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Gebyrregulativ - vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon og
feiing 2019
Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2018
Gebyrer for vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing for 2019 vedtas slik det
fremgår av vedlagte regulativ.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2018
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 21.11.2018
Gebyrer for vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing for 2019 vedtas slik det
fremgår av vedlagte regulativ.

Behandling i Formannskapet - 21.11.2018
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling:
Gebyrer for vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing for 2019 vedtas slik det
fremgår av vedlagte regulativ.

Vedlegg:
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Gebyrregulativ FDV Kommunalteknikk 2019
Vedlegg 2 - Brev fra IR - Priser renovasjon og slam

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sammendrag:
Saken gjelder forslag til kommunale gebyrer for vannforsyning, avløp, slamtømming og
renovasjon for 2019. Gebyrene er beregnet i henhold til selvkostprinsippet.
Saksopplysninger
Selvkost
Kostnader for vann og avløp dekkes av abonnentene etter selvkostprinsippet. Lovverket som
regulerer gebyrene er omfattende. Det vises til Lov om kommunal vass- og kloakkavgifter av
5. mai 1974 (med endringer), og veileder for beregning av kommunal selvkost, H-3/14.
Malvik kommune benytter en gebyrmodell utviklet av Momentum Selvkost. Gebyrmodellen
håndterer alle sider ved selvkostberegning. Modellen er oppdatert iht. regelverk og lovverk for
selvkostberegning.
Nasjonale retningslinjer for selvkost legger opp til at hver tjeneste finansieres ved at gebyrene for
abonnentene i størst mulig grad gjenspeiler kostnaden for å produsere tjenesten. For å oppnå dette
benyttes todelte gebyrer for de tjenestene hvor dette gir et mer riktig gebyr. Todelte gebyrer har
et fast gebyr og et gebyr basert på forbruk.
Lovverket som håndterer selvkost regulerer også bruken av disse midlene. Det er ikke anledning
å bruke selvkostpenger innenfor andre tjenester enn hvor behovet for gebyret har oppstått.
Tjenestene avregnes i selvkostfond hvor overskudd og underskudd dekkes eller tilbakeføres til
abonnentene innenfor en tidsperiode på 5 år.
Vurdering
Avløp
Gebyrene økes med 13% for en bolig med normalgebyr (200m3/år). Gebyret for avløp består av
et fast abonnementsgebyr og en variabel del, forbruksgebyret. Abonnementsgebyret økes med
13,9% og forbruksgebyret øker med 12,2%. Økningen i gebyr skyldes blant annet bygging av nytt
avløpsrenseanlegg i Hommelvik samt rehabilitering av offentlige avløpsledninger for å utbedre
forfall i eksisterende nett og oppgradering for å tilfredsstille krav i forurensingsloven.

Vann
Gebyrene økes med 8,1% for en bolig med normalgebyr (200m3/år). Gebyret for vann består av
et fast abonnementsgebyr og en variabel del, forbruksgebyret. Abonnementsgebyret økes med
6,1% og forbruksgebyret øker med 9%. Økningen skyldes økt aktivitet innenfor fagområdet med
tilhørende rehabilitering og utvidelse av eksisterende infrastruktur.
Renovasjon og Slam
Styret i Innherred renovasjon (IR) IKS behandlet budsjett for 2019 den 25.10.2018. For 2019 er
det lagt opp til en økning i prisene på 4% for husholdnings- og hytte-/fritidsrenovasjon.
Slamprisene foreslås økt med 5%.
Feiegebyrer
Feiing og tilsyn utføres i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 § 11 h og
forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17. Feiing og
tilsyn utføres etter selvkostprinsippet. Gebyrene foreslås økt med 6,9% i henhold til
tilbakemelding fra TBRT IKS.
Fastsetting av gebyrsatser
Avløp
Fastgebyret foreslås derfor satt til 1 139 kroner per abonnent og gebyr for spillvann foreslås satt
til 11,78 kroner per m3. Merverdiavgift kommer i tillegg.
Vann
Fastgebyret foreslås derfor satt til 1 188 kroner per abonnent og gebyr for vann foreslås satt til
13,51 kroner per m3. Merverdiavgift kommer i tillegg.
Renovasjon
Renovasjonsgebyret for 2019 foreslås økt med 4%.
Slam
Gebyret for håndtering av slam for 2019 foreslås økt med 5% fra 2018.
Feiegebyrer
Gebyrene for 2019 foreslås økt med 6,9% fra 2018.
Gebyrutvikling for vann og avløp fram mot 2024
Som nevnt påvirkes gebyrutviklingen av rentenivå og lønns- og prisutvikling. Men den viktigste
faktoren som påvirker gebyrene er investeringsnivået. I tabellen nedenfor vises de planlagte
investeringene innenfor vann- og avløpsområdet, slik de fremkommer i rådmannens forslag til
handlings- og økonomiplanen for 2019-2022. Det foreslåtte investeringsvolumet er høyt, særlig
innenfor vannområdet.
Tabell: Investeringer i vann- og avløpsprosjekter, beløp i millioner kroner
Avløp
Vann
Sum

2019
34,7
62,5
97,2

2020
41,4
126,7
168,1

2021
27,6
160,9
188,5

2022
27,5
32,5
60,0

Gebyret i Malvik har vært lavt og ikke blitt endret de siste fire årene. Reelt sett har derfor gebyrene
gått ned. Også sammenliknet med nabokommunene (unntatt Trondheim) ligger dagens gebyrnivå
i Malvik lavt.

Med det foreslåtte investeringsvolumet, og andre forutsetninger vil normalgebyret for vann og
avløp øke betydelig (ved stipulert årlig forbruk på 200 kubikkmeter vann). Fra 2018 til 2024
forventes en årlig nominell økning på om lag 13 prosent. Fratrukket forventet lønns- og
prisstigning er den reelle økningen på om lag 10 prosent hvert år. Av dette utgjør forventet
renteoppgang 3 prosentpoeng.
Hvis man ser prisendringene over tiårsperioden fra 2015 vil den reelle endringen i gebyrene ligge
på litt under 5 prosent hvert år, der forventet renteendring utgjør 2 prosentpoeng.
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Figur: Forventet utvikling i normalgebyret inkludert mva. og økt rentenivå i løpende priser
I figuren over fremgår det at summen av gebyrene fram mot 2024 kan forventes å bli doblet. En
del av dette skyldes lønns- og prisvekst. Den reelle veksten tilsier en økning i gebyrene på om lag
80 prosent.
Denne situasjonen er ikke unik for Malvik kommune. Også mange av våre nabokommuner har
hatt eller forventer en kraftig økning i gebyrnivået som følge av investeringer og økt rentenivå.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Saken har omfatter selvkostområdet og har dermed ingen nettoeffekt på kommuneregnskapet.
Oppsummering
Det foreslås en økning av gebyrene innenfor selvkostområdet for 2019 som er konsistent med
selvkostregelverket.
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