumentene. Beregning av gebyret til
fritidsbebyggelse blir sett i forhold til ordinært gebyr.
Budsjettforslaget danner i sin helhet beregningsgrunnlaget for gebyrene. Det er ikke lagt opp
til gebyr økning for 2018.
Forslaget vil etter behandling i formannskapet bli lagt ut til offentlig ettersyn og vil deretter
bli lagt frem for kommunestyret.
Dette er en avgiftsendring; dvs. forskrift iht. Forvaltningslovens § 2, og følgelig ikke
klageadgang.
Rådmannens forslag til innstilling:
1) Slamgebyret økes ikke fra 2017 til 2018 og dette gir følgende gebyrsatser inkl mva:
 0-2 m3 tank: kr 1865,- pr. tømming, dvs. kr 1865,- i årlig gebyr.
 2-4 m3 tank: kr 2483,- pr. tømming, dvs. kr 1241,50,- i årlig gebyr.
 Tanker større enn 4,0 m3:
 Tillegg for hver m3 over 4,0: kr 580,- pr. m3 pr. tømming
 Andre typer tanker: kr 580,- pr. m3 pr tømming
 Ekstratømming kr. 405,- pr m3
2) Slamgebyr for fritidsboliger settes til 50 % av ordinært gebyr for 2-4 m3 tank.
 Kr. 621,- pr år.
3) Gebyr for søknad om utslipp fra spredt bebyggelse settes til
 For inntil 15 pe – kr. 2 500, Over 15 pe – kr. 4 000,Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
4) Slamgebyret økes ikke fra 2017 til 2018 og dette gir følgende gebyrsatser inkl mva:
 0-2 m3 tank: kr 1865,- pr. tømming, dvs. kr 1865,- i årlig gebyr.
 2-4 m3 tank: kr 2483,- pr. tømming, dvs. kr 1241,50,- i årlig gebyr.
 Tanker større enn 4,0 m3:
 Tillegg for hver m3 over 4,0: kr 580,- pr. m3 pr. tømming
 Andre typer tanker: kr 580,- pr. m3 pr tømming
 Ekstratømming kr. 405,- pr m3

5) Slamgebyr for fritidsboliger settes til 50 % av ordinært gebyr for 2-4 m3 tank.
 Kr. 621,- pr år.
6) Gebyr for søknad om utslipp fra spredt bebyggelse settes til
 For inntil 15 pe – kr. 2 500, Over 15 pe – kr. 4 000,-

