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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr m3
(økes med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med kr.
116,- for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes
med utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
9. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid

gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som
følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

13. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
 Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
15. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å
tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette innebærer at
faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent søknad om
sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell igangsettingstillatelse
(byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales innen tre uker fra
fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved
tilknytning” tas ut av forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Formannskapet vedtok å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med rådmannens
innstilling:

Innstilling:

15. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
16. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
17. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85
pr m3 (økes med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
18. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
19. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres
med kr. 116,- for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for
renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
20. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
21. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
22. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr
for oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+
200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
23. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
24. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp +
500.000)
25. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
26. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres
ikke. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den
enhver tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale
priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

27. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
28. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv





Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks

16. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og
avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov
for å tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette
innebærer at faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent
søknad om sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell
igangsettingstillatelse (byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales
innen tre uker fra fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til
betaling senest ved tilknytning” tas ut av forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Bakgrunn for saken:
For beregning av gebyrene er rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 lagt til grunn.
Der er det forutsatt at alle selvkostområdene vann, avløp, slamtømming skal gå i balanse,
eventuelle overskudd og underskudd skal ballanseres over en 3-5 års periode. Beregning av
gebyrene for vann, avløp, renovasjon og slam er gjort etter Kommunal- og
regionaldepartementets ”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester, jan 2003”.
For å beregne kapitalkostnader i 2013 for vann- og avløpsanlegg er det lagt til grunn en
rentesats på 2,52 % jfr. den norske 3-årige statsobligasjonsrenten (gjennomsnitt august 2011 til
august 2012 = 1,52 % + 1 %). Ved beregning av selvkostgebyrene for regnskapet 2011 var
rentesatsen 3,24 %. Ved beregning av gebyrene for 2012 ble det anslått en rente på 3,5 %.
Ved beregning av pristigning er det benyttet 1,6 %.

Fondsmidler for selvkostområdene skal brukes for å balansere inntekter og utgifter.
Pr. 01.01.12 hadde vannforsyningsområdet kr 2.254.000 på fond, dvs. overskudd fra tidligere
år. Renovasjonsområdet hadde et fondsunderskudd på 524.000 kr og dette vil bli nedbetalt av
Avfall sør i 2012. Avløpsområdet hadde 780.000 kr i underskudd. Slamordningen hadde
280.000 kr i underskudd.
Alle priser som fremkommer i denne saksutredning er eksklusive merverdiavgift hvor det ikke
er bemerket spesielt.
Saksutredning:
GEBYRER KOMMUNAL VANNFORSYNING
Årsgebyret for vannforsyning består av et abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Det kreves
også inn tilknytningsgebyr, som betales når eiendommer tilknyttes vannverket. I budsjettet
for 2013 er det regnet med ca. kr. 0,6 mill. i tilknytningsgebyrer tilsvarende ca. 40 nye
abonnenter. I budsjettet for 2013 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for vann uendret på
kr. 15.000.
Driftsutgifter
Tronstad interkommunale vannverk (TIV) foreslår at pris for kjøp av vann fra TIV i 2013 blir
ca 0,9 kr/m3 og med et forbruk i Søgne på ca 1,4 mill m3 utgjør dette ca. 1,1 mill kr i 2013. Det
legges videre opp til å fortsette renovering/utskifting av viktige vannkummer på
forsyningsnettet over driftbudsjettet samt bygge ut overvåkningssystemet – 0,1 mill. I tillegg
går det 1,85 mill til lønn/vaktordning og 1,2 mill til løpende driftsutgifter. Samt 0,92 mill
kroner interne overføringer til støttefunksjoner og tilleggsytelser.
Investeringer
Alle renter/avdrag av investeringer foretatt på vannledningsnettet dekkes av vanngebyret.
Kommunen er i vekst og dette får ringvirkninger i forhold til investeringer på kommunens
vann- og avløpsnett, og det er stadig behov for å oppgradere/forsterke ledningsnettet i
forbindelse med denne aktiviteten. Omlegging/fornying av gamle ledninger samt øke
forsyningskapasitet. Kommunen må også delfinansiere nytt høydebasseng på Vedderheia med
ca 1,5 mill kroner. I følge hovedplan vann vedtatt av kommunestyret, skal det settes av 4,8 mill
kroner til investeringer vann i 2013. For å klare å gjennomføre vedtatt investeringsplan er det
lagt inn lønn til 50 % prosjektingeniørstilling hvor de andre 50 % dekkes av avløpsområdet.
Restgjeld/restverdi som er grunnlag for renter/avskriving for vannforsyningsanlegg utgjør i
2013 ca kr. 28 millioner.
Beregnede kostnader som skal dekkes av gebyrene i 2013 er:
Kr. 625.000 til renter på investeringer
Kr. 1.730.000 i avskrivning på investeringer
Kr. 1.900.000 til lønn/vaktordning inklusiv 50 % ny prosjektingeniørstilling
Kr. 918.000 til interne overføringer - støttefunksjoner og tilleggsytelser
Kr. 1.100.000 til kjøp av vann TIV
Kr. 1.255.000 i driftsutgifter/renovering over drift
Kr. –1.000.000 bruk av fond/overskudd tidligere år
Kr. 6.528.000 til sammen
Det legges opp til å øke årsgebyrene for vannforsyningsområdet i 2013 med +5,2 %.
Abonnementsgebyret blir da kr 629,- pr år og forbruksgebyret kr 3,85 pr m3.

GEBYR KOMMUNALE AVLØPSTJENESTER
I likhet med vann består årsgebyret for avløp av et abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Det
vil også bli krevd inn tilknytningsgebyr, som betales når bygninger tilknyttes avløpsnettet. I
budsjettet for 2013 er det regnet med ca. kr. 0,6 mill i tilknytningsgebyrer tilsvarende 40 nye
abonnenter. I budsjettet for 2013 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for avløp uendret,
dvs kr.15.000.
Driftsutgifter
Driften av det interkommunale kloakkrenseanlegget i Høllen, ca. 50 pumpestasjoner, Trysnes
renseanlegg og ledningsnettet er store utgiftsposter. Utgifter til resipientovervåkning skal også
dekkes av avløpsgebyrene.
Investeringer
Restverdi/restgjeld som utgjør grunnlag for renter/avskriving for avløpsanlegg utgjør kr. 28,6
Mill .
Det må i 2013 det settes av kr. 6,8 mill til investeringer innenfor avløpsområdet. Prosjekter
som dekkes av dette er videre utbygging/modernisering av overvåkningssystemet for
pumpestasjoner. Pumpestasjoner Linnegrøvan har lenge vært planlagt rehabilitert, ferskt anbud
tilsier at vi ikke har truffet på de anslag vi har gjort. Derfor må investeringer økes med 0,5 mill.
ift. hovedplanvedtak. Søgnes andel på kr. 0,83 mill til investeringer ved Høllen renseanlegg må
dekkes. Det skal settes i gang sone- og kapasitetsanalyse for området Trysnes renseanlegg.
Sekundærrensekravet ved Høllen RA må utredes videre. Til de to siste må vi ha ekstern
konsulenthjelp. Samt at flere saneringsarbeider planlegges igangsatt bla. Høllevegen, Gamle
Årosveg, Monan samt finne innlekk av fremmedvann som går til pumpestasjon Føssa. 50 % av
ny stilling som prosjektleder innen vann og avløp er medberegnet.
Beregnede kostnader som skal dekkes av gebyr avløp i 2013 er:
Kr. 585.000 til renter på investeringer
Kr. 1.645.000 i avskrivning på investeringer
Kr. 7.000.000 til drift av Høllen RA
Kr. -2.450.000 Songdalens andel HRA
Kr. -300.000 inntekt TIV via Songdalen
Kr. 1.559.000 til interne overføringer - støttefunksjoner og tilleggsytelser
Kr. 4.350.000 til lønn/driftsutgifter renseanlegg, pumpestasjoner, ledningsnett mv
Kr. 750.000 dekking av underskudd fond tidligere år
Kr. 13.139.000 til sammen
Det legges opp til å øke årsgebyrene for avløpsområdet i 2013 med 10,7 %.
Abonnementsgebyret blir da kr 1.715,- pr år og forbruksgebyret kr 10,36 pr m3.
GEBYR HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Styret i Avfall sør husholdning AS har vedtatt forslag til gebyrer for 2013 i Søgne. I gebyrene
er det lagt inn kr. 100.000,- for administrative ytelser fra Søgne kommune til Avfall Sør AS
(deltakelse i avfallsplan, tekniske normer, AU-møter mv). Det negative fondet i Søgne vil være
kr. 0 ved årsskiftet 2012/13. Renovasjonsprisene i de 4 eierkommunen kan sådan fra 2013
harmoniseres. For Søgnes del innebærer dette er mindre reduksjon av gebyret ift til 2012. For
en mer utførlig beskrivelse/begrunnelse samt styrets anbefalinger vises det til vedlegg 1 og 2.
For vanlig 3-dunk løsning foreslås en reduksjon på ca 3,2 % fra 2012 til 2013. Det betyr at
gebyret for denne type løsning reduseres fra kr. 3080 til kr. 2987,- eller med kr. 93. Se vedlegg
2 for fullstendig prisliste.

Gebyr hytterenovasjon
Styret i Avfall Sør Husholdning AS har foreslått at gebyret for 2013 økes med 3 % til kr.
1.201,-. Dette er harmonisert med de andre kommunens gebyrer for hytterenovasjon. Hyttene
har også tilbud om å benytte regionens gjenvinningsstasjoner samt returpunkter. For 2012 var
gebyret kr. 1.166 eks. mva.
Returkraft
Forbrenningsanlegget på Langemyr er en viktig brikke i renovasjonsammenheng. Det er i den
siste tiden blitt skrevet litt at bla. rentene på de investeringer som er gjort påvirker de
kommunale renovasjonsgebyrene. Daglig ledere i vårt avfallsselskap har gjort noen
betraktninger rundt dette og fremtidige konsekvenser for avfallsgebyrene. Dette sammen med
svar fra KLIF vedlegges saken som informasjon - vedlegg 4, 5 og 6.
GEBYRER SLAMRENOVASJON AV PRIVATE ANLEGG
Prisene påvirkes normalt ift prisvekst samt kostnader til slambehandling på Støleheia/Høllen
RA. Her benytter vi SSB indeks for 3-akslet tankbiltransport. Det antas at denne prisveksten
for 2013 blir ca 3 %. Kostnader til behandling av slamavskillere på Støleheia forventes å bli ca
260 kr pr. m3. For leveranse av tette tanker til Høllen RA settes intern leveringspris til 10,- pr.
m3, dette skal dekke ekstra rengjøring/tømminger av innløpssump pga ekstra sand/grus samt
dekke behandlingskostnader ved renseanlegget.
Slamgebyrene skal også dekke administrasjon av tjenesten som utgjør 384.000,- Nytt anbud på
slamtransport er innhentet og ny renovatør fra 1.1.12 til 31.12.16 er SJT Miljø AS. Det tas
ultimo 2012 i bruk online registrering med PDA i felt slik at av tømte anlegg registreres direkte
i kommunens tømmeregister for videre fakturering. Systemet er også GPS-basert slik at det vil
hjelpe sjåfører til å finne riktig anlegg samt melde eventuelle feil, mangler og avvik online til
kommunen.
Administrasjonen ønsker fra 2013 å endre noe ift. hvordan vi fakturerer tjenesten. I hovedsak
går dette på at vi innfører et abonnementsgebyr som er likt for alle uansett anleggstype. Dette
er tenkt å dekke våre faste kostnader til administrasjon mv. I tillegg vil det bli et tømmegebyr
som er forskjellig etter type anlegg som tømmes. I 2013 er det lagt inn kr 200.000,- til dekking
av tidligere års underskudd. Det foreslås priser for 2013 i henhold til tabell 1 vedrørende
tjenester knyttet til slamtømming.
Gebyr etter type anlegg som tømmes
Abonnementsgebyr pr. eiendom [kr/år]
Tømming slamavskiller/septik < 3 m³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]
Tømming slamavskiller/septik > 3 m³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]
Tømming minirenseanlegg [kr/tømming]
Tømming tett tank i rute [kr/m3]
Ekstratømming utenom rute i arbeidstiden
Krisetømming, 3 timers varsel
Tømming av slamavskiller med sjøgående materiell [kr/tømming]
Tømming av tette tanker med sjøgående materiell [kr/tømming]
Tømming av minirenseanlegg med sjøgående materiell [kr/tømming]
Gebyr dersom tank ikke tilgjengelig/fremgravd [kr/gang]
Tabell 1: Gebyrer for slamtømming i 2013. Eks. mva.

Gebyr eks. mva
450,1321,1604,2143,270 kr/m3
990,- + tømmegebyr
2530,- + tømmegebyr
5123,4960,5635,770,-

Leie lager/kai, parkering Høllen og småbåthavn
Langenes/Høllen kaier
I forhold til utleie av lager og kai vedtok formannskapet 19.2.12 i sak 07/12 følgende gebyrer:








Høllen kai – 3000,-/meter x år
Langenes kai – 3000,-/meter x år
Leie lagerplass Langenes – 600,-/m2
Leie av parkeringsplass personbil – kr. 1662,50 pr år
Strøm via kommunal måler 1,50/kWh
Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks

Til orientering er det ingen fiskere som vil leie til 3000,-/meter og år. I dag er det kun en privat
næringsdrivende som leier kai på Langenes til denne prisen. Det er gitt signaler fra rådmannen
på at prisen på leie av kai bør gjenspeile fremtidig leiepris med et utvidet sjøanlegg. Denne
prisen er antagelig rundt 1000,- til 1500,-. På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen at
leiepris kommunal kai settes til kr. 1500,- for Høllen og Langens og med tilbakevirkning kraft
til 1.1.12. I tillegg er det behov for en døgnpris ved sporadiske anløp, denne foreslås til 20,/meter som tilsvarer at du kan ligge i 75 døgn for 1500 kroner.
Utleie av lager er knyttet til at de som leier kai har fortrinnsrett og dermed har
administrasjonen i 2012 vært noe i villrede om hva vi skal gjøre siden ingen vil leie kai. Fra
høsten 2012 starter vi med å leie ut de resterende lagrene uten tilknytning til kai.
Parkering Høllen
Når det gjelder parkering i Høllen klarere ikke enheten å dekke inn de inntekter som er
forutsatt i budsjett. Derfor må prisen opp betydelig dvs med 3,- pr. time til 15,- kr/time inkl.
mva. Maksimal parkeringstid er 9 timer (8-17 alle dager). Vi er stort sett prisgitt en god
sommer som dermed generer mer parkeringsinntekter pga besøk på Høllesanden og i
skjærgården for å klare budsjett. En dårlig sommer generer mindre inntekter og underskudd.
Solta kommunale småbåthavn
Prisene i Solta småbåthavn foreslås at ikke økes. Dette grunnet at renter og avskrivning er satt
fast samt at driftsutgiftene holder seg budsjettmessig. I tillegg er utgifter til lønn redusert ved at
det ble kuttet stillinger ved ansvarsområdet i 2012.
Forskrift/gebyr gravesøknader
Kommunens regler er i dag noe foreldet. Det er planer om å innføre nye graveregler med
tilhørende gebyrer i løpet av 2013. Dette arbeidet må ssv. gjøres som er forskriftsarbeid med
hjemmel i Veglova. Planene er å innføre behandlingsgebyr for gravesøknader samt et sett med
regler ift. graving i kommunal veg og eiendom. Vi håper at dette arbeidet kan gjøres i
samarbeid med knutepunkt-kommunene, slik at reglene bli like i regionen. Vi foreslår å endre
dagens forringelsesgebyr til kr. 130/kvm oppgravd asfalt og hvor det minimum må betales for
10 kvm (1300,-). I dag er dette gebyret kr. 100,-/kvm og er ikke prisjustert på ca 10 år.
Tydeliggjøring av kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer
I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å tydeliggjøre
hva som er fristen for å betale tilkoplingsgebyr. I dag står det bla. ”Engangsgebyr for
tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning”. Dette har skapt noen tilfeller hvor det
er blitt uenighet ift betalingstidspunkt. Administrasjonen foreslår at vi heretter fakturerer
abonnenten straks kommunen har godkjent søknad om sanitærabonnement vann og avløp eller
ved eventuell igangsettingstillatelse (byggetillatelse). Dette tilkoplingsgebyret(ene) forfaller tre
uker fra fakturadato som igjen er betalingsfristen. Teksten ”Engangsgebyr for tilknytning
forfaller til betaling senest ved tilknytning” tas ut av forskriften §11. Etter administrasjonens
oppfatning er dette kun en presisering av dagens forskrift som ikke innebærer at vi må ha
denne ut på ny høring.
Feiing

Feiing utføres av Kristiansandsregionen brann og redning (KBR). Utgiftene til feiing øker med
20 % etter budsjettforsalget fra KBR, og ettersom feiing har vært drevet til selvkost, foreslås
økning av feiegebyret med 20 %. Feiegebyret er 270 kr + mva i 2012 og foreslås økt til 324 kr
+ mva i 2013.
Enhetsleders merknader:
Avløpstransport og rensning: Grunnet at fond er negativt med ca 0,8 millioner (pr.1.1.12) samt
at antall tilkoplinger har blitt redusert må prisen økes. For en normal abonnent økes gebyret ca
kr. 420 inkl. mva ift. 2012.
Vannforsyning: Grunnet at vi nå har ca. 2,2 millioner på fond og at prisen for kjøp av vann fra
TIV samt driftskostnader holdes stabilt endres ikke gebyrene betydelig. For en ”normal”
abonnent vil årsgebyret øke ca kr. 89,- inkl. mva ift. 2012.
Renovasjon: I forhold til en ”normal” husholdning i 2012 vil gebyret reduseres med ca kr.
116,- inkl. mva. Dette skyldes i hovedsak at negative selvkostfondet (pr. 1.1.12= 0,5 millioner)
i Søgne blir nedbetalet i 2012 og at gebyrene i regionene dermed kan harmoniseres.
Netto vil eiendomsgebyrene i 2013 for en husholdning i Søgne øke med ca kr. 392,- inkl. mva
eller med 4,13 % ift. 2012.
Tabellen under viser utvikling av VAR-gebyrer i Søgne siden 2003

Vann
År abon
2003 660
2004 660
2005 667
2006 750
2007 781
2008 807
2009 807
2010 734
2011 608
2012 632
2013 629

Årspris
Vann vann
Avløp
kbm- m/ 170 Avløp kbmpris kbm
Abon pris
2,64
1109 1700
7,09
2,64
1109 1530
6,40
3,07
1189 1540
7,08
3,62
1365 1431
6,58
4,03
1466 1500
7,85
4,35
1547 1503
7,87
4,68
1603 1455
7,66
3,45
1321 1664
8,53
3,20
1152 1702
9,09
3,42
1363 1613
8,98
3,85
1434 1715 10,36

Årspris
avløp
Sum
m/ 170 Renovasjon eks
kbm
1 sett 120l mva
2905
2061 6075
2618
1934 5660
2744
2064 5996
2550
2158 6073
2835
2303 6604
2841
2359 6746
2757
2376 6735
3114
2795 7230
3247
2919 7318
3140
3080 7583
3476
2987 7897

Sum
inkl. % endring fra
mva foregående år
7594
7075
-6,82
7496
5,94
7591
1,27
8255
8,75
8432
2,15
8419
-0,15
9037
7,35
9148
1,22
9479
3,60
9871
4,13

For en husholdning utgjør årsgebyret på kr. 9871,- en kostnad på kr. 27 pr. dag. For denne
prisen får husholdningen daglig 465 liter rent drikkevann i krana. Omtrent samme mengde får
de transportert og renset ved renseanlegget. Inkludert i prisen får de årlig også levere om lag
520 kg søppel pr. person i husstanden.
Vedlagt finnes også rapport vedr. tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester.
Søgne deltar for andre gang i denne undersøkelsen. Om det blir gitt anledning vil enhetsleder
kort presentere resultatene for Søgne ved politisk behandling av denne sak.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
Vedlegg
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MD ang selvkost
Svar på henvendelse - Selvkostberegning og kapitalkostnader for selskap i
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Sak ASH 36/2011:

Foreløpig budsjettopplegg og forslag til
avfallsgebyrer til kommunene – 2013

Administrasjonen har i samråd med AU utarbeidet forslag til gebyrer for 2013. Forslag
til saksnotater samt tabell med gebyrforslag følger som vedlegg. Gebyrforslaget bygger
på regnskap for pr 31.07. 2012 samt et foreløpig budsjettopplegg for Avfall Sør
Husholdning for 2013.
I forslaget til gebyrer legges det til grunn at gebyrene fra og med 2013 harmioniseres slik
at innbyggerne i alle de fire eierkommunene får like gebyrer. For øvrig videreføres
avfallsordningen som i dag, herunder at utgifter til drift av returpunkter og
gjenvinningsstasjoner dekkes inn gjennom avfallsgebyrene.
Det legges også til grunn at Avfall Sør Husholdning fra og med 1.1.2013 overtar alt
ansvar for etterdrift av nedlagte husholdningsavfallsdeponier. Holskogen avfallsanlegg
(kverna) overdras fra Kristiansand kommune til Avfall Sør Husholdning mens det for de
nedlagte deponiene for husholdningsavfall i de øvrige skjer en overføring av de
forpliktelser kommunene har i forhold til miljøkontroll og grunneiere. Kostnader til
etterdrift av nedlagte deponier samt interne kostnader i kommunene knyttet til
husholdningsrenovasjonen dekkes i 2013 av Avfall Sør Husholdning og fordeles på
abonnentene uavhengig av kommune.
Overføringen av ansvar for etterdrift m.v. av deponiene til Avfall Sør Husholdning vil
ikke endre det totale gebyrnivået etter som disse kostnadene også i dag dekkes over
gebyrene for husholdningsrenovasjon. Det vil likevel bli en mindre omfordeling mellom
innbyggerne i de ulike kommunene. I budsjettet for 2012 utgjør kostnader til renter,
avskrivninger, miljøkontroll m.v. for nedlagte husholdningsdeponier i eierkommunene
totalt 1,25 mill kr eller rundt 30 kr/abonnent. Det forventes ikke vesentlig endring i
2013.
Det er forutsatt at selvkostfondene i kommunene avvikles i 2012, og at resterende
saldoer (positive og negative) i de enkelte kommunene gjøres opp mellom kommunene
og Avfall Sør Husholdning ved årsavslutningen for 2012. I foreløpig budsjettopplegg
legges det til grunn at summen som overføres er null.
Gebyrnivå og utvikling av viktige forhold
Renovasjonsgebyrene for en normalhusholdning (3 * 120 liters beholdere med 26
tømminger av restavfall og 18 tømminger av bioavfall) varierer i 2012 mellom 2845 kr i
Songdalen og 3080 kr i Søgne (eks. mva.). Hovedgrunnen til dette er nedbetaling av
underskudd i selvkostfond i Søgne. Gjennomsnittsgebyr i 2012 er 2909 kr (eks. mva).
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Gebyrøkningen er i 2012 gjennomsnittlig på rundt 6 % og har primært sammenheng med
økte avfallsmengder (9 % i 2011 og forventet vekst på 5 % i 2012) økt pris for
avfallsforbrenning (+25 % i 2012) og økte lønns- og pensjonskostnader (+ 5 % i 2012).
Gebyrinntektene fra husholdninger og hytter er i 2012 budsjettert til 121,6 mill kr mens
gebyrinntekter fra behandling av slam m. v. fra renseanleggene har et budsjett på 10,5
mill kr. Andre inntekter (salg av avfall til gjenvinning, mottak av næringsavfall samt
andre driftsinntekter) er budsjettert til ca 31 mill kr. Gebyrinntektene er ca 2 % høyere
enn budsjettert i 1. halvår og også andre inntekter er høyere enn budsjettert.
Driftskostnadene viser en noe lavere økning enn inntektene i forhold til budsjett, men en
feil i budsjettet for avskrivninger på ca 2,5 mill kr gjør at forventet årsresultat i 2012 er
et underskudd på ca 1,5 mill kr mot budsjettert 1,767 mill kr.
Avfallsmengden har i 2012 økt noe mindre enn det som var budsjettert, og det legges til
grunn for gebyropplegget at det blir en vekst i avfallsmengde på 4 % i 2012 og 5 % i
2013. Prisene for levering av avfall til Returkraft er fastsatt til 1350 kr pr tonn for 2013.
Dette er en økning på 3,8 %. Priser for utsorterte fraksjoner til gjenvinning har falt noe
fra 2011 og forventes å ligge på dette nivået også i 2013.
Det legges for 2013 til grunn en vekst i totale lønns- og pensjonskostnader på 4 % i
forhold til 2012.
Lånerentene er noe lavere enn budsjettert i 2012 og forventes å ligge på samme nivå i
2013. Lave statsobligasjonsrenter gjør at renten i selvkostkalkylen anslås til 2,5 % både
i 2012 og 2013.
For 2011 var det et overskudd i selvkostregnskapet på 8,38 mill kr og selvkostfondet var
på 10,88 mill kr pr 31.12.2011. Prognosen etter 7 måneder i 2012 gir grunnlag for å
anslå et underskudd i selvkostregnskapet i samsvar med budsjett et på ca 2 mill kr, slik at
selvkostfondet pr 31.12. 2012 blir på ca 9,9 mill kr.
Foreløpig budsjett og forslag til gebyrer for 2013
Det legges til grunn at driftskostnadene totalt øker med 6 % i 2013, herunder økte
kostnader som følge av økt avfallsmengde. Trass i et betydelig selvkostfond foreslår
administrasjonen er det usikkerhet knyttet til både inntekter og utgifter, og
administrasjonen foreslår en økning av gebyrene for husholdninger og hytter med ca 3 %
for 2013. Dette er mindre enn anslaget på 4 % fra budsjettforslaget for 2012 og skyldes
særlig lavere renter, lavere vekst i avfallsmengde og vesentlig bedre resultat enn
budsjettert i 2011.
Gebyr for en standard husholdning (med 120 liters avfallsbeholdere) blir da 2996 kr (eks
mva) som er en økning på 87 kr/år fra 2012. Foreslått harmonisering mellom
kommunene medfører at endringen fra 2012 vil variere fra kommune til kommune fra en
reduksjon på 3,2 % for Søgne og en økning på 5,0 % for Songdalen.
Foreløpig budsjett for 2013 basert på forslaget til gebyrendringer og forventede
forutsetninger for driften i 2013 viser underskudd på ca 3 mill kr både i drifts- og
selvkostbudsjettet, og selvkostfondet pr 31.12.2013 blir da på ca 6,9 mill kr. Uten den
foreslåtte gebyrøkningen vil driftsunderskuddet og underskuddet i drifts- og
selvkostregnskapet øke til over 6 mill kr.
I foreløpig forslag til budsjett legges det til grunn at netto inntekter fra aktiviteter på
Støleheia for andre enn eierkommunene vil bli på samme nivå i 2013 som i 2012. Det
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legges også til grunn at prisene for levering av slam fra eierkommunene til kompostering
økes med samt gebyrene for hytterenovasjon økes med 3 %.
Endelig budsjettforslag vil bli lagt frem til behandling i styremøtet i desember. Foreløpig
budsjettforslag på aggregert nivå følger som vedlegg 1.
Forslag til gebyrer for husholdningsabonnenter fremgår av vedlagt prisliste. Prislisten er
inklusive kommunenes kostnader til administrasjon og oppfølging, samt etterdrift av
nedlagte deponier som forventes overført til Avfall Sør husholdning AS fra 1.1. 2013.
Oppsummering av gebyrforslaget for 2013
Gebyrutviklingen for et normalt husholdningsavfallsabonnement de siste tre år samt
forslaget for 2013 med gjennomsnittlig 3 % økning vises i tabellen under:
Kommune

Gebyr 2010, Gebyr 2011 Gebyr 2012 Gebyr 2013
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år 1)

Endring
% fra 2011

Kristiansand

2595

2739

2 900

2987

3,0 %

Vennesla

2814

2737

2 868

2987

4,2 %

Søgne

2795

2919

3 080

2987

Songdalen

2740

2833

2 845

2987

-

3,0 %
5,0 %

1) Husholdning med 120 liters beholdere med 26 tømminger av restavfall, 18
tømminger av bioavfall og tømming av papir inntil 13 ganger pr år.
Gebyrene for levering av slam m.v. til Støleheia økes med 3 %.
Gebyrene for hytterenovasjon økes med 3 %.
Forslag til vedtak
1. Styret i Avfall Sør Husholdning tar administrasjonens foreløpige budsjettforslag
for 2013 til etterretning og legger dette til grunn for forslaget til gebyrer.
2.

Styret i Avfall Sør Husholdning vedtar vedlagte forslag til prislister for 2013 for
husholdnings- og hytterenovasjon og ber kommunene fastsette gebyrer for
husholdnings- og hytterenovasjon basert på dette.

Kristiansand 17.9. 2012

Sigurd Tvedt
Daglig leder Avfall Sør Husholdning AS
Vedlegg:
 Foreløpig til budsjett for Avfall Sør Husholdning for 2013 – aggregert nivå
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'
Driftsinntekter og driftskostn

Årsbudsjett 2012

Vedtatt

Regnskap 2012

Årsprognose

Årsbudsjett 2013

Foreløpig

'
Salgsinntekter egenregi

-132 137 000

-134 000 000

-139 000 000

-10 889 000

-9 500 000

-9 000 000

-7 137 000

-9 000 000

-9 500 000

Andre drifts inntekter

-13 084 000

-16 000 000

-14 500 000

Interne pos ter - drifts inntekt

-58 282 000

-56 000 000

-58 000 000

-221 529 000

-224 500 000

-230 000 000

Salgsinntekter - næringsavfall
Salgsinntekter - varer

Sum driftsinntekter
'
Sluttbehandlingsavgift - State

114 000

250 000

250 000

Varekostnader

65 867 000

68 000 000

70 000 000

Lønnskos tnader m m

36 621 000

36 500 000

38 000 000

9 700 000

12 400 000

12 200 000

11 588 000

11 200 000

11 700 000

Vedlikehold bygn., maskiner og

5 068 000

5 100 000

5 400 000

Adm inistrative felles utgifter

5 458 000

5 000 000

5 400 000

Drift og vedlikehold - egne m a

3 022 000

3 000 000

3 200 000

0

1 785 260

0

23 120 000

23 000 000

24 500 000

Avskrivning på dr.m idl. og im m
Innleie, kjøp og leas ing

Avsetning pens jon/aktuarberegning
Andre drifts kostnader
Interne pos ter - drifts utgifte
Sum driftskostnader

58 282 000

56 000 000

58 000 000

218 840 000

222 235 260

228 650 000

-2 689 000

-2 264 740

-1 350 000

-400 000

-1 000 000

'
Driftsresultat
'
Finans inntekter og finans kostn
Renteinntekt

-700 000

Rentekostnad

4 856 000

5 000 000

5 000 000

Resultat av finansposter

4 456 000

4 000 000

4 300 000

1 767 000

1 735 260

2 950 000

1 767 000

1 735 260

2 950 000

'
Resultat før skattekostnad
'

Årsoverskudd (Årsunderskudd)
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Fra: SIT@avfallsor.no[SIT@avfallsor.no]
Dato: 04.10.2012 00:39:33
Til: Terje.Lilletvedt@kristiansand.kommune.no; arne.vatne@vennesla.kommune.no;
Inger.Larsen@songdalen.kommune.no; Paal Kristensen
Kopi: ernyhu@gmail.com; fr@avfallsor.no; eah@avfallsor.no; eah@avfallsor.no; bgi@avfallsor.no
Tittel: Utvikling av renovasjonsgebyrer 2014 - 2016 - informasjon til eierkommunene

Avfall Sør Husholdning har i gebyrforslaget for 2013 angitt en forventet økning av gebyrene i de etterfølgende 3 år med
2.5 % pr år. Forutsetningene for dette er nå under endring etter at vedlagte brev fra Klif fastslår at underskudd ikke skal
dekkes ved tilførsel av ny egenkapital men belastes gebyrene (leveringsprisen for husholdningsavfall). Det må nå
forventes en betydelig sterkere vekst av gebyrene, mens utsiktene til utbytte fra Avfall Sør til eierkommunene bedres
tilsvarende.
Det er grunn til å understreke at grunnen til økning av leveringsprisen til Returkraft er kompleks, selv om den utløsende
faktoren nå er at betalte renter nå skal dekkes over gebyrene og ikke ved tilførsel av ny egenkapital fra eierne. De
bakenforliggende årsakene til at prisene nå blir høyere enn forventet er bl. a. lavere andel husholdningsavfall, lavere
markedspris for næringsavfall og høyere investeringskostnader. Det er også et akkumulert underskudd fra perioden
2010 – 2013 som må dekkes fra 2014. På den annen side er sluttbehandlingsavgiften fjernet og de faktiske
rentekostnadene er lavere enn antatt i 2007.
Det gjenstår avklaringer i både Returkraft og eierselskapene men pr i dag antar vi at leveringsprisen pr tonn
husholdningsavfall vil øke med 50 kr/tonn som tidligere avtalt til 1350 kr/tonn (+ mva) i 2013, og at prisen fra 2014 til
2016 vil ligge på minst 1700 – 1800 kr/tonn (+ mva). Deretter forventes det en fallende pris som følge av at underskudd
fra perioden 2010 – 2013 er dekket inn, at andelen husholdningsavfall øker og at rentebindingsavtalene utløper. Det er
i denne ”prognosen” forutsatt at rentenivået øker noe fra dagens nivå og at prisen for næringsavfall øker med rundt 5
% pr år. Prisen rundt 2020 ventes å bli lavere enn 1300 kr/tonn (+ mva) som er gjeldende pris i dag.
Med en prisøkning på 500 kr/tonn inkludert mva i 2014 vil gi en økning av gebyret for en gjennomsnittsabonnent på
rundt 300 kr/år, eller ca 8 %. I den grad dette er nødvendig å synliggjøre nå vil derfor forventet økning av gebyrene i
2014 være vesentlig høyere enn 2,5 %. Som følge av at Avfall Sør Husholdning har positivt selvkostfond kan økningen
fordeles over flere år, f. eks ved at gebyrene økes 5 % pr år i perioden 2014 – 2016. Etter dette er det forventet at
leveringsprisen til returkraft igjen vil bli lavere, og gebyrene vil da øke mindre og i beste fall kunne holdes konstante i
en periode.
Brevet fra Klif er et svar på et brev fra Returkraft om håndtering av renter i selvkostregnskapet. Begge brevene
vedlegges til orientering. Vi vil avvente videre behandling av denne saken i Returkraft, men forventer ikke endringer i
leveringsprisene for husholdningsavfall i 2013 ut over det som er lagt til grunn i gebyrforslaget som er sendt
kommunene etter behandling i ASHs styre.
Vi vil orientere nærmere om dette på neste AU-møte.

Med hilsen
Sigurd Tvedt
Avfall Sør Husholdning AS  Daglig leder
Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen
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Avfall-Sør-web.png
Besøksadresse: Vige Havnevei 90  4633 KristiansandPostadresse: Pb. 4094  4689 Kristiansand
Telefon direkte: +47 38 17 70 67  Telefaks: + 47 38 17 70 71 Mobil: + 47 90 53 76 93
E-post: sigurd.tvedt@avfallsor.no  web: www.avfallsor.no
........................................................................................

file://\\pdfserver\PdfDocProDir$\EPHORTE\321928_FIX.HTML

04.10.2012

ReturkraftAS
Setesdalsveien
205
4618KristiansandS
Att: OddTerjeDøvik

Dato:
Vår ref.:
Deres ref.:
Saksbehandler:

Klima- og forurensningsdirektoratet
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96
Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@klif.no
Internett: www.klif.no

25.09.2012
2011/112 046.7
ML/2012/51-1
Hilde Valved, telefon:22573731

Svar på henvendelseom selvkostberegningog kapitalkostnader for selskapi
avfallssektoren
Klima- og forurensningsdirektoratet
(Klif) visertil deresbrevtil Miljøverndepartementet
av 4. juli 2012medspørsmålom selvkostberegning
og kapitalkostnaderfor selskapi
avfallssektoren.Breveter oversendttil Klif for besvarelse.Derebeskriverat Returkraft
AS befinnersegi ensituasjonhvor deremåta et valg mellomentenå følgeden
lovbestemteplikten til full kostnadsdekning
i forurensningsloven,
eller følge
retningslinjensanvisningfor beregningav alternativkostnadi selvkostregnskapet.
Detteskyldesat delerav lånefinansieringenav Returkrafter rentesikret,og somfølgeav
utviklingeni rentemarkedetdesenereår er defaktiskerentekostnadene
høyereennden
kalkylerentenKommunal- og regionaldepartementet
(KRD) leggertil grunngjennomsine
"Retningslinjerfor beregningav selvkostfor kommunalebetalingstjenester"
– rundskriv
H-2140.
I henholdtil forurensningsloven§ 34 skalkostnadenetil kommunenfor håndteringav
husholdningsavfalldekkesfullt ut gjennomavfallsgebyrer.Full kostnadsdekning
er
følgelig et lovpålagtkrav.
I tillegg til KRDs retningslinjerharKlif gitt ut enegenveilederfor beregningav
kommunaleavfallsgebyr. Klifs og KRDs veiledereer ikke juridisk bindende,menment
somenkonkretiseringog utdyping av intensjonenebakbestemmelsene
i lovteksten.
KRDs veiledergir generellveiledningvedrørendeselvkostprinsippet,mensKlifs veileder
konkretrettersegmot fastsettelseav avfallsgebyr, jf. forurensningsloven
§ 34. Veilederne
inneholderKlifs og KRDs forståelseav problemstillingerknyttet til selvkostprinsippet.
I særligesituasjoner
, somfor eksempeldenReturkraftnåharkommetoppi, kande
prinsippersomfremkommeri KRDs veilederom beregningav kalkylerentemedføreat
kommunensfaktiskekostnaderikke blir dekketgjennomavfallsgebyret. Det vil i tilfelle

Akutt forurensning: Telefon 110

Organisasjonsnr.: 970 935 657
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føretil at fastsettelsenav avfallsgebyret ikke vil værei henholdtil forurensningslovens
krav om full kostnadsdekning.
Når detteer tilfelle mådeprinsippersomdetgis anvisning
påi veiledernevike, slik at avfallsgebyret fastsettesi henholdtil forurensningslovens
krav.

Med hilsen
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

PålSpillum
seksjonssjef

Kopi til:
Miljøverndepartementet
Fylkesmanneni Vest-Agder
Kommunal- og regionaldepartementet
Arendalkommune
Avfall SørAS
AgderRenovasjonIKS
Lillesand- og BirkenesRenovasjonsselskap
IKS
Risør- og Tvedestrandsregionens
AvfallsselskapAS
SetesdalMiljø og GjenvinningIKS
Hægebostadog ÅseralRenovasjonsselskap
IKS
MarenAS

Hilde Valved
rådgiver
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Norsk

Vanns tilstandsvurdering
av VA-tjenestene
Vurdering av 69 kommuner i 201 1

Om rapporten

Oppsummering

Norsk Vann utgir årlig denne rapporten som beskriver
tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene
som har tatt i bruk Norsk Vanns måle- og vurderings verktøy, bedreVA . Verktøyet passer for både store
og små kommuner. De 69 kommunene som benyttet
bedreVA i 2011 representerer 2,84 millioner
innbyggere, som utgjør 57 % av landets befolkning.

De kommunale
vann- og avløpstjenestene
blir
stadig bedre. For både vann- og avløp var det
i 2011 ca. 30 % av deltakerkommunene
som
hadde god standard eller tilnærmet
god
standard på alle vurderingskriteriene
mot ca.
23 % i 2010. Standarden
på vannforsyningen
er fortsatt bedre enn på avløpstjenesten.

Rapporten er utarbeidet av Kinei AS ved May Rostad
på oppdrag fra Norsk Vann. En styringsgruppe
bestående av Dag Tobiassen, Kristiansand kommune,
Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF, Kristian Dalen,
Våler kommune i Hedmark og Øivind Ryenbakken,
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten har bidratt
med verdifulle innspill til innholdet. Data fra KOSTRA
er tilrettelagt og levert av Statistisk sentralbyrå, og
data fra MATS er tilrettelagt og levert av Folkehelseinstituttet. Kommuneforlaget AS har driftet databasen
bedreVA som benyttes av kommunene ved innrapportering, databehandling og uttak av resultatrapporter. Paxdesign Nina Østergaard har stått for
grask tilrettelegging av rapporten. Norsk Vanns
prosjektleder har vært Ole Lien.

Vannforsyningen er i all hovedsak hygienisk
betryggende, selv om det fortsatt er en del vannverk
som må investere i mer omfattende desinfeksjon.
De største utfordringene som gjenstår på vann er
reduksjon av vanntapet i ledningsnettet og bedre
alternativ forsyning for å øke sikkerhet og beredskap.

Best standard

av resultatene

Den største utfordringen på avløp er overholdelse av
rensekravene og utbygging av renseanlegg som skal
tilfredsstille framtidige rensekrav. I tillegg må det gjøres
en omfattende innsats på avløpsnettet for å redusere
driftsforstyrrelser, fremmedvann og forurensningstap.

på vannforsyningstjenestene

i 2011

Klepp, Ullensaker,
Nesodden, Elverum og Hvaler kommuner er de fem kommunene som i 2011 har fått
vurdering god standard på alle fem vurderingskriteriene
for vannforsyningstjenesten.
Klepp, Elverum og Hvaler
hadde også fullt score i 2010. Lite vanntap er det som skiller disse kommunen fra mange øvrige kommuner med
god kvalitet på vannforsyningen. Hele 15 kommuner har vurdering god på re av fem kriterier, men har beregnet
vanntap på nettet inkl. private stikkledninger på over 20 %. Dette er Randaberg, Moss, Gjerdrum, Tromsø,
Nøtterøy, Narvik, Bærum, Sandefjord, Stavanger, Asker, Porsgrunn, Røyken, Øvre Eiker, Sandnes og Sola.
20 kommuner (29 % av deltakerkommunene)
har god standard på mer enn re
på bare ett kriterium i 2011 mot 14 kommuner (23 %) i 2010.

Best standard

på avløpstjenestene

kriterier og mangelfull

i 2011

Bærum, Sandefjord,
Ringerike,
Øyer, Sørum, Asker, Lørenskog,
Øystre Slidre, Larvik og Østre
Toten er de 10 kommunene som har fått vurdering god standard på alle de fem vurderingskriteriene
for
avløpstjenesten. Larvik og Øyer hadde også full score i 2009 og 2010 og Østre Toten i 2010. 11 kommuner
har god standard på re kriterier og mangelfull standard på ett. Dette er Stjørdal, Øvre Eik er, Hamar,
Kristiansand, Ringsaker, Elverum, Løten, Arendal, Ullensaker, Ås og Ringebu. Fem av disse kommunene har
mangelfull standard på avløpsnettet (kloakkstopper og/eller kjelleroversvømmelser),
to kommuner har
mangelfull overholdelse av rensekrav, to kommuner har for høyt overløpsutslipp fra nettet og en kommune
har for lav tilknytning til godkjent utslipp.
21 kommuner (31 % av deltakerkommunene)
har god standard på mer enn re
på bare ett kriterium i 2011 mot 13 kommuner (22 %) i 2010.
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kriterier

og mangelfull

Asker - årets kommune
Asker kommune har vært en av de ca. 10 kommunene
som har vært med på utviklingen av bedreVA helt
siden starten før år 2000. I 2011 kk kommunen
vurdering god på alle kriteriene på avløp og god på
alle kriteriene for vann, så nær som vannledningsnettet. Asker kommune er kommunen med høyest
gjennomsnittlig kvalitetsindeks på vann og avløp
samlet de re siste årene, nest etter Ullensaker
kommune. Ullensaker kommune ble årets kommune
for 2010. Redaksjonen kontaktet derfor Kari Ekerholt,
leder for Kommunalteknisk avdeling, for å få vite mer
om VA-tjenestene og hva som gjør kommunen så god.
«En viktig årsak til at Asker kommune scorer så høyt er
at vi har avanserte og jevnlig oppgraderte interkommunale
vannverk og avløpsrenseanlegg. Selv har vi ansvaret for
vann- og avløpsledningsnettet,
og her har vi gjort en
målrettet innsats. Kommunen etablerte i sin tid 100 %
separat avløpssystem. Hovedfokuset i årene framover
er økt ledningsfornyelse og andre tiltak på ledningsnettet
for å forbedre funksjonen. Vi har engasjerte politikere
som støtter opp og bevilger nødvendige midler.
I tillegg til å redusere vannlekkasjer må vi også forsterke
vannledningsnettet
i årene framover for å øke sikkerheten
ytterligere samt tilfredsstille kravet til slokkevann. Dette
er nødvendig for å møte den framtidige befolknings- og
næringsveksten.
På avløp har vi fokus på fornyelse av avløpsnettet for å
forbedre funksjon, redusere innlekking av fremmedvann
og redusere energi- og driftskostnader. De siste årene
har vi gjennomført omfattende fornyelse av avløpspumpe-

stasjoner med vekt på energibesparende tiltak, samt
tiltak for godt og sikkert arbeidsmiljø. Vi har gjennomført
en omfattende og systematisk rørinspeksjon med videofotografering av avløpsnettet. Alle data er gjennomgått
og lagt inn i ledningskartdatabasen
Gemini VA. Basert på
en standard beregningsmetode, er det gjennomført en
klassisering
av inspiserte ledninger ut fra observerte feil
og mangler. Resultatet av rørinspeksjonen gir verdifulle
data i arbeidet med prioritering av tiltakene som må
gjøres på avløpsnettet i årene framover.
Klimaendringer kombinert med stor befolkningsvekst og
fortetting av bebyggelsen i Asker har ført til at overvannet
har endret mengde og karakter. Vi utfordres derfor til å
ha et enda større fokus på håndtering av overvannet.
En annen spennende utfordring er arbeidet med imple mentering av vanndirektivet, hvor Asker er en del av
vannområde Indre Oslofjord Vest.
I faggruppe VA er det 30 dyktige medarbeidere med
mange års erfaring med ansvar for planlegging,
utbygging, videreutvikling og drift av kommunens
VA-nett. I likhet med andre kommuner, opplever også
vi at det er utfordrende å få rekruttert nye medarbeidere
med riktig VA-kompetanse. Men vi ser lyst på fremtiden
og føler oss godt rustet for nye utfordringer.»

Fakta om kommunens

vann- og avløpsvirksomhet

Det er 55284 innbyggere i Asker kommune, hvorav 98
% av innbyggerne er tilknyttet den kommunale vannog avløpstjenesten. Kommunens størrelse er 100,7
km 2 . Kommunens egen vann- og avløpsvirksomhet
har 30 ansatte.
Kommunen kjøper vann fra Asker og Bærum vannverk
(ABV), som kommunen eier sammen med Bærum
kommune. Kommunen er selv ansvarlig for distribusjon
av vannet til abonnentene via ca. 330 km vannledningsnett. ABV har Holsfjorden som vannkilde, som er en
fjordarm av Tyrifjorden. Vannet blir desinsert med
både UV og klor før det distribueres til abonnentene.
I 2007 ble det etablert god reservevannforsyning,
ved at alle abonnentene også kan forsynes fra
Glitrevannverket i Drammensregionen.
Spillvannet føres til rensing ved Vestfjorden Avløps selskap (VEAS) via 12 påslippspunkter på VEAStunnelen. VEAS er et moderne renseanlegg med
rensetrinn for fosfor, nitrogen og organisk materiale.
Renseanlegget eies av kommunene Asker, Bærum og
Oslo og renser også deler av avløpsvannet fra Røyken
og Nesodden kommuner. Kommunens avløpsnett
består av ca. 320 km spillvannsledninger og ca.
200 km overvannsledninger. Spillvannsnettet er
100 % separatsystem med 66 avløpspumpestasjoner.

Foto: Fotovisjon AS, Olav Heggø
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Van nforsyn in g - Standarden på kom mu nenes tjeneste i 201 1
Kommune

Innbyggere
tilknyttet
tjenesten

Vekting i kvalitetsindeks

(KI)

Klepp

14300

4,0

Ullensaker

30303

4,0

Nesodden

16403

4,0

Elverum

16847

4,0

3261

4,0

Randaberg

10256

3,6

Moss

29965

3,6

Oppegård

24000

3,6

Gjerdrum

4500

3,6

Tromsø

64136

3,6

Nøtterøy

20995

3,6

Narvik

17354

3,6

113625

3,6

Sandefjord

42690

3,6

Stavanger

127506

3,6

Asker

52700

3,6

Porsgrunn

35219

3,6

Røyken

18020

3,6

Øvre Eiker

15284

3,6

Sandnes

56883

3,6

Sola

22877

3,6

533

3,6

Stjørdal

14200

3,4

Kristiansand

78524

3,4

Stange

15790

3,4

Karmøy

37800

3,4

Larvik

40110

3,3

Alstahaug

7100

3,3

Drammen

63699

3,3

Ås

16000

3,3

Bergen

256000

3,3

Arendal

39500

3,2

9800

3,2

Oslo

603285

3,2

Trondheim

170000

3,2

Aurskog-Høland

11442

3,2

Skien

50487

3,2

7675

3,2

26087

3,2

Nordre Land

2856

3,2

Løten

5126

3,2

Øyer

2708

3,2

873

3,2

1456

3,2

Fjell

13920

3,1

Molde

23400

3,1

Kongsvinger

15327

3,0

Østre Toten

13550

3,0

Fredrikstad

70463

3,0

1858

3,0

10700

2,9

Våler i Hedmark

2280

2,9

Grue

4000

2,9

42124

2,8

708

2,8

Sarpsborg

51513

2,8

Skedsmo

48752

2,6

Lørenskog

33609

2,6

790

2,6

2495

2,5

Hvaler

Bærum

Åseral

Søgne

Sula
Hamar

Nord-Odal
Lardal

Vågå
Namsos

Ålesund
Øystre Slidre

Bykle
Suldal
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Hygienisk
betryggende
vann

Bruksmessig
vannkvalitet

Leveringsstabilitet

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets
funksjon

40%

15%

15%

10%

20%

Vannforsyning
Kommune

Innbyggere
tilknyttet
tjenesten

Vekting i kvalitetsindeks

- Standarden på kommunenes
KI

2644

2,5

13387

2,4

Sørum

12378

2,4

Lier

18450

2,4

Ringerike

25675

2,4

Ringsaker

24327

2,4

1030

2,1

Rælingen

16050

2,0

Harstad

20359

1,4

Fusa

Vurderingskriterier
God:

•

4 poeng i
kvalitetsindeksen

•
•
•
•

Dårlig:

•

0 poeng i
kvalitetsindeksen

•
•
•

•

Mangelfull:

Hygienisk
betryggende
vann

Bruksmessig
vannkvalitet

Leveringsstabilitet

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets
funksjon

40%

15%

15%

10%

20%

(KI)

Bamble

Ringebu

tjeneste i 201 1

for standard

på vannforsyningen

Hygienisk: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har
hygienisk betryggende drikkevann
Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom
vannbehandlingen og har dokumentert god hygienisk kvalitet
Bruksmessig: 100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet.
Kravene til pH og farge er tilfredsstilt
Leveringsstabilitet:
Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen
er < 0,5 timer i
snitt pr. innbygger pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt
Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk > 1000 innbyggere, har
gode alternative forsyningsmuligheter
som kan levere i inntil 3 måneder
Ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er
produsert og levert på distribusjonsnettet
Hygienisk: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk
betryggende drikkevann. Beskyttelsen mot forurensninger i kilde, nedbørfelt og/eller
vannbehandling er for dårlig og/eller det er målt tarmbakterier i ere prøver på nettet
Bruksmessig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig
bruksmessig vannkvalitet. Kravene til pH og/eller farge overholdes stort sett ikke over året
Leveringsstabilitet:
Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen
er > 1,0 time pr.
innbygger i gjennomsnitt pr. år
Alternativ: > 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som får vann fra vannverk > 1000
innbyggere, har ingen alternativ forsyningsmulighet
eller at den alternativ forsyningen
har for dårlig kvalitet
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som
gjennomsnittet for de siste tre årene) og beregnet vanntap er > 40 % eller antall
lekkasjereparasjoner
på nettet er > 0,10 pr. km, år
Standard som ligger mellom kriteriene

for God og Dårlig

2 poeng i
kvalitetsindeksen

Beregning
av kvalitetsindeks
for vannforsyning
I tabellen over er kommunene rangert etter en beregnet kvalitetsindeks, som tar hensyn til at de fem vurderingsområdene har ulik vekting. Tabellen under viser et eksempel på beregning av kvalitetsindeks for en kommune.
Dersom alle vurderingsområdene
har fått vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.
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Vannforsyning

- de største utfordri ngene

Figuren viser beregnet vanntap inkl. tap i private stikkledninger, i % av vannleveransen på ledningsnettet og
hvor stor andel av vannledningsnettet som i gjennomsnitt er fornyet de siste tre årene. Kommunene som har
grønne stolper har akseptabelt vanntap (< 20 %), mens kommunene med gule stolper har beregnet vanntapet
til < 40 % Den grønne horisontale streken angir 1 % ledningsfornyelse.

Reduksjon

av vanntapet

Figuren over viser såkalt “Ikke bokført vann” i 2011
som er en indikator for omfang av vanntap på
ledningsnettet. Ikke bokført vann er differansen
mellom produsert vannmengde og mengde vann
som er målt eller stipulert som forbruk for de ulike
abonnentgrupper, samt offentlig vannforbruk. Denne
metoden gir en indikasjon på den totale lekkasjeandelen i kommunalt nett og private stikkledninger
og anboringer. For husholdningsabonnenter
og
fritidsboliger der vannforbruket ikke er målt, er
det for 2011 benyttet 160 liter pr. person og døgn
i beregningen av forbruket, mot 150 l/p,d i 2010.
For fritidsboliger regnes 35 bruksdøgn pr. år i snitt.
48 % av kommunene har beregnet vanntap på over
40 % (49 % i 2010) og bare 9 % har beregnet
vanntapet til mindre enn 20 % (10 % i 2010).
Andelen kommuner som måler husholdningsforbruket
har økt siden 2010. I 2011 er det ca. 40 % av
kommunene som har vannmålerdekning på over
70 % mot 30 % i 2011. Dette øker sikkerheten i
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beregningen av vanntapet. Stipulering av vannforbruk for abonnenter uten vannmåler er en stor
usikkerhetsfaktor, da reelt forbruk kan variere med
type bebyggelse. Ikke alle kommuner ønsker å øke
vannmålerandelen hos husholdningsabonnentene,
så
utfordringen for disse kommunene blir å framskaffe
mer dokumentasjon på vannforbruk i ulike typer
boligområder for abonnenter uten vannmåler.
Det har blitt mer fokus på lekkasjekontroll og ledningsfornyelse i mange kommuner, så vi må håpe at
vanntapet går ned i årene som kommer. For de
kommunene som har deltatt i resultatmålingene i
regi av Norsk Vann i perioden 2003-2011, er det
imidlertid kun et fåtall som har redusert lekkasjene.
En hovedutfordring for kommunene er også
lekkasjene på stikkledningsnettet som er privat.
For å redusere det totale vanntapet, må også det
private stikkledningsnettet fornyes.

Vannforsyning

- de største utfordringene

Figuren viser beregnet vanntap inkl. tap i private stikkledninger, i % av vannleveransen på ledningsnettet og
hvor stor andel av vannledningsnettet som i gjennomsnitt er fornyet de siste tre årene. Kommunene med
røde stolper har vanntap > 40 %. Den grønne horisontale streken angir 1 % ledningsfornyelse.
Kommuner
fornyelse

med stor innsats

på lednings -

Aktiv lekkasjekontroll, trykkreduksjon og systematisk
fornyelse av det dårligste ledningsnettet er tiltak som
er viktige for å få redusert vanntapet. Til tross for
problemet med stort vanntap har de este kommunene
en ledningsfornyelse langt under 1 %. Det er imidlertid
unntak og kommuner som peker seg særlig positiv ut.

De 10 beste kommunene er Randaberg (3,2 %),
Namsos (3,0 %), Larvik (2,3 %), Moss (2,3 %),
Rælingen (1,7 %), Klepp (1,7 %), Oppegård (1,6 %),
Gjerdrum (1,5 %), Alstahaug (1,4 %) og Øystre Slidre
(1,3 %). Tallet i parentes er gjennomsnittlig fornyelse
siste tre år. Gjennomsnittet for alle deltakerkommunene
er 0,84 %.

Figuren til høyre viser samlet
gjennomsnittlig ledningsfornyelse
av vannledningsnettet siste tre
år og utviklingen av dette for
deltakerkommunene i perioden
2005-2011. Til tross for
utfordringen med stort vanntap
i mange kommuner, er det i
gjennomsnitt ingen økning i
ledningsfornyelsen. Deltakerkommunene i bedreVA har
imidlertid noe høyere fornyelses takt enn landsgjennomsnittet,
som iht. KOSTRA er 0,6 % for
perioden 2009-2011.
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Vannforsyning

Hygienisk

betryggende

- de største utfordringene

drikkevann

Tilstanden for deltakerkommunene er samlet sett
god på dette området. Det første kriteriet er at tarm bakterier ikke skal være påvist i drikkevannet på de
rutinemessige kontrollprøvene. I tillegg skal vannproduksjonsanleggene ha to uavhengige hygieniske
barrierer i vannforsyningssystemet. Dette skal
forhindre at ev. forurensninger når fram til abonnen tene. Kommunene er ansvarlig for å utføre nødvendige
risikoanalyser og faglige vurderinger for å bedømme
hva som er nødvendige sikringstiltak i nedbørfelt,
vannkilde/vanninntak,
vannbehandling og desinfeksjon.
De siste årene er det utført betydelig forsknings- og
utviklingsarbeid i Norge på hvordan drikkevannet må
desinseres for å oppnå tilfredsstillende beskyttelse
mot bakterier, virus og parasitter. Dette har bl.a.
resultert i en veiledning fra Norsk Vann om optimal
desinfeksjonspraksis.
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Figuren over viser standarden på vannforsyningen mht.
hygienisk betryggende vann for perioden 2007-2011.
Figuren angir hvor mange innbyggere som er tilknyttet
kommunal vannforsyning i deltakerkommunene som
har hygienisk betryggende drikkevann eller der
sikringen fortsatt er noe mangelfull. Vi ser at det er en
svært positiv resultatutvikling og det nærmer seg full
måloppnåelse for dette viktigste vurderingskriteriet.
I 2011 var det kun 6 % (155 000 innbyggere) av
de 2,67 millioner innbyggerne tilknyttet deltakerkommunenes vannforsyning som ikke har fått fullgod
hygienisk barrieresikring enda. Det største vannverket
i denne kategorien er Nedre Romerike vannverk, som
forsyner 110 000 innbyggere. For de este vannverkene
gjenstår det å investere i UV-desinfeksjon for å øke
beskyttelsen mot ev. parasitter.

Vannforsyning

Alternativ

- de største utfordringene

vannforsyning

Figuren over viser tilstanden mht. alternativ forsyning
for deltakerkommunene i perioden 2007-2011. Det
er fortsatt mange kommuner som ikke har god nok
kvalitet eller kapasitet på alternativ forsyning, men
det har skjedd en positiv utvikling fra 2009. I 2011
har 36 av kommunene (52 %) god alternativ
forsyning, og innbyggerne tilknyttet vannforsyningen
i disse kommunene utgjør 48 % av innbyggerne i alle
deltakerkommunene. Dette er en økning på hhv. 12
kommuner og 335 000 innbyggere.

Det var totalt 230 000 innbyggere som kk bedre
sikkerhet i vannforsyningen fra 2010 til 2011 i
deltakerkommunene. Sarpsborg kommunene kan
forsyne alle sine abonnenter fra nabokommunes
vannverk. Det er også blitt etablert gjensidig forsyningsmulighet mellom Asker og Bærum Vannverk og
kommunene i Drammensregionen, slik at 100 000
innbyggere i Drammen, Lier og Røyken kommuner
har fått god alternativ forsyning. Tromsø kommune
har også fått til en god alternativ forsyningsløsning
for sine 64 000 innbyggere.

Utbyggingskostnadene med å få etablert en god
alternativ forsyning er ofte høye. De beste løsningene
oppnås dersom det etableres samarbeid mellom
nabokommuner, slik at kommunene gjensidig kan
forsyne hverandre dersom det oppstår behov for
alternativ forsyning. Dette kan imidlertid være
vanskelig å få til i mindre kommuner med lange
avstander mellom vannverkene.

Det er fortsatt mange av de store bykommunene som
har dårlig alternativ forsyning. Av de 2,67 millioner
innbyggerne som er tilknyttet vannforsyningen i
deltakerkommunene er det 1,09 millioner innbyggere
(41 %) i de 22 kommunene som har dårlig eller ingen
alternativ forsyning. Oslo og Trondheim kommuner
med sine totalt 775 000 innbyggere utgjør over 70 %
av disse innbyggerne.
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Vannforsyning

- Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet. Personer tilknyttet er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommuner som har * bak kommunenavnet har ikke
beregnet økte kapitalkostnader for å oppnå god standard.

Selvkost
De blå stolpene i guren viser selvkost (totalkostnader)
for vannforsyningstjenesten i kr/person tilknyttet og er
grunnlaget for beregning av gebyrene. Kommuner som
har grunnvannsforsyning er merket med lys blå farge.
Grunnvannsforsyning gir vanligvis lavere vannproduk sjonskostnader enn kommuner som har overatevann.
Det er ikke angitt hvilke av kommunene som fullrenser
vannet og hvilke som har enklere vannbehandling av
kommunene som benytter overatevann.
Forskjellene
i vannproduksjonskostnader er i stor grad knyttet til
forskjellene i pumpekostnader og transport av vann før
vannbehandling. Selvkost består av kostnader til lønn,
drift og vedlikehold samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadene utgjør i gjennomsnitt 35 % av selvkost
og består av avskrivninger på investeringer og
rentekostnader.
Kvalitetsindeks
Over stolpene vises et farget kulepunkt som er
standarden på kommunenes tjenester uttrykt med en
kvalitetsindeks. Standarden for kommunens tjeneste,
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kvalitetsindeks samt forklaring på beregning av
kvalitetsindeksen er vist i tabellene på side 4 og 5.
Dersom standarden er god på alle kriteriene som
vurderes, er kvalitetsindeksen 4,0.
Økte kostnader

for å oppnå god standard

Mange kommuner har beregnet hvor mye selvkost
vil øke dersom tiltak for å oppnå god standard ble
utført i løpet av neste reårsperiode. Figuren viser at
kostnadsøkningen (oransje stolpe) vil variere mye fra
kommune til kommune uavhengig av dagens kvalitetsindeks. Kommuner som ikke har utført en slik beregning
er merket med *.
Eksempler: Trondheim kommune som har lavest
selvkost har en kvalitetsindeks på 3,2. Kommunen
mangler alternativ forsyning og har for store vanntap i
ledningsnettet. De har beregnet at selvkost vil øke med
ca. 35 % for å oppnå god standard og slik at selvkost
pr. innbygger blir høyere enn for Oslo, som har de
samme utfordringene.

Vannforsyning

- Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet. Personer tilknyttet er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommunene Åseral, Ringebu, Øyer, Vågå, Suldal, Bykle,
Hvaler og Øystre Slidre har særlig mange fritidsinnbyggere. Kommuner som har * bak kommunenavnet har
ikke beregnet økte kapitalkostnader for å oppnå god standard.

Kommunene

som vil få størst

kostnadsøkning

Kommunene Våler i Hedmark (65 %), Østre Toten
(64 %), Moss (50 %), Arendal (51 %), Narvik (46 %),
Bamble (41 %) og Søgne (40 %) vil få den største
prosentvise økningen i selvkost når de har gjennomført
nødvendige investeringer for å oppnå god standard
på alle fem kriteriene. Tallet i parentes angir den
prosentvise økningen dersom alle tiltak hadde vært
gjennomført i løpet av kommende reårsperioden.

Årsaker

til forskjeller

i kostnadene

Den viktigste årsaken til forskjellen i selvkost er
størrelsen på kommunen. Uavhengig av standard og
effektivitet er de små kommunene dyrere, da det er
få abonnenter å fordele kostnadene på.
Figuren på side 10 viser de store kommunene som
forsyner ere enn 20 0000 innbyggere. Medianverdien for selvkost ved dagens standard er her ca.
1000 kr/person tilknyttet. Figuren på side 11 viser de
mindre kommunene som forsyner færre enn 20 000

innbyggere. Medianverdien for selvkost er ca. 1500 kr/
person tilknyttet. De største kommunene skal normalt
sett ligge til venstre i guren og de minste kommunene
til høyre. Det er likevel mindre kostnadsforskjeller
mellom store og mellomstore kommuner enn det en
skulle forvente.
Bergen har høyere selvkost enn de øvrige store
kommunene, da de benytter seg av muligheten til å
regnskapsføre det meste av ledningsfornyelsen som
driftsutgifter. Dette gir kortsiktig høyere selvkost, men
over tid lavere selvkost og derved lavere gebyrer for
abonnentene.
Når kommunene blir veldig små, dvs. de forsyner færre
enn 5000 personer, øker enhetskostnadene vesentlig.
Kommuner som i tillegg har bygget ut infrastruktur
for hytter og reiselivsnæring får enda større enhetskostnader. Disse har bygd ut stor kapasitet for å kunne
levere nok vann i turistsesongene, men gjennomsnittlig
utnyttelse er lav.
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Avløpstjenesten
Kommune

Innbyggere
tilknyttet
tjenesten

Vekting i kvalitetsindeks
Bærum

KI

(KI)

112930

4,0

Sandefjord

41957

4,0

Ringerike

23200

4,0

2547

4,0

Sørum

13308

4,0

Asker

53677

4,0

Lørenskog

33459

4,0

1212

4,0

37236

4,0

8959

4,0

Stjørdal

18830

3,8

Øvre Eiker

14800

3,6

Hamar

23436

3,6

Kristiansand

80887

3,6

Ringsaker

22218

3,6

Elverum

15755

3,6

4059

3,6

Arendal

38051

3,6

Ullensaker

28654

3,6

Søgne

9243

3,6

Alstahaug

6970

3,2

Moss

30380

3,2

Rælingen

16025

3,2

Ås

15700

3,2

Skedsmo

48078

3,2

Røyken

17127

3,2

9419

3,2

12813

3,2

Nordre Land

3387

3,2

Nord-Odal

2772

3,2

Ringebu

2894

3,2

Lardal

1070

3,2

Fusa

1932

3,2

24500

2,8

613200

2,8

22675

2,8

Våler i Hedmark

2238

2,8

Grue

2195

2,8

Hvaler

3782

2,6

Bergen

239502

2,4

Bamble

12129

2,4

Harstad

20545

2,4

162350

2,2

Tromsø

62975

2,0

Porsgrunn

33494

2,0

Sarpsborg

47916

2,0

Bykle

869

2,0

Åseral

590

2,0

Gjerdrum

4055

2,0

Drammen

63345

1,8

Fredrikstad

72265

1,8

Vågå

2925

1,6

Randaberg

9141

1,6

Narvik

17772

1,6

Stange

12736

1,6

Nesodden

13587

1,6

Lier

18480

1,6

Suldal

2987

1,4

Sula

6500

1,2

Øyer

Øystre Slidre
Larvik
Østre Toten

Løten

Aurskog-Høland
Kongsvinger

Oppegård
Oslo
Molde

Trondheim

*)
**)

12

- Stan darden på kom m un en es tjeneste i 201 1
Overholdelse av
gjeldende rensekrav
i rapportåret*

Tilknytning
godkjente
utslipp**

Kvalitet
og bruk
av slam

Utslipp fra
overløp
på nettet

Ledningsnettets
funksjon

40%

10%

10%

20%

20%

Kommuner som kun har funksjonskrav til rensing og som ikke dokumenterer overholdelse av krav med kontrollprøver, har fått vurdering God
Krav som må oppfylles innen utgangen av 2015. Status mht. tilknytning av innbyggere i kommunale rensedistrikt til rensing med godkjent renseprosess
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Avløpstjenesten
Kommune

Innbyggere
tilknyttet
tjenesten

Vekting i kvalitetsindeks

- Standarden
KI

46600

1,2

Klepp

14150

1,2

Karmøy

32061

1,2

Ålesund

39660

1,2

125132

1,0

Sola

22053

1,0

Sandnes

62342

1,0

Nøtterøy

19384

0,8

Namsos

12060

0,6

Stavanger

*)
**)

tjeneste i 201 1

Overholdelse av
gjeldende rensekrav
i rapportåret*

Tilknytning
godkjente
utslipp**

Kvalitet
og bruk
av slam

Utslipp fra
overløp
på nettet

Ledningsnettets
funksjon

40%

10%

10%

20%

20%

(KI)

Skien

på kommunenes

Kommuner som kun har funksjonskrav til rensing og som ikke dokumenterer overholdelse av krav med kontrollprøver, har fått vurdering God
Krav som må oppfylles innen utgangen av 2015. Status mht. tilknytning av innbyggere i kommunale rensedistrikt til rensing med godkjent renseprosess

Vurderingskriterier
God:
4 poeng i
kvalitetsindeksen

•
•

•
•
•

Dårlig:

•

0 poeng i
kvalitetsindeksen

•
•
•
•

Mangelfull:

for standard

på avløpstjenesten

Rensekrav: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet
renseanlegg som overholdt alle gjeldende rensekrav i 2011
Tilknytning: > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir
renset i renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle
senest innen 2015
Slam: > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og 100 % av årets
slamproduksjon tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften
Overløp: < 5 % av forurensingsproduksjonen
tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes
ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet
Ledningsnettet: Antall kloakkstopper er < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er < 0,10 pr. 1000 innbygger tilknyttet pr. år. Kun kjelleroversvømmelser
der
kommunen er erstatningspliktig
inngår i antallet
Rensekrav: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet
renseanlegg som ikke overholder gjeldende rensekrav i 2011
Tilknytning: < 95 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylles senest innen 2015
Slam: < 50 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og < 90 % av
slammet tilfredsstiller kvalitetsklasse III eller at > 10 % av årsproduksjonen er deponert
Overløp: > 15 % av forurensingsproduksjonen
tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes
ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet, eller manglende dokumentasjon
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som
gjennomsnittet for de siste tre årene) og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km, år eller
antall kjelleroversvømmelser
er > 0,30 pr 1000 innbygger, år
Standard som ligger mellom kriteriene

for God og Dårlig

2 poeng i
kvalitetsindeksen

Beregning
av kvalitetsindeks
for avløpstjenesten
I tabellen over er kommunene rangert etter en beregnet kvalitetsindeks, som tar hensyn til at de fem vurderingsområdene har ulik vekting. Tabellen under viser et eksempel på beregning av kvalitetsindeks for en kommune.
Dersom alle vurderingsområdene
har fått vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.

Resultater 2011

13

Avløpstjenesten

Overholdelse
av rensekrav
resultatutvikling

- de største utfordringene

– negativ

Resultatutviklingen mht. overholdelse av rensekrav
har vært negativ for deltakerkommunene i perioden
2007 til 2011. 54 % av kommunene overholdt alle
rensekrav i 2007, mens det kun er 37 % av
kommunene i 2011. 17 % av kommunene hadde
dårlig overholdelse av rensekrav i 2007, mens det
var hele 32 % av kommunene i 2011.
Figuren over viser resultatutviklingen
dersom en
summerer opp antall innbyggere i alle deltakerkommunene som er tilknyttet renseanlegg som
henholdsvis overholder alle rensekrav, har
Mangelfull overholdelse eller Dårlig overholdelse
av rensekravene. Vi ser at andelen av innbyggerne
som er tilknyttet renseanlegg som overholder alle
rensekrav er sterkt redusert siden 2009. Over 60 %
av de 2,6 millioner innbyggerne som er tilknyttet
renseanlegg i 2011 overholder ikke rensekravene.
Det er mange store renseanlegg som ikke overholder
rensekravene. De største renseanleggene som har
Dårlig overholdelse av rensekravene er Bekkelaget i
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Oslo (285 000), Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (220
000), Høvringen og Ladehammeren i Trondheim (115
000 og 53 000), Frevar i Fredrikstad (75 000), Alvim
i Sarpsborg (53 000) og Knardalstrand i Porsgrunn
(47 000). Tallet i parentes er antall innbyggere som er
tilknyttet renseanleggene som samlet sett er 845 000.
bedreVA gir ikke oversikt over hva som er årsaken
til den manglende overholdelsen av rensekravene,
som antas å ha ulik årsak på de ulike renseanleggene.
Aktuelle årsaker kan være nye og strengere rensekrav,
nedslitte anlegg med behov for fornyelse, overbelastning
pga. mye fremmedvann i avløpsnettet og problemer
med god nok styring av renseprosessen.
Manglende overholdelse av rensekravene er alvorlig.
Utslippene fra renseanleggene er store punktutslipp
som har stor betydning for resipientene. Bedre rensing
og reduksjon av utslippene fra renseanleggene er
derfor viktige tiltak for å oppnå vannkvalitetsmålene
i vannforskriften.

Avløpstjenesten

Utslipp

fra overløp

- de største utfordringene

på avløpsnettet

Alle kommuner som har utslipp fra større tettbe byggelser, har iht. forurensningsforskriften
krav
til å dokumentere utslipp fra overløp på avløpsnettet.
Dette er utslipp fra regnvannsoverløp i fellesledninger
for spillvann og overvann samt fra nødoverløp i
pumpestasjoner. Krav til dokumentasjon av tiden
overløpene er i drift, trådte i kraft fra og med 2009.
I 2007 var det 46 % av deltakerkommunene (11
kommuner) som ikke kunne dokumentere overløpsutslippene. I 2011 var andelen kommuner redusert til
37 % (25 kommuner). Figuren over viser utviklingen
de siste fem årene og antall innbyggere som er
tilknyttet avløpsnettet i kommunene. I 2011

representerer de 25 kommunene som ikke kan
dokumentere overløpsutslippene ca. 34 % av
innbyggerne i deltakerkommunene.
Iht. dagens vurderingskriterier får kommunene
vurdering God dersom beregnet overløpsutslipp basert
på målt tid som overløpene er i drift er < 5 % av
antall pe tilknyttet avløpsnettet. De este som har
fått dokumentert overløpsutslippet kommer til at
utslippet er < 5 %. Kun 6 % av kommunene har
beregnet at utslippet overstiger 5 %. Når enda
ere kommuner har fått etablert dokumentasjon og
kvaliteten i beregningene er ytterligere kvalitetssikret,
er det grunnlag for å revurdere grenseverdiene som
er satt for dette vurderingskriteriet.
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Avløpstjenesten

- de største utfordringene

Drisforstyrrelser på avløpsneet i 2011og ledningsfornyelse
for kommunenesomhar få vurderingGodpå ledningsnee t
Kjelleroversvømmelser
ant/1000innb, somkommunener erkjentansvarligfor (venstreakse)
Kloakkstopperant/km ledning(venstreakse)
%avspillvannsneet somer fornyet i sni sistetre år (høyreakse)
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Driftsforstyrrelser

på avløpsnettet

Figurene over viser omfanget av driftsforstyrrelser
målt som kloakkstopper og kjelleroversvømmelser.
Når det gjelder kjelleroversvømmelser, telles kun
kjelleroversvømmelser
der kommunen har erkjent
å ha erstatningsansvar. Sakene telles i det året der
ansvarsforholdet er avklart. Det totale omfanget av
kjelleroversvømmelser
kan derfor være en del høyere
enn det gurene viser. Figuren på denne siden (side

Resultatforbedring

2007-2011

Figuren til høyre viser utviklingen
av driftsforstyrrelser i deltakerkommunene i perioden 2007-2011.
Andel innbyggere i de 6 kommunene
som kk vurdering God var 13 %
av innbyggerne i deltakerkommunene
i 2007 mot 24 % (i 30 kommuner)
i 2011. Andel innbyggere i de 2
kommunene som har fått vurdering
Dårlig er på samme nivå som i 2007
(7 kommuner), ca. 5 %. Andelen
kommuner som har fått vurdering
God er økt fra 25 til 44 % i perioden.
De største kommunene har altså
større utfordringer enn de mindre
kommunene.
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16) viser de kommunene som har lite driftsproblemer
på avløpsnettet og som har fått vurdering God på
ledningsnettet. Figuren øverst på side 17 viser
kommuner som har større omfang av driftsforstyrrelser
og som har fått vurdering Mangelfull eller Dårlig.
Figurene viser også kommunens innsats mht. ledningsfornyelse, og den grønne horisontale streken viser
1 % ledningsfornyelse.

Avløpstjenesten

- de største utfordringene

Drisforstyrrelser på avløpsneet i 2011og ledningsfornyelse
for kommunermedvurderingMangelfullog Dårligpå ledningsneet
Kjelleroversvømmelser
ant/1000innb,somkommunener erkjent ansvarligfor (venstreakse)
Kloakkstopperant/km ledning(venstreakse)
%avspillvannsneet somer fornyet i sni sistetre år (høyreakse)
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Ledningsfornyelse
Ledningsfornyelsen er gjennomsnittlig lavere på avløp
enn på vannforsyning. I 2011 var gjennomsnittlig
ledningsfornyelse siste tre år for alle deltakerkommunene på kun 0,58 %. I 2011 var det kun
10 av deltakerkommunene som hadde en gjennomsnittlig ledningsfornyelse på over eller lik 1 %.
Ledningsfornyelsen er også lav i kommuner som
har betydelig omfang av driftsforstyrrelser.

Det er likevel noen kommuner som har gjort en
omfattende innsats med ledningsfornyelse på avløpsnettet de siste årene. De 10 beste kommunene er
Alstahaug (2,2 %), Moss (1,9 %), Oppegård (1,6
%), Rælingen (1,5 %), Oslo (1,4 %) Bergen (1,5 %),
Tromsø (1,2 %), Nøtterøy (1,1 %), Sula (1,0 %) og
Bærum (1,0 %). Tallet i parentes viser den gjennom snittlige fornyelsen siste tre år.

Kraftig nedgang i lednings fornyelsen
de siste årene
Figuren til høyre viser utviklingen av
ledningsfornyelse på spillvannsnettet
siden 2005. I 2006 var den totale
ledningsfornyelse i deltakerkommunene opp mot 1 %, i 2011
er den redusert med 40 % til 0,58
%! bedreVA-kommunene er likevel
mer offensive enn landsgjennom snittet, som iht. KOSTRA har en
gjennomsnitlig fornyelse på 0,45
%. Dette er en utvikling stikk i strid
med behovene. En mulig forklaring
på nedgangen kan være at
kommunene prioriterer separering
av fellessystem og andre tiltak for
å redusere fremmedvannet framfor
ren ledningsfornyelse.
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Avløpstjenesten

– Selvkost og standard på tjenesten

Avløp- Selvkostog standardpå tjenesteni 2011
Kommunermed> 20 000personerlknyet

avløpsneet

Økt kapitalkostnaderfor å oppnågodstandard(venstreakse)

SelvkostdagensstandardSekundærrensing
(venstreakse)

SelvkostdagensstandardP-rensing(venstreakse)

Kvalitetsindeks(høyreakse):4,0:God/grønnstandardpå
allekriterier 2,0-3,9Mangelfull/gulstandard,
< 2,0Dårlig/rødstandard

SelvkostdagensstandardMekaniskrensing(venstreakse)
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Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall fritidsinn byggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommuner som har * etter navnet har ikke beregnet økte kapital kostnader for å oppnå god standard. ** Ålesund har i hovedsak krav til enkel mekanisk rensing og primærrensing
(lys blå farge), men har også et renseanlegg med fosforrensing der 32 % av innbyggerne er tilknyttet.

Selvkost
De blå stolpene i guren viser selvkost (totalkost nader) for avløpstjenesten i kr/person tilknyttet og
er grunnlaget for beregning av gebyrene. Kommuner
som har renseanlegg der det kun er krav til enkel
mekanisk rensing eller primærrensing har lyse blå
stolper. Kommuner som har renseanlegg med krav
til sekundærrensing som høyeste krav har mellom blå farge. Kommunene som har krav til fosforrensing,
ev. med tilleggskrav om nitrogenrensing og/eller
sekundærrensing har mørk blå farge. Jo mørkere
blå farge, dess mer kostbar renseprosess. Selvkost
består av kostnader til lønn, drift og vedlikehold samt
kapitalkostnader. Kapitalkostnadene utgjør i gjennom snitt 35 % av selvkost og består av avskrivninger på
investeringer og rentekostnader.
Kvalitetsindeks
Over stolpene vises et farget kulepunkt som er
standarden på kommunenes tjenester uttrykt med
en kvalitetsindeks. Standarden for kommunens
tjeneste, kvalitetsindeks samt forklaring på beregning
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av kvalitetsindeksen er vist i tabellene på side 12 og
13. Dersom standarden er god på alle kriteriene som
vurderes, er kvalitetsindeksen 4,0.
Økte kostnader

for å oppnå god standard

Mange kommuner har beregnet hvor mye selvkost
vil øke dersom tiltak for å oppnå god standard ble
utført i løpet av neste reårsperiode.
Figuren viser at
kostnadsøkningen (oransje stolpe) vil variere mye fra
kommune til kommune uavhengig av dagens kvalitetsindeks. Kommuner som ikke har utført en slik beregning
er merket med *.
Eksempler: Molde kommune har kvalitetsindeks på
2,8 og må gjennomføre store investeringer for å
oppnå god standard på alle kriteriene. Selvkost vil
øke med over 70 % i forhold til dagens selvkost. Oslo
kommune har også kvalitetsindeks på 2,8. De har
beregnet at heving av standarden til god på alle
kriterier vil øke selvkost med bare 7 %.
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Avløpstjenesten

– Selvkost og standard på tjenesten

Avløp- Selvkostog standardpå tjenesten i 2011
Kommunermed < 20 000personerlknyet
Økt kapitalkostnaderfor å oppnågodstandard(venstreakse)
SelvkostdagensstandardP-rensing(venstreakse)
SelvkostdagensstandardMekaniskrensing(venstreakse)

avløpsneet

SelvkostdagensstandardSekundærrensing
(venstreakse)
Kvalitetsindeks(høyreakse):4,0:God/grønnstandardpå
alle kriterier 2,0-3,9Mangelfull/gulstandard,
< 2,0Dårlig/rødstandard
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Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall fritidsinn byggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommunene Suldal, Vågå, Åseral, Ringebu, Øyer, Øystre Slidre,
Hvaler og Bykle kommuner har særlig mange fritidsinnbyggere. Kommuner som har * etter navnet har ikke
beregnet økte kapitalkostnader for å oppnå god standard. ** Alstahaug har kun urenset utslipp i påvente av
avklaring av rensekrav.

Kommunene

som vil få størst

kostnadsøkning

Kommunene Sørum (89 %), Molde (71 %), Våler i
Hedmark (54 %), Moss (52 %), Karmøy (46 %) og
Bergen (38 %) vil få den største prosentvise økningen
i selvkost når de har gjennomført nødvendige
investeringer for å oppnå god standard på alle fem
kriteriene. Tallet i parentes angir den prosentvise
økningen dersom alle tiltak hadde vært gjennomført
i løpet av kommende reårsperioden.
Årsaker

til forskjeller

i kostnadene

Den viktigste årsaken til forskjellen i selvkost er
størrelsen på kommunen. Uavhengig av kravet til
rensing, standard på tjenesten og effektivitet er de
små kommunene dyrere, da det er få abonnenter å
fordele kostnadene på.
Figuren på side 18 viser de store kommunene som
har tilknyttet ere enn 20 0000 innbyggere. Medianverdien for selvkost ved dagens standard er her ca.
1300 kr/person tilknyttet. Figuren på side 19 viser de
mindre kommunene som har tilknyttet færre enn

20 000 innbyggere. Medianverdien for selvkost er ca.
1700 kr/person tilknyttet. De største kommunene
skal normalt sett ligge til venstre i guren og de minste
kommunene til høyre. Det er likevel mindre kostnadsforskjeller mellom store og mellomstore kommuner
enn det en skulle forvente.
Bergen har høyere selvkost enn de øvrige store
kommunene, da de benytter seg av muligheten til å
regnskapsføre det meste av ledningsfornyelsen som
driftsutgifter. Dette gir kortsiktig høyere selvkost, men
over tid lavere selvkost og derved lavere gebyrer for
abonnentene.
Når kommunene blir veldig små, dvs. de forsyner
færre enn 5000 personer, øker enhetskostnadene
vesentlig. Kommuner som i tillegg har bygget ut
infrastruktur for hytter og reiselivsnæring får enda
større enhetskostnader. Disse har bygd ut stor kapasitet
for å kunne håndtere maksbelastningene i turistsesongene, men gjennomsnittlig utnyttelse er lav.
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Prisen

Kommentarer

til abonnentene

til gebyrene

Da kostnadene med produksjon av VA-tjenester
varierer mye fra kommune til kommune, varierer
årsgebyrene som abonnentene betaler tilsvarende.
Figuren over viser hva en standard husholdningsabonnent betaler i årsgebyr pr. år for VA-tjenestene,
inklusive merverdiavgift og ev. vannmålerleie. En
standard husholdningsabonnent er enten en abonnent
med vannmåler som betaler 150 m3/år (i kommuner
der > 50 % av boligabonnentene har vannmåler)
eller en abonnent med 120 m2 bolig, uten vannmåler
som får årsgebyret stipulert etter areal (i kommuner
der vannmålerdekningen er < 50 %). Gebyrene er
korrigert for ev. over- eller underdekning på selvkost
for å gjøre tallene sammenlignbare. Dvs. dersom en
husholdningsabonnent betaler 2000 kr/år i årsgebyr
og selvkostdekningen i kommunen kun er 80 %, er
gebyret korrigert til 2500 kr/år.
Korrigerte årsgebyrer for vann og avløp i 2011 varierer
fra 2 438 til 14 681 kr/år med middelverdi på 6 414
kr/år. Gjennomsnittlig VA-gebyr for deltaker-
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kommunene i 2011 var til sammenligning 6232
kr/år, som er en økning på 2,9 %. For innbyggerne
i de este kommunene er vann- og avløpstjenesten
billig. VA-gebyrene er imidlertid høye i de mindre
kommunene. Innbyggerne i Lardal, som betaler
mest, betaler fem ganger så mye som innbyggerne
i Sola kommune, som betaler minst.
Standarden på tjenesten forklarer noe av forskjellen
i gebyrer, men det er kommunens størrelse som
betyr mest for forskjellene. Mindre kommuner har få
abonnenter å fordele kostnadene på. Forskjellene i
gebyrer for standardboligen er imidlertid mye større
enn forskjellene i selvkost som kr/personer tilknyttet.
Dette kan bety at kommunenes gebyrmodeller, som
angir fordeling av kostnadene mellom de ulike
abonnentgruppene (husholdning, fritidsbebyggelse
og næring) gir en annen fordeling av kostnadene
enn gjennomsnittskostnaden
i kr/person tilknyttet.

Prisen

*)Fjell kommune deltar bare med vannforsyningsdata

Kostnadsprol

og aktuelle

til abonnentene

i bedreVA

effektiviseringstiltak

Selvkost er det regnskapet som skal legges til
grunn for beregning av vann- og avløpsgebyrene.
Kommunen har ikke lov til å kreve inn høyere gebyrer
enn det som dekker kommunens nødvendige kostnader.
Selvkost består i gjennomsnitt av ca. 65 % driftsutgifter (lønn og innkjøp av varer og tjenester til drift
og vedlikehold) og ca. 35 % kapitalkostnader
(avskrivninger på investeringer og rentekostnader).

utgiftene for VA, med betydelige variasjoner.
Kommuner med høye energikostnader bør fokusere
på energieffektivisering.
Organisatorisk effektivisering
kan være aktuelt for en del kommuner. Utvidet interkommunalt samarbeid, selv om kommunene ikke
deler VA-infrastrukturen, kan være interessant for
å få tilgang til nødvendig kompetanse, samt for å
redusere kostnader til ledelse, planlegging og
administrasjon.

Dersom tjenesten i kommunen ikke har riktig standard,
må det gjøres ere investeringer, noe som gjør at
kapitalkostnadene vil øke. Normalt sett påvirker dette i
mindre grad driftskostnadene. For å kunne nansiere
dette, vil gebyrene måtte øke med 15-20 % i snitt.

I tillegg vil det for de este kommunene være
kostnadseffektiviserende
å redusere vanntapet i
vannledningsnettet og fremmedvannet i avløpsnettet
i tillegg til den hygieniske og forurensningsmessige
gevinsten disse tiltakene har.

Drift- og vedlikeholdsutgiftene utgjør en større andel
av kostnadene, og her bør kommunene ha fokus på
tiltak som kan effektivisere virksomheten. Utgifter
til energi utgjør i gjennomsnitt ca. 10 % av drifts-
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Vann på ville veier

Vannbalanse. Kilde hovedplan vann og vannmiljø i Drammensregionen

Reduksjon av vanntap i vannettet
fremmedvann
i avløpsnettet

og

Forurensningsmyndighetene
ønsker å skjerpe kravene
til kommunenes arbeid med reduksjon av forurens ninger fra avløpsnettet og mengden fremmedvann.
Klif arbeider fortiden med en mal for nye utslippstillatelser for Fylkesmennene, som er forurensnings myndighet for utslipp fra større tettbebyggelser.
Basert på målt innløpskonsentrasjon på renseanleggene anslås det at mengden fremmedvann i
dag ligger mellom 40-70 %. Med fremmedvann
menes alt vann som ikke er spillvann fra husholdning
og næring, dvs. overvann som tilføres spillvannsnettet
via fellesledninger eller feilkoplinger, innlekking av
grunnvann og bekker, tilbakeslag fra bekker og elver
via overløp ved omvannstand,
lekkasjer fra vannledningsnettet som lekker inn i spillvannsledningene,
jf. guren over. Kommunene i Akershus har alt blitt
varslet om at fremmedvannsandelen ikke skal over stige 30 % av tilført vannmengde på renseanleggene.
Fremmedvannet fører til at spillvannsnettet overbelastes, slik at en del spillvann tapes via lekkasjer
eller overløpsutslipp. I tillegg fører dette til at
renseanleggene overbelastes og utslippsmengdene
øker. Utslippsmengden øker proporsjonalt med
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og Stavanger

vannmengden gjennom renseanlegget. Reduksjon
av fremmedvann vil derfor være viktige tiltak for
å oppfylle vannforskriftens mål for vannkvalitet i
resipientene. I tillegg til økt ledningsfornyelse må
mange kommuner også i større grad separere
overvann fra spillvannsnettet.
Reduksjon av vanntapet i vannledningsnettet og
reduksjon av fremmedvann i avløpsnettet vil også
være de viktigste tiltakene for å øke kapasiteten på
vannverk og renseanlegg. Det er sterk befolknings vekst i mange kommuner og reduksjon av «vannet
på ville veier» vil kunne utsette behovet for å investere
i kapasitetsutvidelser i vannverk og renseanlegg.
Dette er svært kostbare investeringer og en del års
utsettelser er svært kostnadseffektivt.
Behov for bedre indikatorer

i bedreVA

bedreVA har i dag ikke så gode indikatorer på
mengden fremmedvann i avløpsnettet. Dagens
indikator for fremmedvann måler forskjellen mellom
gjennomsnittstilrenning
til renseanleggene og
tørrværstilrenningen.
For å kunne måle resultatutviklingen på dette viktige området, må vi kunne
måle fremmedvannet som hver kommune leverer
til renseanleggene, noe vi ikke har data på idag.

Videreutvikling
Deltakerkommunene

har stor nytte

av bedreVA

Norsk Vann gjennomførte høsten 2011 en brukerundersøkelse blant deltakerkommunene. Undersøkelsen viser at kommunene i stor grad er fornøyde
med bedreVA og nytteverdien. Nytteverdien er
særlig god mht. vurdering av tjenestens standard
og som verktøy for å formidle resultatene til andre.
Resultatenes direkte nytteverdi mht. kunnskap om
kostnadseffektivitet
er ikke like stor. Kommunene
har i undersøkelsen og i andre Norsk Vann fora
kommet med en rekke forslag til hvordan bedreVA
kan forbedres for å øke nytteverdien ytterligere.
Våren 2012 har en utvidet styringsgruppe for bedreVA
bearbeidet de innkomne forslagene for å prioritere
hva det bør arbeides videre med. I tillegg er det
gjennomført en forstudie for de interkommunale
VA-selskapene, der det er vurdert hvordan bedreVA
kan utvikles for bruk til tilstandsvurdering og sam menligning av resultater mellom selskapene. Basert
på disse to utredningene er det utviklet et konsept
for videreutviklingen av bedreVA. Detaljplanlegging
av utviklingsarbeidet planlegges gjennomført høsten
2012. Endelig beslutning om gjennomføring tas ved
årsskiftet basert på budsjett og nansieringsløsning.
Konsept

for videreutvikling

av bedreVA

•

•

•

Dagens bedreVA med vurdering av standarden
på tjenestene iht. denerte vurderingskriterier
videreføres
Utvikle rapporter som viser virksomhetens evne
til å gjennomføre tiltak for kostnadseffektivisering
og hvilke gevinster dette gir over tid (nytt, men
basert på dagens datagrunnlag)
Kommunene og selskapene skal kunne velge
ambisjonsnivå mht. sammenligning av enhetskostnader.
Alternativ 1: Sammenligne samlede kostnader for
produksjon av vann/distribusjon av vann og
transport av avløpsvann/rensing av avløpsvann
(dagens tilbud).
Alternativ 2: Utvikle et tilbud for sammenligning
av enhetskostnader på anleggsnivå.

Utvidelser mht. innholdet
vurderingssystemet
•
•

i måle- og

Energiforbruk og energiproduksjon
Fremmedvann og tap av forurensninger
avløpsnettet på kommunenivå

på

av bedreVA

bedreVA skal være et verktøy for måling og vurdering
av VA-tjenestens standard iht. forskriftskrav og felles
denerte mål i bransjen, vurdere kostnadseffektivitet
samt måle effekten av gjennomførte effektiviseringstiltak. Resultatutviklingen måles i den enkelte
kommune over år og mellom sammenlignbare
kommuner og anlegg.
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Flere kommuner

bør ta i bruk bedreVA

Antall deltakerkommuner i bedreVA øker jevnt år for år. Det er imidlertid
langt fram til at alle landets kommuner har tatt i bruk verktøyet som
kan bidra til mer målrettet forbedring av VA-tjenestene
for innbyggere og næring. God VA-infrastruktur er en
forutsetning for utvikling og vekst i hele landet!
Det er stort mangfold av kommuner som er med i
bedreVA i dag. Det er store og små innlandskommuner med strenge rensekrav og det er
store og små kystkommuner med enklere
rensekrav. Det er også mange typiske
reiselivskommuner som er med, og som
har sine særegne utfordringer med
ujevn belastning over året.

”Kartgrunnlag:
Statens kartverk
(cc-by-sa-3.0)”.

Deltakerkommuner

i 2011

Kommuner som har deltatt tidligere
Hedmark og Akershus har høyest andel
kommuner som bruker bedreVA.
Deretter følger Rogaland og Oppland.

Fylkesvis deltakelse
– antall kommuner:

Norsk Vann har som mål at ALLE
medlemskommunene skal ta i
bruk verktøyet – det er
nyttig for både små og
store kommuner!

2011

Finnmark:
Troms:
Nordland:

0
2
2

Nord Trøndelag:
Sør Trøndelag:
Møre- og Romsdal:
Sogn- og Fjordane:
Hordaland:
Rogaland:
Vest-Agder:

2
1
3
0
3
7
3

Aust-Agder:
Telemark:
Vestfold:
Buskerud:
Oppland:
Hedmark:

2
3
4
5
6
10

Oslo:
Akershus:
Østfold

1
11
4
69
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