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Sak:

Vanngebyr 2018

Bakgrunn
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrifter regulerer hva som skal legges til
grunn for beregning av kommunale avgifter. Nærøy kommune har basert sine avgifter på
selvkostprinsippet, det vil si at alle utgifter skal inndekkes av abonnentene.
Kapitalkostnadene er knyttet til de investeringene som er gjort gjennom flere år. Det er
regnskapstallene fra prosjekter frem til 2016 og budsjettet for 2017 som ligger til grunn for
kostnadene i 2018. Avskrivingstiden er satt til 20 år på maskiner/utstyr og 40 år på
ledningstraseer. For beregning av kalkulatorisk rente er det benyttet en rentesats på 2,05 %
(5-årig swaprente + ½ %).
Gebyrene til Nærøy kommune er basert på forbruk, målt etter vannmåler eller stipulert etter
areal på bygninger. Avgiftene er delt i et fastgebyr (abonnementsgebyr) og forbruk
(forbruksgebyr).
Vurdering
Budsjettforslaget danner i sin helhet beregningsgrunnlaget for gebyrene. For å oppnå 100 %
dekning av utgiftene på ansvar 562 – Vann, må gebyrene økes med 6 %.
Det er foretatt en organisasjonsendring av Nærøy og Vikna Fellesvassverk, med at denne
tjenesten nå er underlagt enhet for kommunalteknikk. Dette har ført til at vi få har fått en
bedre samhandling av hele driftsorganisasjonen og bedre driftsplanlegging. Det er også
innført en vaktberedskap for hele ledningsnettet i Nærøy. Kostnadene for drift av
Fellesvassverket er redusert, som en grunn av disse tiltakene.
Gjennom arbeidet med hovedplan vann og de saneringstiltakene som ligger der og tiltak på
forsyningsnettet ellers er investeringene økt. Dette medfører at gebyrene også må øke. Nærøy
kommune har pr i dag et positivt fond. Disse midlene benyttes slik at økning av gebyrene
begrenses noe. I tillegg kommer lønns- og prisstigning.

Pr. 31.12.16 har kommunen kr. 1 585 138,- på fond – vanngebyrer. Av dette er ca. kr 50
942,- lagt inn i budsjettet for 2018. Bakgrunnen for at det i 2018 ikke er tatt inn et større
beløp er at det er tatt hensyn til fremtidige investeringer.
Med bakgrunn i dette vil gebyrene for 2018 bli (i parantes -gebyr 2017):




Abonnementsgebyret kr 1719,- inkl mva
Forbruksgebyret kr 15,20 pr. m3 inkl mva
Forbruket etter areal – priser inkl mva

Arealgruppe
0-59
60-89
90-149
150-209
Hytter/fritidshus

Abonnementsgebyr
1719,- (1622,-)
1719,- (1622,-)
1719,- (1622,-)
1719,- (1622,-)
1719,- (1622,-)

Forbruksgebyr
1122,- (1058,-)
1681,-(1586,-)
2800,-(2642,-)
3920,-(3698,-)
841,- (793,-)

Sum inkl mva
2841,- (2680,-)
3400,- (3208,-)
4519,- (4264,-)
5639,- (5320,-)
2560,- (2415,-)

Tilknytningsgebyret og tilleggsgebyret holdes uendret. Satsene fra 2017 videreføres også i
2018. Det vil si at tilknyttingsgebyret er kr. 10 000,- eks mva, og tilleggsgebyret er kr
50 000,-.
Forslaget vil etter behandling i formannskapet bli lagt ut til offentlig ettersyn og deretter bli
lagt fram for kommunestyret.
Dette er en avgiftsendring i henhold til Forvaltningslovens § 2, og følgelig ikke klageadgang.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Vanngebyrene økes med 6 %
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.
3. Tilleggsgebyret holdes uendret, kr 50 000,- (ikke mva)
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
1. Vanngebyrene økes med 6 %
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.
3. Tilleggsgebyret holdes uendret, kr 50 000,- (ikke mva)
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette

