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Rådmannens innstilling 

Gebyrregulativ for Næring, miljø og teknisk 2023 vedtas jamfør vedlagt regulativforslag. 
 
 

 

PS 76/2022 Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk, 2023   

Formannskaps behandling i møte den 29.11.2022 
 
Behandling: 

Ordfører foreslo følgende som formannskapets innstilling til kommunestyret: 

  

Vedlagte gebyrregulativ for Næring, miljø og teknisk 2023 vedtas med følgende endring: 

Det gjennomføres ingen økning i avløpsavgiften fra 2022 til 2023. 

  

  

Ingen flere forslag enn ble fremmet. 

  

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslag fremmet av ordfører, ble 

ordførers forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 



Innstilling 

Vedlagte gebyrregulativ for Næring, miljø og teknisk 2023 vedtas med følgende endring: 

Det gjennomføres ingen økning i avløpsavgiften fra 2022 til 2023. 
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1 Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk 2023 

 
 

Saksopplysninger 

I forutsetningene for budsjettet er det foreslått en generell prisøkning på 3,7 % som er lagt til 
grunn for denne behandlingen. Dette er tilsvarende økning som forventet pris - og lønnsvekst 
for kommunen fra 2022-2023 (deflator). Unntakene fra dette gjelder følgende gebyrer: 
 

- Vannavgift foreslås økt med 30 % 
- Avløpsavgift foreslås økt med 20 % 
- Slamtømmingsavgift foreslås økt med ca 100 % (grunnet økt tømmefrekvens) 
- Feieavgift foreslås økt med 10 % 
- Renovasjonsavgift foreslås økt med 9 % 

 
Innenfor områdene feiing, slam – og renovasjon er kommunen pliktig til å hente inn full dekning 
for kostnadene gjennom innkreving av gebyr. For vann- og avløpsgebyrene har kommunen 
mulighet til å finansiere («sponse») evt. manglende inndekning i VAR-regnskapet med andre 
budsjettmidler.  
 
I vedlagt forslag til gebyrregulativ er nå alle mva-pliktige gebyrer beregnet inklusiv mva, slik at 
alle priser er oppgitt ink. mva. 
 

Vurdering 

Gebyrregulativet foreslås videreført over samme mal som forrige år, hvor hele gebyrregulativet 
for Næring, miljø og teknisk er samlet i et dokument. Det foreslås at Flatanger kommune legger 
opp til en generell prisøkning på 3,7%. 
 
Når det gjelder vann- og avløpsavgiften så foreslås disse økt med henholdsvis 30 % og 20 % for 
det kommende året. Ut fra beregninger gjennomført i forhold til selvkost, så vil det på tross av 
en slik økning innebære at kommunen fortsatt må subsidiere vann- og avløpsavgiftene i forhold 
til de faktiske kostnadene.  
 
Innenfor slamtømming så gjelder nå ny ordning fra august 2022 gjennom at MNA har overtatt 
ansvaret for slamtømminga, og forskrift for slamtømming som er likelydende for alle kommuner 
i MNA som har inngått avtale om slamtømming innebærer nå tømming av alle slamavskillere 
hvert år, mot annethvert år tidligere. Dobling av tømmefrekvens medfører tilnærmet dobling av 
gebyret. Kommunen har i tillegg ca 70.000 kr i interne/indirekte kostnader på ordningen som 
dekkes gjennom et påslag av gebyrene. 
 
For feiing så er dette en tjeneste vi kjøper av Namsos kommune, og økninga her følger 
kostnadsøkninga for tjenesten som vertskommunen Namsos har vedtatt for feiing.  



 
Renovasjonsgebyret består i praksis av to deler, en del som er det gebyret MNA krever inn for 
ordningen, samt et påslag for å dekke inn de 90.000 kr som kommunen har av interne/indirekte 
kostnader for ordningen. MNA har for 2023 økt sine renovasjonsgebyrer med ca 9 %. 
 
 
Lauvsnes, den 21.11.2022 
 
 
Rune Strøm      Lars Morten Fløan 
Rådmann      teknisk sjef 
 
 
 
 


