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Vedlagte dokumenter:
1 Gebyrsatser 2017
Dokumenter ikke vedlagt:
- Rådmannens forslag til kommunebudsjett 2017
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å holde årsgebyret for
vann (abonnements- og forbruksgebyr)uendret i samsvar med vedlegg i
saken.
Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes også uendret, samt leie
av vannmåler.
2. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å øke årsgebyret for
avløp (abonnements- og forbruksgebyr) med 5,9 % i samsvar med vedlegg i
saken.
Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes uendret.
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3. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.01.2017 å endre gebyret for
tjenesten slamtømming. Endringen medfører at det betales et årlig gebyr,
selv om tjenesten utføres hvert andre år. Årsgebyret for slamtømming
reduseres derfor med 37 % i samsvar med vedlegg i saken.
4. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å redusere årsgebyret
for renovasjon med 8,6 % i samsvar med vedlegg i saken. Årsgebyret for
hytterenovasjon økes med 2 % slik at gebyret harmoniseres med hva MNA
krever inn for tjenesten.
5. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å øke gebyret for feiing
og tilsyn med 3,8 % i samsvar med vedlegg i saken.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.12.2016
Behandling:
Ingen andre forslag.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å holde årsgebyret for
vann (abonnements- og forbruksgebyr)uendret i samsvar med vedlegg i
saken.
Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes også uendret, samt leie
av vannmåler.
2. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å øke årsgebyret for
avløp (abonnements- og forbruksgebyr) med 5,9 % i samsvar med vedlegg i
saken.
Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes uendret.
3. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.01.2017 å endre gebyret for
tjenesten slamtømming. Endringen medfører at det betales et årlig gebyr,
selv om tjenesten utføres hvert andre år. Årsgebyret for slamtømming
reduseres derfor med 37 % i samsvar med vedlegg i saken.
4. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å redusere årsgebyret
for renovasjon med 8,6 % i samsvar med vedlegg i saken. Årsgebyret for
hytterenovasjon økes med 2 % slik at gebyret harmoniseres med hva MNA
krever inn for tjenesten.
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5. Kommunestyret vedtar med virkning fra 01.01.2017 å øke gebyret for feiing
og tilsyn med 3,8 % i samsvar med vedlegg i saken.
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SAKSGRUNNLAG
Vedlagte dokumenter og rådmannens forslag til kommunebudsjett 2017.
SAKSOPPLYSNINGER
Vann, avløp, renovasjon, feiing og innsamling og behandling av avløpsslam fra offentlige og
private avløpsanlegg er en selvkosttjeneste. I tillegg har kommunestyret gjort prinsippvedtak om
at kostnadene innenfor områdene i sin helhet skal inndekkes ved avgifter. Dette innebærer at
både over- og underskudd på området skal overføres fond som skal disponeres innenfor
avregningsperioden, som er vedtatt satt til 5 år.
Prognosen for fondets størrelse innenfor selvkosttjenestene ved utgangen av året (31.12.2016)
antas å være slik:
 Vann
kr 2.900.000, Avløp
kr 1.000.000, Slam
kr 310.000, Renovasjon kr 140.000, Feiing
kr
0,RÅDMANNENS VURDERING
Vann
I Vikna kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt
forbruksgebyr. Fra 2016 til 2017 foreslås det ingen økning i vanngebyret.
I rådmannens forslag til budsjett 2017 for produksjon og distribusjon av vann er de samlede
utgiftene redusert i forhold til 2016. Årsaken ligger i lavere utgift til avskrivninger og til drift av
Nærøy og Vikna Fellesvannverk. Gebyrnivået foreslås imidlertid uendret ut i fra en
helhetsvurdering og begrunnes med at en unngår en stor økning av gebyrene i 2018. I 2018 vil
utgiftene igjen øke pga. avskrivninger og kapitalkostnader på nylig opptatte lån.
Avløp
I Vikna er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt
forbruksgebyr. Rådmannens forslag til budsjett legges frem med mindre økninger.
Fra 2016 til 2017 foreslås det at avløpsgebyret øker med 5,9 % fra kr 2 554,- til kr 2 705,- inkl.
mva.
En større oppgradering av vann- og avløpsnettet i sentrum av Rørvik bør påbegynnes.
Klimaendringer gjør også at kommunen må han en langsiktig strategi for håndtering av regn – og
flomvann. Avløpsnettet i Rørvik er bygget som et fellessystem hvor både kloakk og regnvann
føres i samme rør. Kapasiteten er sprengt for lenge siden. Avløpsgebyret i Vikna er forholdsvis
lavt og det må derfor påregnes en betydelig prosentvis økning i årene som kommer. Dette på
grunn av at både drifts- og investeringene på dette området må økes for å bedre kapasiteten og
sikkerheten i alle ledd innenfor avløp.
Slam
Kommunene Nærøy og Vikna samarbeider om å samle inn og behandle alt avløpsslam fra
offentlige og private avløpsanlegg i de respektive kommunene. Utførelse av denne tjenesten er

-5-

Vikna kommune

konkurranseutsatt og nåværende avtale går til utgangen av 2017. Avtalen reguleres årlig iht.
SSB’s indeks for slike tjenester. Indeksen går fra januar til januar, slik at riktig prisfastsetting
ikke kan skje før indeksen for jan 2017 foreligger. Frem til september i år så viser indeksen en
økning på 1,01 %.
Fra 2016 til 2017 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 37,3 % fra kr 2 206,- til
kr 1 384,- inkl. mva. Årsaken til den store reduksjon i gebyret fra 2016 til 2017, er at det nå skal
betales et slamtømmingsgebyr hvert år uavhengig av hvilket år tømmingen foregår. Tidligere har
abonnementene kun betalt det året tjenesten ble utført. Årlig fakturering for en tjeneste gjør det
mer forutsigbart og det blir lettere å ha kontroll på inntekter og utgifter.
Renovasjon
Representantskapet i MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) vedtok i møte den 1. november
2016 å redusere gebyret for standardabonnementet renovasjon for 2017 med 6,8 %.
Dette som følge av en omlegging av hentefrekvens, som har medført reduserte utgifter til
innsamling av avfall. Mengden avfall er økende og da spesielt ved MNA sine
gjenvinningsstasjoner. Ordningen med såkalt «fri levering» har derved en økt kostnad per
abonnent. Renovasjon er et gebyrfinansiert selvkostområde og med de reduserte utgifter til
innsamling medfører dette samlet sett en reduksjon.
For hytterenovasjon har ikke MNA noen store endringer. Utgiftene til innsamling og behandling
av hytterenovasjon ser ut til å være stabil, men det er økende avfallsmengder også her. Det
kommer trolig inn mer avfall til gjenvinningsstasjon fra hytter enn tidligere antatt. Det foreslås en
økning på 2,5 % i pris fra MNA til kommunene ut i fra forventet endring
konsumprisindeks.
MNA viderefører 2016 satser for tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra
godkjent veg.
I Vikna foreslås en reduksjon i abonnementsgebyrene, for standard abonnement utgjør dette 8,6
% i forhold til 2016. Det har sammenheng med reduserte utgifter til MNA og opparbeidelse av et
mindre fond i 2016. For hytterenovasjon foreslås imidlertid en økning på 2 % slik at gebyret
harmoniseres med hva MNA krever inn for tjenesten.
Feiing
I 6 år har Vikna kommune samarbeidet med kommunene Bindal og Nærøy om gjennomføring av
de lovpålagte feie- og tilsynsoppgavene i de tre kommunene. Dette samarbeidet videreføres også
i 2017.
I desember 2015 kom ny forskrift om brannforebygging. Forskriften ble gjort gjeldende fra
1.1.16. Forskrift om brannforebygging skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og
begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse miljø og materielle verdier.
I den fremkommer det at både tilsyn, av bygninger og ildsteder, og feiing skal være basert på en
lokal vurdering av risiko og sårbarhet, og ut i fra dette planlegge og gjennomføre egnede tiltak.
Den nye forskriften innfører i tillegg krav til tilsyn og feiing av fritidsboliger.
Rådmannen ser det som for krevende å innarbeide gjeldende forskriftskrav med dagens ressurser.
Rådmannens ønsker derfor å styrke det forebyggende arbeidet, nettopp på bakgrunn av endrede
krav til kommunen. I forslag til kommunebudsjett for 2017 er medtatt en økning i stilling på 50%
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forebyggende ingeniør. Styrking av det forebyggende arbeidet gjøres i samarbeid med Nærøy
kommune, som også har tilsvarende økning i stilling.
Det vil i løpet av første halvdel bli arbeidet med hvordan den nye forskriften og skal innarbeides i
Vikna kommune. Det er lagt inn i budsjett for 2017oppstart av tilsyn/feiing av fritidsboliger i
løpet av 2. halvår 2017. Årsgebyr for feiing og tilsyn foreslås økt med 3,8 %.
KONKLUSJON/TILRÅDING
Se forslag til vedtak.

Rørvik, 23.11.2016
Roy H. Ottesen
rådmann
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