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Rådmannens innstilling 
 
Vannavgift økes med 10 %. 
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres i henhold til medgått tid. 
Avløps-/kloakkavgiften økes med 10 %. 
Slamavgiften økes med 10 %. 
Renovasjonsavgiften økes med 8 %. 
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 8,5 %. 
Feieavgiften fastsettes til kr 290 for bolig og kr 162 for fritidseiendom. 
Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 3,1 %. 
 
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2020. 
 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 18.11.2019  
 
 
Behandling: 



 
Vedtak: 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2019  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Vannavgift økes med 10 %. 
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres i henhold til medgått tid. 
Avløps-/kloakkavgiften økes med 10 %. 
Slamavgiften økes med 10 %. 
Renovasjonsavgiften økes med 8 %. 
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 8,5 %. 
Feieavgiften fastsettes til kr 290 for bolig og kr 162 for fritidseiendom. 
Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 3,1 %. 
  
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2020. 
  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2019 må det vedtas eventuelle økninger av 
betalingssatser/gebyrer for Sørfold kommune. 
 
GEBYR KNYTTET TIL SELVKOSTBEREGNING. 
Definisjon av selvkost: 
Den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.   Selvkost 
brukes til fastsettelse av betalingssatser på følgende områder: Vann – Avløp – Slam – 
Renovasjon – Feiing – Byggesak – Oppmåling – SFO. 
 
Kommunen kan subsidiere betalingssatsen på alle områdene unntatt renovasjon og slam. 
Avgiften på disse områdene beregnes etter selvkost. 
 
Høsten 2019 er det foretatt forvaltningsrevisjon på selvkostområdet og kommunen har fått 
tilbakemelding om at det er noen feil i beregningsmåten, blant annet brukes det feil %sats ved 
beregning av kalkulatoriske renter.  Slike en forstår det er %satsen som en bruker for lav, det vil 
si at %vis økning skal være større.   
Sørfold har ikke lave gebyrsatser i forhold til omkringliggende kommuner av samme størrelse. 
 
Hovedplan for vann og avløp vil bli fremmet som egen sak i løpet av våren 2020 og sammen 
med disse sakene vil det også bli fremmet sak om selvkost, inntil da foreslår en at de 
beregninger som er lagt til grunn tidligere også legges til grunn for budsjett 2020. 
I tillegg må det tas stilling til om en fortsatt skal gi tilskudd til private vannverk. 
 
SELVKOSTRAPPORT VANN       



FUNKSJON 340 PRODUKSJON AV 
VANN       
FUNKSJON 345 DISTRIBUSJON AV 
VANN       

    
SØRFOLD KOMMUNE  B 2020 B 2019 R 2018 
      
KJERNEPRODUKTER     
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER 2 400 000 2 372 000 2 360 135 

INDIREKTE KOSTNADER   171 000 173 112 
KALK. RENTE/80 % AV ANL.    1,52 % 93 000 60 000 92 655 
KALK. AVSKRIVNINGER 651 000 664 000 651 083 

SUM KOSTNADER 3 144 000 3 267 000 3 276 985 
        

BRUKERBETALING -3 353 000 -3 039 000 -3 125 986 

AVSETNING FOND 209 000 0   

OVERSKUDD-/UNDERSKUDD 0 228 000 150 999 
 
Saldo på fond 25100056 Selvkost Vann er pr 31.12.2018 på kr 320.651.   
Både i 2017 og 2018 måtte en bruke av fond for å komme i balanse med utgifter og inntekter, 
totalt kr 738.026. 
På grunn av dette er økningen for budsjett 2020 satt til 10 %. 
 
Ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene kan kommunen stenge eiendommens 
vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet. 
Gebyr for påkobling av vann er kr 441. 
I forbindelse med dette arbeidet ser en at ikke alle eiendommene har stoppkraner og at 
kommunen må gjøre en forholdsvis stor jobb for å grave ned til vannledning og installere 
stoppkran.  En foreslår derfor at det vedtas å kunne fakturere kunden for dette arbeidet. 
 
 
SELVKOSTRAPPORT AVLØP       
F. 350 AVLØPSRENSING       
F. 353 AVLØPSNETT/INNS. AV AVLØPSVANN       

    
SØRFOLD KOMMUNE  B 2020 B 2019 R 2018 
        

KJERNEPRODUKTER       
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER 1 317 000 1 382 000 1 537 252 

INDIREKTE KOSTNADER       
KALK. RENTE/20 % AV ANLEGGENE  1,52  % 24 000 15 000 23 164 

KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER 157 000 146 000 156 926 

SUM KOSTNADER 1 498 000 1 543 000 1 717 342 
        

BRUKERBETALING -1 498 000 -1 378 000 -1 450 587 

BRUK AV FOND - AVLØPSFOND       

OVERSKUDD-/UNDERSKUDD 0 165 000 266 755 
 
Saldo på fond 25100020 Avløpsfond er pr 31.12.2018 negativt på kr 114.014. 
Her har en også hatt negativt resultat de siste årene.   
 
Av tabellen ovenfor ser en at det ikke er beregnet indirekte kostnader, dette da tjenesten ikke har 
klart å nærme seg 100 % dekning de siste årene. 
På bakgrunn av dette foreslås også denne økningen å være 10 % for budsjett 2020. 



 
 
SELVKOSTRAPPORT SLAM       
FUNKSJON 354 SLAM       

    
SØRFOLD KOMMUNE  B 2020 B 2019 R 2018 
        

KJERNEPRODUKTER       
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER 630 000 588 000 598 406 

INDIREKTE KOSTNADER       
KALKULATORISK RENTE     3,71 %       

KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER       

SUM KOSTNADER               630 000              588 000              598 406  

        

BRUKERBETALING -630 000 -588 000 -589 344 

        

OVERSKUDD-/UNDERSKUDD 0 0 9 062 
Bruk av fond       

    
Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner   

 
Renovasjon fastsettes av representantskapet i IRIS og innstillingen er i tråd med deres forslag 
til vedtak. 
 
Kommunalt tillegg til renovasjon/miljøavgift – kommunen har et eget fond 251000027 
Miljøavgift renovasjon som har en saldo pr 31.12.2018 på kr 357.964. 
En foreslår ingen økning, for 2018 utgjorde tillegget kr 75.175. 
 
Feieavgiften – fastsettes av styret i Salten Brann og innstillingen er i tråd med deres vedtak.  
Kostnaden innen feieområdet finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. 
Feieavgiften for bolig foreslås til kr 290 og for fritidsbolig kr 162, beløpene er eks mva. 
 
Gebyr for plan- og oppmålingssaker – økes i tråd med statsbudsjettets føringer 3,1 %.  
Gebyrregulativet som er vedlagt er gjeldende regulativ og ikke oppdatert med ovenfornevnte 
økninger. 
 
I regulativet er det foretatt en del samordning av gebyrer, blant annet at tiltak etter Plan- og 
bygningsloven § 20-4 (mindre byggearbeid) settes med en felles gebyrsats. Den nye satsen er 
tatt utgangspunkt i omtrentlig middelverdi av de tidligere satsene. Bakgrunnen for endring var at 
eksisterende satser ikke samsvarte med lovteksten. 
Satsen er satt til kr 4.000, jfr reglementets punkt 2.2.1. 
 
Søknad om bruksendring etter Plan- og bygningsloven § 20-4 settes også til kr 4.000, jfr 
reglementets punkt 2.2.1. 
 
Økningen som legges til grunn er i henhold til statsbudsjettets føringer for prisstigning. 

Vurdering


