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Kommunedirektørens innstilling 
 
Vannavgift økes med 26 %. 
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000. 
Avløps-/kloakkavgiften økes med 21 %. 
Slamavgiften økes med 0 %. 
Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS. 
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 2,7 %. 
Feieavgiften fastsettes til kr 290 for bolig og kr 162 for fritidseiendom. 
Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,7 %. 
 
Gebyrene for vann- avløps- og kloakkavgift og slam skal være fastsatt i tråd med 
selvkostprinsippet. 
 
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2021. 
 



 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
Vannavgift økes med 26 %. 
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000. 
Avløps-/kloakkavgiften økes med 21 %. 
Slamavgiften økes med 0 %. 
Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS. 
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 2,7 %. 
Feieavgiften fastsettes til kr 290 for bolig og kr 162 for fritidseiendom. 
Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,7 %. 
  
Gebyrene for vann- avløps- og kloakkavgift og slam skal være fastsatt i tråd med 
selvkostprinsippet. 
  
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
  
Vannavgift økes med 26 %. 
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000. 
Avløps-/kloakkavgiften økes med 21 %. 
Slamavgiften økes med 0 %. 
Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS. 
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 2,7 %. 
Feieavgiften fastsettes til kr 290 for bolig og kr 162 for fritidseiendom. 
Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,7 %. 
  
Gebyrene for vann- avløps- og kloakkavgift og slam skal være fastsatt i tråd med 
selvkostprinsippet. 
  
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 



Saksopplysninger 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2021 må det vedtas eventuelle økninger av 
betalingssatser/gebyrer for Sørfold kommune. 
 
Det har vært en innarbeid praksis og økningen av gebyrene er fastsatt ut fra selvkostprinsippet, 
men ved forvaltningsrevisjonen av selkostområdet ble det bemerket at det ikke var nedfelt i 
vedtaket at gebyrene var utarbeidet i tråd med selvkostprinsippet.  Teksten i innstillingen og 
eventuelt vedtaket presiserer dette nå. 
 
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. 
 
Hovedplan for vann og avløp er under utarbeidelse og en hadde plan om at den skulle bli 
fremmet samtidig som budsjett/økonomiplan. 
En har hatt hjelp til utarbeidelse av planen fra ekstern konsulent, men tiltaksdelen vil bli 
utarbeid og prioritert av egne ressurser. 
Pr dd er planen ikke ferdig utarbeid, men en håper at den skal kunne behandles i kommunestyret 
i møte i desember. 
 

SELVKOSTKALKYLE B 2021 B 2020 R 2019 

FUNKSJON 340 og 345       

A. Direkte driftskostnader                     3 342 000                      2 400 000           2 349 701  

B. Henførbare indirekte kostnader                        171 000                                     -                239 086  

C. Kalkulatoriske rentekostnader                           60 000                            93 000              275 319  

D. Kalkulatoriske avskrivninger                        664 000                         651 000              750 033  

E. Andre inntekter og kostnader                             -    

        

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)                     4 237 000                      3 144 000           3 614 139  

        

G. Gebyrinntekter -                   4 237 000  -                   3 353 000  -       3 159 581  

        

H. Årets selvkostresultat (G-F)                                    -    -                      209 000              454 558  

        

I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart 
underskudd                          209 000    

J. Bruk av selkostfond og fremføring av underskudd     -           226 558  

        

K. Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)                 228 000  

        
L. Saldo 25100056 Vann selvkostfond pr. 1.1. i 
rapporteringsåret     -           320 651  



M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond 
eller fremføring av underskudd - tilskudd privat vannverk       
N. Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsåret 
(L+M+I-J)     -             94 093  

 
 
 
Saldo på fond 25100056 Selvkost Vann er pr 31.12.2019 kr 94.093 mot ved årets begynnelse 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 2021 satt til 26 %. 
 
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 stoppekraner og at 
kommunen må gjøre en forholdsvis stor jobb for å grave ned til vannledning og installere 
stoppekran.  I budsjett 2020 ble det derfor vedtatt å fakturere kunden et gebyr på kr 5.000 for 
dette arbeidet. Gebyret foreslås ikke økt. 
 
SELVKOSTKALKYLE  B 2019 B 2020 R 2019 

FUNKSJON 350 og 353       

A. Direkte driftskostnader 1 361 000 1 317 000 1 137 731 

B. Henførbare indirekte kostnader 0 0 138 269 

C. Kalkulatoriske rentekostnader 275 000 24 000 275 319 

D. Kalkulatoriske avskrivninger 177 000 157 000 177 377 

E. Andre inntekter og kostnader 0 0 0 

        

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E) 1 813 000 1 498 000 1 728 696 

        

G. Gebyrinntekter -1 813 000 -1 498 000 -1 483 115 

        

H. Årets selvkostresultat (G-F) 0 0 245 580 

        

I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart 
underskudd       

J. Bruk av selkostfond og fremføring av underskudd       

        

K. Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0 0 245 580 

        

L. Saldo 25100020 Avløp selvkostfond pr. 1.1. i 
rapporteringsåret 114 014 114 014 114 014 



M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond 
eller fremføring av underskudd 0 0 0 
N. Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsåret 
(L+M+I-J) 114 014 114 014 114 014 

 
 
Saldo på fond 25100020 Avløpsfond er pr 31.12.2019 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 21 % for budsjett 2021. 
 
Oversikt over %vis økning i selvkostgebyrene: 
 

  ÅR 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Vann % økning 26 10 4 2,6 0 0 0 0 

Avløp %økning 21 10 6 2,6 0 0 0 0 

 
 
 
 
SELVKOSTRAPPORT SLAM         
FUNKSJON 354 SLAM         

     
SØRFOLD KOMMUNE  B 2020 B 2020 R 2019 R 2018 
          
KJERNEPRODUKTER         
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER 762 000 752 000 604 210 598 406 
INDIREKTE KOSTNADER         
KALKULATORISK RENTE     3,71 %         
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER         
SUM KOSTNADER              762 000             752 000             604 210             598 406  
          
BRUKERBETALING -762 000 -700 000 -678 117 -589 344 
          
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD 0 52 000 -73 907 9 062 
Bruk av fond         

     
Ikke beregnet Tilleggsytelser og støttefunksjoner    
     
     
Fond 25100011 er i 0 siden 2010.     

 
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 31.12.2019 på kr 401.805. 
En foreslår ingen økning, for 2018 utgjorde tillegget kr 43.840. 
 



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 2,7 %.  
Gebyrregulativet som er vedlagt er gjeldende regulativ og ikke oppdatert med ovenfornevnte 
økninger. 
 
 

Vurdering


