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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 og vedlikeholdes av Momentum Consulting. 
Modellen oppdateres forløpende iht. regelverket og lovverket for selvkostberegning, som 
angitt ovenfor. 
 
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 et selvkostfond hvor overskudd og underskudd dekkes eller tilbakeføres  
til abonnentene innenfor en tidsperiode på 5 år. 

Avløp 
Kostnader og inntekter for avløp er i balanse og trenger ikke å justeres for 2017. 

Vann 
Kostnader og inntekter for vann er i balanse og trenger ikke å justeres for 2017. 

Renovasjon 
Det foreligger forslag til gebyr fra Innherred Renovasjon (IR). 
Styret i Innherred renovasjon IKS behandlet budsjettet for 2017 den 27.10.2016. 
Renovasjonsgebyrene for 2017 var en del av denne behandlingen. Det tas forbehold om at 
budsjettet blir vedtatt i IRs representantskap. Det vises til vedlegg fra IR. 

Feiegebyrer 
Det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder, jf. 
brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 § 11 h og forskrift av 1. januar 2016 om 
brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.                                                                                                                                                                        



 
Ny forskrift om brannforebygging (trådte i kraft 01.01.16) 
 
§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som 
medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot 
blir fjernet og brakt til egnet sted.  
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget 
etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 
 
Feiing og tilsyn i fritidsboliger skal utføres etter selvkostprisnippet. Det innføres derfor egne 
feiegebyr for hytter og fritidsboliger. 
 

Slam 
Det foreligger forslag til gebyr fra Innherred Renovasjon (IR). 
Styret i Innherred renovasjon IKS behandlet budsjett for 2017 den 27.10.2016. Gebyr for 
håndtering av slam for 2017 var en del av denne behandlingen. Det tas forbehold om at 
budsjettet blir vedtatt i IRs representantskap. Det vises til vedlegg fra IR. 

Tilknytningsgebyrer, Vann og Avløp 
Kostnader og inntekter for tilknytningsgebyrene er i balanse, og justeres dermed ikke for 
2017. 
  
På grunn av endring i plan og bygningsloven er lovhjemlene endret, jf. at  
§20-1 erstatter §93, §20-2 erstatter §86a, §20-4 erstatter §86 og §30-4 erstatter §84. 
Betalingsregulativet er endret i tråd med dette. 

Kontrollgebyr for vannmålere 
Det er vanskelig å få inn vannmåleravlesning fra alle abonnenter. Kommunen trenger 
virkemidler for å få inn vannmåleravlesning fra flere abonnenter, da svarprosenten før purring 
er lavere enn 50 prosent. Kontroll av måleravlesning samt kontroll av vannmålerinstallasjon 
må etter rådmannens vurdering belastes abonnenten i henhold til hva tjenesten koster å 
produsere. Dette er konsistent med selvkostprinsippet. Det foreslås derfor å innføre et 
straffegebyr på 1 000 kroner for manglende vannmåleravlesning. 

Vannpost  
Vannpost er et vannuttak hvor vann kan tappes fra et tappepunkt som er utendørs. Vannpost 
kan brukes for å bedre tilgjengeligheten til rent vann i områder hvor det ikke er ønskelig at det 
legges inn vann permanent. Et eksempel er hytteområder hvor en vannpost vil betjene flere 
hytter med vann til forbruk uten at dette utløser krav om avløp. 
 
Vannpost kan også være aktuelt å etablere på større eiendommer hvor det er vanlig at det 
legges ut slanger til de områder hvor vannet skal brukes. Vanning med slange utløser ingen 
andre kostnader enn de kostnader som abonnenten har i forhold til sitt abonnement. Dersom 
slangen graves ned vil den i noen tilfeller sortere under kategori vannpost. Det er urimelig at 



en nedgravd slange utløser gebyr for vannpost når abonnenten for øvrig kan tappe vann fra 
slange på det samme stedet.  
 
Det foreslås at vannpost, så lenge vannposten etableres innenfor en godkjent tilkobling til 
offentlig hovedvannledning, ikke ilegges eget gebyr. 

Fratrekksmåler 
En fratrekksmåler er en vannmåler som brukes til beregning av delmengder av vann og eller 
avløp. 
 
Vann og avløpsgebyr beregnes utfra et prinsipp om at vann inn er lik vann ut. Det vil si at 
avløpsmengden er den samme som vannmengden i kommunens gebyrberegning.  
 
Noen abonnenter produserer mindre avløp enn vannforbruket skulle tilsi. Et eksempel er 
gårdsbruk hvor vannforbruket til fjøset går gjennom vannmåler i hovedhus. Det totale 
vannforbruket i dette tilfelle vil være summen av boligens forbruk og forbruket i fjøset. Fjøset 
er ikke tilknyttet avløpsnettet slik som er tilfelle i bolighus og dermed vil avløpsmengden bli 
mindre enn vannforbruket. Vann ut er mindre enn vann inn.  
 
For at kommunen skal kunne beregne riktige avløpsmengder, er det på grunn av dette 
nødvendig å vite vannforbruket i alle enheter. Muligheten for å kunne avlese vannforbruk i de 
tilfellene der avløpet ikke går direkte til avløpsnettet gjør at dette kan trekkes fra når 
avløpsmengden beregnes.  
 
Det er derfor ønskelig at krav om at aktuelle vannmengder skal måles blir en 
standardformulering i gebyrregulativet slik det er foreslått. 
 

Vurdering 

Avløp 
Gebyret for 2017 foreslås holdt på samme nivå som i 2016. 
Fastgebyr foreslås satt til 1 000 kroner per abonnent. Merverdiavgift kommer i tillegg. Gebyr 
for spillvann foreslås satt til 10,50 kroner per m3. Merverdiavgift kommer i tillegg. 

Vann 
Gebyret for 2017 foreslås holdt på samme nivå som i 2016. 
Fastgebyr foreslås satt til 1 120 kroner per abonnent. Merverdiavgift kommer i tillegg. Gebyr 
for vann foreslås satt til 12,40 kroner per m3. Merverdiavgift kommer i tillegg. 

Renovasjon 
Det foreligger forslag til gebyr fra Innherred Renovasjon (IR). 
Styret i Innherred renovasjon IKS behandlet budsjettet for 2017 den 27.10.2016. 
Renovasjonsgebyrene for 2017 var en del av denne behandlingen. Det tas forbehold om at 
budsjettet blir vedtatt i IRs representantskap. 
 
Gebyr for renovasjon justeres i henhold til forslag fra Innherred Renovasjon. 
De fleste gebyrene vil få samme størrelse i 2017 som i 2016. De gebyrene som blir endret fra 
2016 til 2017 er vist i tabellen under: 



 
 
 2016    2017     

 Gebyr Inkl mva  Gebyr Inkl mva  Endring 

HYTTERENOVASJON           

Spikertelt renovasjon   kr 1 096,42   kr 1 370,52    kr     820,40   kr 1 025,50   -25 % 

Hytte / fritids eget AB   kr 1 644,00   kr 2 055,14    kr 1 597,00   kr 1 996,25   -3 % 

           
ABONNEMENT pr.boenhet           

70 liter restavfall / Mini rest   kr 1 826,33   kr 2 282,92    kr 1 914,41   kr 2 393,01   5 % 

           
NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE           

Bunntømte Liten   kr 2 657,14   kr 3 321,42    kr 2 735,53   kr 3 419,41   3 % 

Bunntømte Medium   kr 3 329,40   kr 4 161,75    kr 3 427,62   kr 4 284,53   3 % 

Bunntømte Stor   kr 4 479,35   kr 5 599,19    kr 4 611,50   kr 5 764,38   3 % 

Nedgravde løsninger   kr 3 329,82   kr 4 162,27    kr 3 234,40   kr 4 043,00   -3 % 

Slam 
Det foreligger forslag til gebyr fra Innherred Renovasjon (IR). 
Styret i Innherred renovasjon IKS behandlet budsjett for 2017 den 27.10.2016. Gebyr for 
håndtering av slam for 2017 var en del av denne behandlingen. Det tas forbehold om at 
budsjettet blir vedtatt i IRs representantskap. 
 
Gebyr for slam justeres i henhold til forslag fra Innherred Renovasjon. 
Endringer i gebyrene fra 2016 til 2017 er vist i tabellen under: 
 
 
Avgifter tømming slam 2016    2017    Endring 

 Eks. mva Ink. mva  Eks. mva Ink. mva   

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank  kr 1 438,00   kr 1 797,50     kr 1 265,00   kr 1 581,25    -12 % 
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) 
og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 
            

Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg  kr 1 438,00   kr 1 797,50     kr 1 265,00   kr 1 581,25    -12 % 
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 
3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 
m3 
            

Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank  kr     719,00   kr     898,75     kr     598,00   kr     747,50    -17 % 
Avgiften dekker tømming 3. hvert år 
            

Tømming store slamavskiller (over 7m3)  kr     580,00   kr     725,00     kr     493,00   kr     616,25    -15 % 
Avgift etter antall m3 tømt 
            

Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte)  kr     370,00   kr     462,50     kr     326,00   kr     407,50    -12 % 
Avgift etter antall m3 tømt     

 
    

  

 

Feiegebyrer 
Nytt feiegebyr for hytter og fritidsboliger settes til 393 kroner. Merverdiavgift kommer i 
tillegg. 
 



Kontrollgebyr for vannmålere 
Det foreslås følgende kontrollgebyr for vannmålere: 

- Straffegebyr ved manglende vannmåleravlesning 
Følgende tillegg foreslås til gebyrregulativ: 
Ved manglende rapportering av vannmålerstand ilegges et gebyr på 1 000 kroner. 
Merverdiavgift kommer i tillegg. 

- Kontrollgebyr ved installasjon av vannmåler 
Følgende tillegg foreslås til gebyrregulativ: 
Kontroll av vannmålerinstallasjon belastes abonnenten med et kontrollgebyr på 1 920 
kroner. Merverdiavgift kommer i tillegg. 

Fratrekksmåler 
Følgende tillegg foreslås lagt til gebyrregulativet: 
Alle gårdsbruk som ønsker vannmåler er pliktig å installere fratrekksmåler for 
fjøs/driftsbygning der avløp blir håndtert igjennom septikkløsning/fraukjeller. 

Vannpost 
Følgende tillegg foreslås lagt til gebyrregulativet: 
Vannpost kategori F – Gebyr ilegges kun for de som ikke har innlagt vann. 


