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Økonomiplan 2015-2018 

 

GEBYR VAR 2015 

(Vann, avløp, renovasjon, septik) 

 
 
Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, 
innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, samt septik- 
tømming.  
 
Selvkost betyr at kommunen ikke skal ha fortjeneste eller kostnader med produksjon 
av tjenestene. Det er også et viktig prinsipp at dagens kunder skal betale kun for sin 
andel av kostnadene; ikke subsidiere eller bli subsidiert i forhold til fremtidens kunder. 
 
Ved revideringen av regnskap år 2013 ble det påpekt fra revisjon at selvkostfondene 
var blitt for høye.  Forklaring til de høye fondene er at kommunen har blitt forsinket 
med en del større investeringer/vedlikeholdsprosjekter på selvkost områdene 
(bemanningen skal nå være på plass), og at rente kostnadene har gått kraftig ned de 
siste årene. 
 
Høsten år 2014 er det gjennomført en større gjennomgang på selvkost, inklusiv nye 
selvkostbergninger. Dette er gjort i henhold til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet sin reviderte ”Retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester” gjeldende fra 1.1.2015.  
Et særlig stort arbeid er gjennomført for å skille Renovasjon husholdning (selvkost) 
og Renovasjon næring og deponi (kommersielt salg som er skattepliktig). Dette er 
gjort både for å oppfylle retningslinjene, og kommunestyrets vedtak om kommersielt 
salg fra år 2015 (ta ut overskudd fra renovasjon næring og deponi). 
Vurdering av alle selvkostfondene er også gjennomført. 
 
 
Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2011 tom år 2013, prognose år 2014, 
økonomiplan år 2015 tom 2017 
 
Hvert selvkost område bør ha et positivt fond. Dette for å ta høyde for svingninger / 
uforutsette kostnader. En har også etterslep på vedlikehold/utskiftninger som må tas 
tak i. 
 
Økonomiplan 2015 – 2018 er satt opp i 2015 kroner (vanlig måte).  Det vil si at det 
ikke er lagt inn for pris og lønnsvekst for år 2016, år 2017 og år 2018. Det er også 
planlagt flere investeringer og større vedlikehold i årene som kommer. Ved å ikke 
øke gebyrsatsene, forventes det at bruken av fondene bli noe større enn vedlagte 
oversikt. 
 
Det legges opp til at man i løpet av år 2015 og år 2016 skal komme ned på et 
akseptabelt nivå. Vannavgiften blir redusert og de andre områdene blir ikke 
prisjustert. I 2017/2018 regner man med at gebyrene må økes for å kunne dekke de 
årlige kostnadene med de årlige inntektene (ikke bruke eller avsette til fond). 
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Vanngebyr: 
Vann gebyrene settes ned med 9 % for å redusere fondet med ca 1 mill i årene tom 
2017. Fra år 2018 må gebyrene trolig økes for å ha årlig balanse uten bruk av fond. 
 
Avløpsgebyr: 
Av avløpsfondet ble det brukt 1,8 mill. i 2013, anslag bruk av fond i 2014 ligger på 1 
mill. Det er budsjettert i 2015 for bruk av fond 1 mill. Satsene vil sannsynligvis måtte 
økes fra år 2016/2017. De årlige avløp satsene er lavere enn dagens kostnader. 
 
Septikgebyr: 
Det brukes av fondet i 2015 og 2016 pga engangskostnader. Gebyrene bør trolig 
økes noe fra år 2017.  
 
Renovasjongebyr: 
Satsene holdes uendret til år 2015 og man vil fullfinansiere aktiviteten med bruk av 
fond. Da Bardu kommune ikke har erfaringstall vil 2015 bli et erfaringsår når det 
gjelder splitting av selvkost husholdningsavfall og næringsavfall /deponi. En vil 
vurdere gebyrnivået særskilt på nytt når regnskap år 2015 er avlagt. Må muligens 
økes fra 2017/2018. 
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Selvkost kalkyle år 2015 

 
 
 
Nøkkeltallene viser at man i år 2015 vil ha en finansiell dekningsgrad på 83 %. Det vil 
si at årets inntekter dekker 83 % av utgiftene. 17 % dekkes med bruk av fond. 
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Betalingsregulativ år 2015 VAR 
 
 

Tekniske tjenester og VAR (i tillegg kommer 25 % mva) 

Ved beregning av antall m3 vannforbruk og kloakkmengde ganges beregnet areal 
med 1,5 jfr Forskrift om gebyrer for vann og kloakk pkt. 8.5 

Kommunale gebyrer beregnes etter selvkostprinsipp.       

     

Vann 
Pris i 
2014 

Pris i 
2015 

Endring 
fra 

Endring i 
% 

I tillegg kommer 25 % mva     2014 - 15   

Tilkoblingsgebyr pr m2 kr 36 kr 36 kr 0 0,00 % 

Årsgebyr fast kr 500 kr 455 -kr 45 -9,00 % 

Årsgebyr pr m3 kr 13 kr 12 -kr 1 -7,69 % 

Leie av vannmåler pr stk kr 300 kr 273 -kr 27 -9,00 % 
Årsgebyr fast til bedrifter/næringsliv pr 
200m3 kr 500 kr 455 -kr 45 -9,00 % 

     

Avløp 
Pris i 
2014 

Pris i 
2015 

Endring 
fra 

Endring i 
% 

I tillegg kommer 25 % mva     2014 - 15   

Tilkoblingsgebyr pr m2 kr 36 kr 36 kr 0 0,00 % 

Årsgebyr fast pr boenhet kr 300 kr 300 kr 0 0,00 % 

Årsgebyr forbruk pr m3 kr 8 kr 8 kr 0 0,00 % 

     

Renovasjon husholdning 
Pris i 
2014 

Pris i 
2015 

Endring 
fra 

Endring i 
% 

I tillegg kommer 25 % mva     2014 - 15   

Renovasjon pr boenhet kr 2 699 kr 2 699 kr 0 0,00 % 

     

Septik 
Pris i 
2014 

Pris i 
2015 

Endring 
fra 

Endring i 
% 

I tillegg kommer 25 % mva     2014 - 15   

Slamavskiller pr tømming inntil 4 m3 kr 1 698 kr 1 698 kr 0 0,00 % 
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Kostnadseffekt av gebyrendringene for innbyggerne. 
 
Det er tatt utgangspunkt i en bolig på 120 kvm. 
I henhold til forslag til statsbudsjettet er prisstigningen fra år 2014 til år 2015 på 3 % 
(vektet i forhold til lønnsvekst og prisvekst på varer). 
 
 

Kunde bolig 120 
kvm 

2014 2015 
ordinær 

prisstigning 
3 % 

2015 
Rådmanns 

forslag 

Reduksjon 
i kroner 

Reduksjon 
reell 
reduksjon 

Vann areal 2 340 2410 2 129 211 281 

Vann fast 500 515 455 45 60 

Avløp areal 1 440 1483 1 440 0 43 

Avløp fast 300 309 300 0 9 

Renovasjon 2 699 2780 2 699 0 81 

Sum 7 279 7 497 7 023 256 474 

 
 
Rådmannens forslag vil gi en krone reduksjon på kr 256,- i forhold til år 2014.  
 
Men ved at kostnadene for å produsere tjenesten øker (prisvekst), uten at man øker 
gebyrsatsene med ordinær prisstigning er den reelle nedgangen i pris på kr 474,- fra 
år 2014 til år 2015. 


