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Avgiftsperiode 2013-2015

Rådmannens forslag til vedtak
1. Avgiftsperioden settes fra 2013 til 2015.
2. Grunnlaget for beregning av avløpsgebyr for perioden godkjennes og legges til grunn for
fastsetting av avløpsgebyrenes størrelse (vedlegg).
3. Det settes en øvre investeringsramme på 7,5 mill. kr for perioden.
4. Økonomiske forutsetninger innarbeides i budsjett og økonomiplan 2013-2016.
5. Hovedplan avløp med ny tiltaksliste skal revideres i starten av perioden.

Bakgrunn for saken:
Forrige avløpsperiode ble vedtatt i kommunestyrets sak 95/08. Tidligere gebyrgrunnlag og
investeringsrammer ble vedtatt for perioden 2009-2012. Saken fremmes med utgangspunkt i dette,
samt forurensningsloven med tilhørende forskrifter og kommunaldepartementets retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra 2003. Regelendringer tilknyttet
beregning av selvkost er for øyeblikket ute til høring.

Saksopplysninger:
Hovedprinsippet for beregning av gebyrer er at kommunens inntekter ikke skal overstige kostnader
knyttet til tjenesten. Grunnlaget for å legge en avgiftsperiode, er å holde gebyrnivå relativt stabilt
over tid. Tidsperspektivet skal i henhold til veileder være 3-5 år. Elementer som må inngå i den
økonomiske planen er investeringsrammer, kostnadsøkninger (direkte og støttefunksjoner) og

inntektsendringer. Kostnader til investeringer baseres på rente på statsobligasjoner, samt
avskrivningskostnader i henhold til kommunens regnskapsforskrift. Endringer i selve gebyrnivå
vedtas som hovedregel i forbindelse med hvert årsbudsjett. Valg av periode settes til 3 år, både som
følge av planlagt rullering av avløpsplan/tiltak i 2013, samt usikkerheten knyttet til mulig behov for
utbedringer av avløpsanlegg i Mebygda.
Det er meget stor usikkerhet knyttet til inneværende års resultat innenfor selvkostområdet, og dermed
totalt resultat for perioden. Årsaken til dette er blant annet bestilt (men ikke påbegynt)
kartleggingsarbeid av avløpsanlegg i Mebygda, jf. tidligere orientering til formannskapet. I
gebyrberegninger nedenfor er det estimert at det vil være et resterende akkumulert overskudd på kr.
600.000 ved utgangen av året. Dette tas med i de totale beregningene for avgiftsperioden.

Beregningsgrunnlag 2013-2015
Følgende elementer inngår i periodens beregningsgrunnlag:
 Kapitalkostnader:
o Kapitalkostnader tidligere investeringer/avgiftsperioder
o Kapitalkostnader foreslått investeringsramme, fordelt slik:
 2013: 3,5 mill. kr. (Pumpehus Aspmodal, Pumpehus/Led. Brenne, Helland,
Viken ifbm. ombygging vei, pumphus/overbygg – ramme fra 2012)
 2014: 2,0 mill. kr.

Vikaleiret, Mannesset slamavskiller,
Mannesset avløp, Vågen/Ulvik, Holmberget,
Tautra med mer

 2015: 2,0 mill. kr.

(Prioritering må gjennomføres i forbindelse med rullering av avløpsplan)
o Hvis det i perioden skulle vise seg å bli vesentlig høyere rentekostnader en dagens,
bør investeringsnivået revurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 Administrasjonskostnader - grunnlag:
Kapital
Administrasjon
Forsikringer
Fellesutgifter
Oppmerksomhet ansatte
IKT (+nytt ansvar, jf. VR)
Stab
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Husleie

100 %
100 %
100 %
100 %
4%
3,30 %
100 %
3,30 %

4000
alle
4300
alle
4500
alle
1100
alle
1110/
alle
1100
alle
1112
alle
1114
alle
1300
3 kontor 20m2 a kr. 1.500 (inkl. lys/renh)

3530
3530
3530
3530
1200
1200
3530
1200
3530

 Direkte kostnader - grunnlag:
Drift
Drift
Drift
Drift

kloakk
kloakk
kloakk
lager

100 %
100 %
100 %
100 %

10000-14999
10000-14999
10000-14999
10000-14999

4511
4552
4562
4661

3530/3540
3530
3530
3530

100 %
100 %

16400
16401

4511
4511

3530
3530

 Inntekter - grunnlag:
Årsgebyr
Påkobling

Vurdering:
I beregningsgrunnlaget for avgiftsperioden er det foreslått endring i kostnader tilknyttet IKT. Denne
foreslås redusert til 4 % i kommende periode. Dette med bakgrunn i at spesialprogrammer føres
direkte på enheten, og utgiftene fra VARIT kun er knyttet til felleslisenser, utstyr/servere, avvik- og
kvalitetssystem, IT-støtte med mer.
Innenfor tjenesteområdet er det ønske om å lyse ut etter 100 % prosjektstilling for 2 år.
Arbeidsområdet for stillingen vil være todelt – ansvar for 2-3 investeringsprosjekt pr. år, samt
ansvarlig for å undersøke/gjennomføre påkoblinger. Stillingen vil finansieres delvis med økt
påkoblings- og årsavgift, fjerning av 30 % stillingsvakanse og økte gebyrer. Dette er ikke lagt inn i
beregningene foreløpig, og vil evt. komme som et tiltak i budsjettet. Samlet sett vil dette medføre noe
mer økninger i gebyrer.
Vedlagt følger foreløpige kalkyler for 2013-15. Oppsettet viser et gjennomsnittlig behov for økning
opp i mot 20 % økning av avløpsavgift i perioden. Sammenlikningsgrunnlag opp i mot tidligere år er
ikke fremlagt, jf. overflytting av slambehandling/-innsamling til Innherred renovasjon. Totalt
fordeles resultatet slik i avgiftsperioden:
Estimert akkumulert
overskudd
Resultat 2013
Resultat 2014
Resulatt 2015
SUM

01.01.2013

600 000
-249 443
-154 857
-177 210
18 490

Evt. endringer i grunnlaget må i utgangspunktet komme som følge av endringer i investeringsramme
eller i øvrig kostnadsnivå.
Konklusjon:
Jf. innstilling.
Arne Ketil Auran
Rådmann

