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NOTAT  

  

Til:  Kontrollutvalget 

Fra:  Rådmannen  

Tema:   

Dato:  7. juni 2012 

 

I kontrollutvalget møte i mai ble følgende vedtatt i sak 12/21: 

Utvalget ønsker en kort skriftlig orientering fra rådmannen om hvordan kommunen planlegger å 

utligne selvkostfondet. 

Nedenfor følger en kort skriftlig orientering. 

Kommunestyret behandlet i sak 63/2019 hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.  

I planen er det i gjennomsnitt lagt opp til et årlig investeringsnivå på om lag 130 millioner kroner 

(2019 kroner) fra 2022-2030. Dette vil gi en betydelig vekst i gebyrene. Konsekvensene for 

gebyrnivået ble beregnet for hele planperioden fram til 2030 på grunnlag av planens omfang av 

investeringer og driftskostnader. En forbruker med årlig forbruk på 200 m3 vil få en årlig avgiftsøkning 

på totalt for vann- og avløp på 818 kroner inkl. mva. fra 2019 til 2030, det vil si totalt 9 000 kroner 

inkl. mva. Dette er nominelle tall, dvs. den reelle endringen for forbrukerne er lavere hvis alt blir målt 

i dagens priser. Det er viktig å være klar over at det er mye som påvirker gebyrutviklingen. Særlig vil 

en endret renteutvikling og prisvekst på byggekostnader gi en annen utvikling enn skissert i tabellen. 

I hovedplanen ble følgende gebyrutvikling skissert i perioden 2019-2030: 

 

 

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=875&sourceDatabase=EPHORTE
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For å oppnå en jevn økning i gebyrene er det planlagt å tømme selvkostfondene jevnt i de nærmeste 

årene. I følge planen vil fondene være tømt rundt 2025.  

Dersom kommunen hadde tømt de fondene som er generert av overskudd for fem år siden, så måtte 

man satt ned gebyrene i en kort periode, og satt de desto mer opp rett etterpå. Ettersom 

kommunene har en ekspansiv investeringsplan som krever økte gebyrer i framtiden, er det lov å 

benytte lengre tid på å utjevne fondene på en slik måte at de årlige gebyrøkningene blir jevnere. 

Som følge av et lavere rentenivå nå, enn da planen ble utarbeidet, ble gebyrene i 2021 uendret fra 

2020. Når det gjelder 2022 vil rådmannen komme tilbake til det i rådmannens budsjettforslag for 

2022. 


