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1. Satsene på kommunal årsgebyrer for 2021 vedtas til følgende (enhetspriser er eksklusive MVA): 

 

GEBYRER OFFENTLIG  

VANN- OG AVLØPSANLEGG 

 
2020 

Endring  

i % 
 

2021 

Felles priser:      
Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

         

Boligeiendommer:         
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 500,00 pr. søknad 0,00 500,00 pr. søknad 

Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Vann, stipulert forbruk (1,2 m3 pr. m2) 13,42 pr. m2 -6,56 12,54 pr. m2 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

Avløp, stipulert mengde (1,2 m3 pr. m2) 18,22 pr. m2 -5,10 17,29 pr. m2 

         

Fritidsbolig/hytter/lager etc.:         
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 500,00 pr. søknad 0,00 500,00 pr. søknad 

Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Vann, stipulert forbruk (0,8 m3 pr. m2) 8,94 pr. m2 -6,49 8,36 pr. m2 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

Avløp, stipulert mengde (0,8 m3 pr. m2) 12,14 pr. m2 -5,02 11,53 pr. m2 



         

Andre bygg:         
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 1 000,00 pr. søknad 0,00 1 000,00 pr. søknad 

Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Vann, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) 22,36 pr. m2 -6,53 20,90 pr. m2 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

Avløp, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) 30,36 pr. m2 -5,07 28,82 pr. m2 

 

 

GEBYRER PRIVATE  

AVLØPSANLEGG 

 
2020 

Endring  

i % 
 

2021 

Felles priser      
Søknad om utslippstillatelse – gråvannanlegg fritid 1 800,00 pr. søknad 0,00 1 800,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse - anlegg mindre enn 15 PE 7 200,00 pr. søknad 0,00 7 200,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse - anlegg med 15 - 49 PE 14 400,00 pr. søknad 0,00 14 400,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse - anlegg større enn  49  PE 21 600,00 pr. søknad 0,00 21 600,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse uten fullførelse – alle 

søknader 

3 600,00 pr. søknad 0,00 3 600,00 pr. søknad 

Mindre endringer av utslippstillatelse – alle søknader 3 600,00 pr. søknad 0,00 3 600,00 pr. søknad 

Tilsyn – anlegg mindre enn 49 PE (tilsyn hvert 6 år) 875,00 pr anlegg 11,43 975,00 pr anlegg 

       

Boligeiendommer      
Tømming slamavskillere (tømming hvert 2. år) 240,00 pr. m3 10,42 265,00 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

         

Fritidsbolig/hytter/lager etc.        
Tømming slamavskillere (tømming hvert 4. år) 120,00 pr. m3 10,42 132,50 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

         

Andre bygg        
Tømming slamavskillere (tømming hvert 2. år) 240,00 pr. m3 10,42 265,00 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

 

 

GEBYRER  

OLJEHOLDIG AVLØPSVANN 

 
2020 

Endring  

i % 
 

2021 

Søknad om utslippstillatelse 5 320,00 pr. søknad 0,00 5 320,00 pr. søknad 

 

 

 

Alle gebyrer er årlige gebyrer som deles opp og faktureres ut i 4.terminer (om ikke annet blir vedtatt 

særskilt i egen sak av Narvik kommune) unntatt: 
· Gebyr for utslippssøknader ved private avløpsanlegg  

· Gebyr for utslippssøknader ved oljeholdig avløpsvann 

som faktureres løpende etter søknadsbehandlingen.  

 

 
2. Særbudsjett 2021 for Narvik Vann vedtas. Budsjettrammer for drift og investering er de økonomiske 

fullmaktene som foretaket gis.  

 
3. Narvik Vann gis fullmakt til å ta opp lån i 2021 med kr.98.206.000,- til finansiering av investeringer. 



 

 

 

Møtebehandling fra Narvik kommunestyre 10.12.2020 

 

KST - behandling: 

Votering: Narvik Vann KFs innstilling - enstemmig vedtatt 

 

KST- 170/20 Vedtak: 

 
1. Satsene på kommunal årsgebyrer for 2021 vedtas til følgende (enhetspriser er eksklusive MVA): 

 

GEBYRER OFFENTLIG  

VANN- OG AVLØPSANLEGG 

 
2020 

Endring  

i % 
 

2021 

Felles priser:      
Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

         

Boligeiendommer:         
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 500,00 pr. søknad 0,00 500,00 pr. søknad 

Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Vann, stipulert forbruk (1,2 m3 pr. m2) 13,42 pr. m2 -6,56 12,54 pr. m2 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

Avløp, stipulert mengde (1,2 m3 pr. m2) 18,22 pr. m2 -5,10 17,29 pr. m2 

         

Fritidsbolig/hytter/lager etc.:         
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 500,00 pr. søknad 0,00 500,00 pr. søknad 

Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Vann, stipulert forbruk (0,8 m3 pr. m2) 8,94 pr. m2 -6,49 8,36 pr. m2 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

Avløp, stipulert mengde (0,8 m3 pr. m2) 12,14 pr. m2 -5,02 11,53 pr. m2 

         

Andre bygg:         
Tilknytningsgebyr vann og/eller avløp 1 000,00 pr. søknad 0,00 1 000,00 pr. søknad 

Vann fastgebyr 8,05 pr. m2 -6,21 7,55 pr. m2 

Vann, etter vannmåler 11,18 pr. m3 -6,53 10,45 pr. m3 

Gebyr vannmåler  200,00 pr. måler 0,00 200,00 pr. måler 

Vann, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) 22,36 pr. m2 -6,53 20,90 pr. m2 

Avløp, fastgebyr 10,18 pr. m2 -6,97 9,47 pr. m2 

Avløp, etter vannmåler 15,18 pr. m3 -5,07 14,41 pr. m3 

Avløp, stipulert forbruk (2 m3 pr. m2) 30,36 pr. m2 -5,07 28,82 pr. m2 

 

 

GEBYRER PRIVATE  

AVLØPSANLEGG 

 
2020 

Endring  

i % 
 

2021 

Felles priser      
Søknad om utslippstillatelse – gråvannanlegg fritid 1 800,00 pr. søknad 0,00 1 800,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse - anlegg mindre enn 15 PE 7 200,00 pr. søknad 0,00 7 200,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse - anlegg med 15 - 49 PE 14 400,00 pr. søknad 0,00 14 400,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse - anlegg større enn  49  PE 21 600,00 pr. søknad 0,00 21 600,00 pr. søknad 

Søknad om utslippstillatelse uten fullførelse – alle 

søknader 

3 600,00 pr. søknad 0,00 3 600,00 pr. søknad 



Mindre endringer av utslippstillatelse – alle søknader 3 600,00 pr. søknad 0,00 3 600,00 pr. søknad 

Tilsyn – anlegg mindre enn 49 PE (tilsyn hvert 6 år) 875,00 pr anlegg 11,43 975,00 pr anlegg 

       

Boligeiendommer      
Tømming slamavskillere (tømming hvert 2. år) 240,00 pr. m3 10,42 265,00 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

         

Fritidsbolig/hytter/lager etc.        
Tømming slamavskillere (tømming hvert 4. år) 120,00 pr. m3 10,42 132,50 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

         

Andre bygg        
Tømming slamavskillere (tømming hvert 2. år) 240,00 pr. m3 10,42 265,00 pr. m3 

Tømming tette tanker (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

Tømming minirenseanlegg (tømming hvert år) 480,00 pr. m3 10,42 530,00 pr. m3 

 

 

GEBYRER  

OLJEHOLDIG AVLØPSVANN 

 
2020 

Endring  

i % 
 

2021 

Søknad om utslippstillatelse 5 320,00 pr. søknad 0,00 5 320,00 pr. søknad 

 

 

 

Alle gebyrer er årlige gebyrer som deles opp og faktureres ut i 4.terminer (om ikke annet blir vedtatt 

særskilt i egen sak av Narvik kommune) unntatt: 
· Gebyr for utslippssøknader ved private avløpsanlegg  

· Gebyr for utslippssøknader ved oljeholdig avløpsvann 

som faktureres løpende etter søknadsbehandlingen.  

 

 
2. Særbudsjett 2021 for Narvik Vann vedtas. Budsjettrammer for drift og investering er de økonomiske 

fullmaktene som foretaket gis.  

 
3. Narvik Vann gis fullmakt til å ta opp lån i 2021 med kr.98.206.000,- til finansiering av 

investeringer. 

 

 

 

 

Rådmannen i  Narvik,  

Lars Skjønnås 

 

 

Saken oversendes …………………………….. for behandling. 

 

Ordføreren i Narvik, 

Rune Edvardsen 

 
 

 



SAKSUTREDNING : 
 

1. Bakgrunn 
 

For 2021 har foretaket ansvar for Vann, Avløp og Spredt avløp.  

 

Det skal årlig vedtas gebyrer for de tjenester som er underlagt Narvik Vann KF. Gebyrene er beregnet 

ut i fra kostnadene på områdene. Det er ikke et lovkrav om at tjenestene skal leveres til selvkost, da det 

er tillatt å subsidiere tjenestene, men dette er et prinsipp som ikke er benyttet i Narvik kommune.  

 

Narvik Vann skal også fremlegge et eget årsbudsjett for 2021 med pliktige oppstillinger samt 

økonomiplan for 2021-2024. 

 

Det må også vedtas låneopptak til finansiering av investeringer for 2021. 

 

 

2. Faktadel 

1. Første driftsår etter kommunesammenslåingen 

2.  Årsgebyrer 2021 

3.  Særbudsjett 2021 

 
1. Første driftsår etter kommunesammenslåingen 

 

Evaluering av lokal VA-forskrift: 

Som følge kommunesammenslåingen og videreføring av Narvik kommunes gebyrsystem har det i 

2020 blitt foretatt en evaluering av dagens gebyrsystem for vann og avløp. Det er foreslått en endring i 

den lokale forskriften og kommunestyret har vedtatt at det skal legges ut på offentlig ettersyn. Når 

høringsfrist utgår vil det bli lagt frem en ny sak for behandling i kommunestyret om endring av den 

lokale forskriften. Det vil også da bli foreslått at endringen skal gjøres gjeldende fra 01.07.2021.  

 

Gebyrsatsene som foreslås for 2021 er beregnet ut fra dagens forskrift. Dersom lokal forskrift endres 

og det gjøres gjeldende for deler av 2021, så må gebyrsatsene endres og vedtas av kommunestyret i 

egen sak.  

 

 

Redusert aktvitetsnivå 

Narvik Vann har som følge av koronaviruset hatt et lavere aktivitetsnivå og dermed fått et lavere 

kostnadsnivå i 2020 enn budsjettert. Det har vært utfordringer med å få utført alle aktiviteter og 

innkjøp av varer og tjenester samt at personellet har hatt lite kurs- og reiseaktivitet.  

 

Samtidig har det også vært en stor reduksjon i rentenivået, noe som innebærer store besparelser på 

kapitalkostnadene.  

 

I budsjett 2020 var det også stor usikkerhet omkring inntektene på va-områdene på grunn av feil og 

mangler i grunnlagsdata som gebyrene beregnes ut ifra. Det ble derfor gjort forsiktige anslag på 

inntektene. Foretaket vil få noe høyere gebyrinntekter i 2020 enn det som er budsjettert.  

 

De ovennevnte forhold vil medføre at foretaket i 2020 får overskudd på selvkostområdene for vann og 

avløp, noe som også innebærer mindre bruk av de budsjettert fondsmidler. For 2021 må det derfor 

benyttes enda mer av fondsmidler, se punkt 2.1.1, noe som medfører at det legges opp til en nedgang i 

gebyret for vann og avløp i 2021.  

 

 

 
2.  Årsgebyrer 2021 

 



2.1.1. Bruk av fondsmidler 
Et sentralt virkemiddel som påvirker årsgebyrene er bruk av oppsparte fondsmidler på de ulike 

tjenesteområdene.  

 

Ut fra innhentede tall etter regnskapsavleggelsen for 2019 har tjenesteområdene nå følgende 

fondsmidler:  

 
  Saldo 

31.12.19 

Bruk  

2020 

Avsetning 

2020 

Resultat 

2020 

Saldo 

31.12.19 
 

Vann            
Narvik 7 042 545 -4 500 000 0 872 000 7 914 545  
Ballangen 961 507    961 507   
Tysfjord 43% -1 234 988    -1 234 988   
Sum 6 769 064 -4 500 000 0 872 000 7 641 064 Positivt fond 
Avløp            
Narvik 4 976 237 0 0 5 308 000 10 284 

237 
 

Ballangen -2 775 428    -2 775 428  
Tysfjord 43% -206 801    -206 801  
Sum 1994 007 0 0 5 308 000 7 302 008 Positivt fond 
Spredt avløp            
Narvik -111 933 0 153 000 68 000 43 933  
Ballangen 71 513    71 513  
Tysfjord 43% -32 655    -32 655  
Sum - 73 085 0 153 000 68 000 -5 085 Negativt fond 
Totalt            
Narvik 11 906 

849 

-4 500 000 153 000 6 248 000 18 154 

849 
 

Ballangen -1 742 408    -1 742 408  
Tysfjord 43% -1 474 453    -1 474 453  
Sum 8 689 987 -4 500 000 153 000 6 248 000 14 937 

987 
 

 

Ut fra tabell ser en at de 2 andre kommunene kommer inn med negative fond pr 31.12.19 med ca. 3,2 

millioner, mens Narvik kommer med positive fond på ca. 11,9 millioner. I tabellen ovenfor er det også 

inntatt en sluttprognose for 2020. Tilgjengelige fondsmidler vil da utgjør ca. 14,9 millioner pr. 

31.12.20.  

 

I selvkostregelverket er det krav om at et overskudd må brukes innen 5 år etter at det har oppstått. Det 

er derfor krav til minste bruk av de ulike fondene for 2021 og som da legges inn i budsjettet.  

 

Det er derfor foreslått å benytte følgende fondsmidler for 2021: 

Vann                    kr. 5.664.000,- 

Avløp                     kr. 1.994.000 

Spredt avløp          kr.               0,- 

          Sum                     kr. 7.658.000,-  

 

Gjenstående fondsmidler på selvkostområdene på ca. 7,2 millioner benyttes i perioden 2022 – 2024.  

 

 

2.1.2. Gebyrer offentlig vann- og avløpsanlegg 
Eiendommer som er tilknyttet det offentlige vann- og/eller avløpsanlegget må betale kommunale 

gebyrer slik at Narvik Vann får dekket alle kostnader som påløper ved å levere tjenestene.  

 

Vann- og avløpsgebyret deles inn i en fast del og en variabel del. Pris for den faste delen beregnes 

etter m2 mens pris for den variable delen kan enten beregnes etter ”faktisk forbruk” ved bruk av 

vannmåler målt etter m3 eller etter ”stipulert forbruk” målt etter m2. Når det benyttes et stipulert 



forbruk må det foretas en omberegning av bebyggelsens størrelse til stipulert forbruk basert på ulike 

forbruksfaktorer, jfr. Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune. 

 

Ut i fra enhetsprisene i innstillingen foreslås det en nedgang i gebyret på området Vann med 6,43 % 

og en nedgang i gebyret på området Avløp med 5,77 % fra 2020 til 2021. Årsak til nedgangen skyldes 

i hovedsak lavt rentenivå og pliktig bruk av fond etter regelverket til selvkost.  

 

Gebyr for leie av vannmålere foreslås uendret fra 2020 til 2021. 

Tilknytningsgebyret for vann og avløp foreslås uendret fra 2020 til 2021. 

 

De foreslåtte enhetsprisene gir følgende priser eks. mva. for en normal bolig på 120 m2 for 2021: 

 

 2020 Endring 2021 

Vann Pris  Pris 

Fast  966  906 

Stipulert 1 610  1 505 

Sum ekskl. mva. 2 576 - 6,43 % 2 411 

Avløp Pris  Pris 

Fast  1 222  1 136 

Stipulert 2 186  2 075 

Sum ekskl. mva. 3 408 -5,77 % 3 211 

    
TOTAL SUM 5 984 -6,06 % 5 622 

 

Tallene viser at det blir en nedgang for en normal bolig på 120 m2 med totalt 6,06 % fra 2020 til 2021 

for tjenestene vann og avløp. Dette utgjør en nedgang på kr. 362,- eks. mva. 

 

 

2.1.3. Gebyrer private avløpsanlegg – Forurensningsforskriftens Kapittel 12 og 13 
Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende 

virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE. Kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann 

fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 PE til ferskvann, mindre enn 2000 PE til 

elvemunning eller mindre enn 10.000 PE til sjø.  

 

Narvik Vann har et selvkostområde kalt Spredt avløp som gjelder for Kapittel 12. og består av 3 

tjenester; utslippssøknad, tilsyn og slamtømming.  

 

For Kapittel 13 så har ikke Narvik Vann oversikt over antallet slike anlegg og vil derfor foreta en 

kartlegging av disse anleggene i 2021. Foretaket vil i etterkant av kartleggingen vurdere hva som er 

hensiktsmessig oppfølgning og organisering av området. Inntil videre vil man ivareta 

søknadsbehandlingen for slike anlegg.  

 

Utslippssøknad: 

For 2021 er det ikke gjort noen endringer i søknandsgebyrene for Kapittel 12 og 13. Det tilkommer 

ikke mva. på denne tjenesten da det er mva. fritak for slike tjenester, jfr. Lov om merverdiavgift.  

 

Tilsyn: 

For 2021 foreslås det å øke tilsynsgebyret for Kapittel 12 med kr. 100,-. Det er behov for å tilføre noe 

ekstra ressurser for å kunne nå de mål som fremkommer av ny Temaplan for spredt avløp, noe som er 

årsak til den foreslåtte økningen. For Kapittel 13 er det ikke innført tilsynsgebyr. Det tilkommer ikke 

mva. på denne tjenesten da det er mva. fritak for slike tjenester, jfr. Lov om merverdiavgift.   

 

Slamtømming: 

For 2021 foreslås det å øke tømmegebyret for Kapittel 12 med kr. 100,-. Siden det er ulike anlegg og 

ulike tømmefrekvens på anleggene vil prisøkningen variere ut fra type anlegg. Tømming av anleggene 

foretas av en private aktører og i 2021 legges det ut en ny konkurranse på slamtømmingen. Det 

forventes derfor noe prisøkning på tømmetjenesten de 4 neste årene, noe om ser årsak til den foreslåtte 



økningen. For Kapittel 13 så foretas tømmingen i egenregi. Det tilkommer mva. på denne tjenesten da 

det ikke er fritak for slike tjenester, jfr. Lov om merverdiavgift. 

 

De foreslåtte enhetsprisene gir følgende priser eks. mva. for eiendommer med privat anlegg på 4m3 

for 2021: 

 

 2020 Endring 2021 

Slamavskiller – bolig/næring Pris  Pris 

Tilsyn – hvert 6 år   875  975 

Tømming – hvert 2 år 960  1 060 

Sum ekskl. mva. 1 835 10,90 % 2 035 

Slamavskiller – fritidsbolig Pris  Pris 

Tilsyn – hvert 6 år   875  975 

Tømming – hvert 4 år 480  530 

Sum ekskl. mva. 1 355 11,07 % 1 505 

Tett tank – alle eiendommer Pris  Pris 

Tilsyn – hvert 6 år 875  975 

Tømming – hvert år 1 920  2 120 

Sum ekskl. mva. 2 795 10,73 % 3 095 

Minirenseanlegg – alle eiendommer Pris  Pris 

Tilsyn – hvert 6 år 875  975 

Tømming – hvert år 1 920  2 120 

Sum ekskl. mva. 2 795 10,73 % 3 095 

 

Tallene viser at det blir ca 11 % økning for tilsyn og tømming av private avløpsanlegg fra 2020 til 

2021.  

 

 

2.1.4. Gebyrer oljeholdig avløpsvann – Forurensningsforskriftens Kapittel 15 
Kapittel 15 gjelder for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. 

 

Narvik Vann har ikke oversikt over antallet slike anlegg og vil derfor på sikt foreta en kartlegging av 

disse anleggene. Foretaket vil i etterkant av kartleggingen vurdere hva som er hensiktsmessig 

oppfølgning og organisering av området. Inntil videre vil man ivareta søknadsbehandlingen for slike 

anlegg.  

 

Utslippssøknad: 

For 2021 er det ikke gjort noen endringer i søknandsgebyrene for Kapittel 15. Det tilkommer ikke 

mva. på denne tjenesten da det er mva. fritak for slike tjenester, jfr. Lov om merverdiavgift. 

 

 

2.1.5. Årsgebyrer sammenlignet med andre  
Hvert år blir priser for kommunale tjenester rapportert inn til SSB, herunder årsgebyr for områdene 

Vann og Avløp. For området Spredt avløp så rapporteres dette ikke inn, men er tatt med i oppstilling 

nedenfor for å vise utviklingen.  

 

Tallene i tabellen nedenfor viser priser eks. mva. for en normal bolig på 120m2 med stipulert forbruk i 

Narvik opp mot gjennomsnitt i Nordland og hele landet. SSB har ikke oppdatert gjennomsnittstall for 

2020 så derfor fremkommer ikke tall for dette året i tabellen.  

 

 Narvik Gj.snitt Landsgj.snitt 

  Nordland utenom Oslo 

 201

5 

201

6 

201

7 

2018 201

9 

202

0 

202

1 

201

7 

201

8 

201

9 

201

7 

201

8 

201

9 

Vann  1 

874 

1 

980 

2 

110 

2 

270 

2 

270 

2 

576 

2 

411 

3 

722 

3 

629 

3 

894 

3 

362 

3 

453 

3 

741 

Avløp 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 



251 426 610 908 982 408 211 969 028 148 774 894 146 

Sum  4 

126 

4 

406 

4 

720 

5 17

8 

5 

252 

5 

984 

5 

622 

6 

691 

6 

657 

7 

042 

7 

136 

7 

347 

7 

887 

                    

Diff. i kr        1 

971 

1 

479 

1 

790 

2 

416 

2 

169 

2 

635 

Diff. i %        42 

% 

29 

% 

34 

% 

51 

% 

42 

% 

50 

% 

              

              
Utslippssøkna

d 
   5 

320 

7 

200 

7 

200 

7 

200 
      

Tilsyn    875 875 875 975       
Tømming 840 904 904 960 960 960 1 

060 
      

              

 

Tallene i tabellen nedenfor viser priser eks. mva. for en normal bolig på 120m2 med stipulert forbruk i 

Narvik opp mot større kommuner i Nordland og Troms.  

 

 Narvik Bodø Tromsø Harstad 

     

 201

5 

201

6 

201

7 

2018 201

9 

202

0 

202

1 

201

9 

202

0 

201

9 

202

0 

201

9 

202

0 

Vann  1 

874 

1 

980 

2 

110 

2 

270 

2 

270 

2 

576 

2 

411 

2 

897 

2 

919 

2 

594 

2 

724 

3 

482 

3 

543 

Avløp 2 

251 

2 

426 

2 

610 

2 

908 

2 

982 

3 

408 

3 

211 

2 

594 

3 

022 

3 

050 

3 

112 

3 

674 

3 

755 

Sum  4 

126 

4 

406 

4 

720 

5 17

8 

5 

252 

5 

984 

5 

622 

5 

491 

5 

491 

5 

644 

5 

836 

7 

156 

7 

298 

                    

Diff. i kr        239 -43 392 -

148 

1 

904 

1 

314 

Diff. i %        5 % -1 

% 

7 % -2 

% 

36 

% 

22 

% 

              

              
Utslippssøkna

d 
   5 

320 

7 

200 

7 

200 

7 

200 
      

Tilsyn    875 875 875 975       
Tømming 840 904 904 960 960 960 1 

060 
      

              

 

Tabellene ovenfor viser at Narvik i 2020 hadde et lavt totalgebyr for vann og avløp, når en 

sammenligner dette mot gjennomsnittet i landet og gjennomsnittet i Nordland. Når en sammenligner 

mot de nærmeste store kommuner rundt oss, så ser en også at Narvik har spesielt lave gebyrer i 

forhold til Harstad. Narvik er også likt i gebyrnivå med både Bodø og Tromsø som er store kommuner 

med stordriftsfordeler.  

 

 

 
3.  Særbudsjett 2021 

 

2.2.1. Særbudsjettets innhold 
Særbudsjettet til Narvik Vann inneholder pliktige oppstillinger for drift og investering: 

· Økonomisk oversikt – drift 

· Bevilgningsoversikt og budsjettrammer drift  

· Bevilgningsoversikt og budsjettrammer investering 

· Økonomiplan drift og investering 



 

Økonomiplan drift og investering er en langsiktig oversikt som skal informere om fremtidige 

økonomiske utfordringer og dette vil omtales nærmere i saksutredningen, spesielt med tanke på 

utviklingen i gebyrene på alle områdene.  

 

Budsjettet inneholder også vedlegg som ikke anses som pliktige deler til budsjettet, men som er 

medtatt for å øke informasjonsverdien. Oversikt over bruk av fond er tatt med for å gi informasjon om 

størrelsen på de ulike fondene og hvordan disse er tiltenkt brukt i økonomiplanperioden. Det er også 

lagt ved en detaljert oversikt over budsjetterte utgifter og inntekter på de enkelte ansvarsområdene, slik 

at alle brukere kan få et godt innblikk i alle kostnader på de ulike områdene.  

 

 

2.2.2. Driftsbudsjett  
Utgifter i driftsbudsjettet på de ulike ansvarsområdene er sammensatt av kostnadselementer som 

kapitalkostnader, lønnskostnader, driftskostnader og kalkulatoriske avskrivninger. Inntekter i 

driftsbudsjettet er sammensatt av inntektselementer som gebyrinntekter, andre inntekter, bruk av 

fondsmidler og motpost kalkulatoriske avskrivninger.  

 

Generelle forhold utgifter: 

Kapitalkostnadene er beregnet ut fra tidligere års investeringer og består av avskrivning og en 

rentekostnad. Rentekostnaden beregnes ved å benyttes en fastsatt rentefaktor, 5-årig Swaprente, hvor 

restverdi på anleggsmidler brukes som grunnlag.  Siden Narvik Vann har store investeringer hvert år 

som finansieres ved låneopptak, vil renteutviklingen ha stor betydning på kostnadselementet 

kapitalkostnader. Totalt rentenivå for 2020 ser ut til å ende på ca. 1,40 %. For 2021 forventes det en 

liten økning, og derfor er det i 2021 benyttet et totalt rentenivå på 1,70 % 

 

Lønnskostnader består av lønn og sosiale kostnader for alle ansatte. I neste års budsjett er det tatt 

høyde for årets lønnsoppgjør og det er lagt inn et moderat lønnsoppgjør. Det er ikke gjort endring på 

antall stillingshjemler i foretaket. Pensjonskostnaden i foretaket har i de siste årene vært lave og har 

ligget på ca. 14-16 % av lønnskostnaden. For budsjett 2021 benyttes det 18 % avsetning til dekning av 

pensjonskostnader.   

 

Driftskostnader økes normalt ut fra en forventet prisstigning. I tillegg vil det være enkelte poster som 

justeres opp og ned som følge av spesielt innkjøp av utstyr eller konsulenttjenester fra år til år. For 

Ballangen og Kjøpsvik er det lagt inn ekstra midler til kjøp av varer og tjenester, da va-installasjoner 

må oppgraderes noe. Foretaket har stort fokus på effektivisering og kostnadsbesparende tiltak. Det 

viktigste effektiviseringstiltaket som gjøres er det daglige forebyggende arbeid som personellet gjør 

med oppfølgning av alle VA-installasjoner, slik at man skal unngår at uheldige situasjoner oppstår og 

som medfører store kostnader.  

 

Det legges opp til at tjenestenivået på alle områder opprettholdes i 2021. 

 

Generelle forhold inntekter:  

I all hovedsak finansieres driftsutgiftene på områdene med gebyrer, men det er også noen 

salgsinntekter og sykepengerefusjoner.  

 

Narvik Vann ønsker å ha god oversikt over endringer som skjer på eiendommer som er tilknyttet vann- 

og avløpsnettet, og det legges derfor stor vekt på å ha korrekt grunnlagsdata som danner grunnlag for 

fakturering av gebyrene. Som følge av kommunesammenslåingen er det fortsatt feil i Matrikkeldata 

for områdene Tysfjord og Ballangen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom. 

Narvik Vann jobber løpende med å kvalitetssikre og korrigere disse grunnlagsdata, slik at alle 

eiendommer får korrekte gebyrer.  

 

Som følge av at det er opparbeidet fondsmidler på ca 14,9 millioner og at det er krav når tid fondene 

må brukes, så legges det opp til bruk av fond på ca 7,7 millioner i 2021. 

 

Driftsbudsjett Fellesinntekter og fellesutgifter: 



På dette området føres renteinntekter fra bankkontoer og rentekostnader som innbyggerne har krav på 

som avkastning på sine opparbeidede fond. I tillegg føres kapitalkostnader som beregnes som en 

kostnad på områdene Vann og Avløp og som da overføres videre til Narvik kommune for å betjene 

låneopptak på selvkostområdene. Området er budsjettert i balanse.  

 

Driftsbudsjett Administrasjon: 

Dette området består av 3 tjenester, Områdeadministrasjon, Prosjektadministrasjon og Miljø og 

forurensing. På de 3 tjenestene føres lønnskostnader og tilhørende kostnader til personellet. Alle 3 

tjenester fordeles ut til andre områder ved årsavslutning ut i fra fordelingsnøkler, slik at området vil 

alltid gå i balanse.  

 

Områdeadministrasjon har 5 ansatte med totalt 5 stillingshjemler. I tillegg til lønnskostnader er det 

også driftskostnader tilknyttet personellet som er kostnadsført på området. Det er etablert interne 

leveringsavtaler med Narvik kommune, hvor Narvik Vann kjøper følgende merkantile tjenester hos 

Narvik kommune; regnskap, lønn, IT, innkjøp, personal, husleie inkl renhold. Totalt utgjør disse 

tjenestene i dag ca. 6 millioner kroner pr år som da utbetales til Narvik kommune. Totale kostnader 

fordeles til alle områder, dvs. til Vann, Avløp og Spredt avløp, ut fra fordelingsnøkler.  

 

Prosjektadministrasjonen har 6 ansatte med totalt 6 stillingshjemler. De ansatte har oppgaver tilknyttet 

Narvik Vann sine utbyggingsprosjekter.  I tillegg til lønnskostnader er det driftskostnader tilknyttet 

personellet som er kostnadsført på området.  Kostnader tilknyttet selve utbyggingsprosjektene føres i 

investeringsregnskapet. Totale kostnader fordeles til de områder som benytter prosjektavdelingen som 

da vil være områdene Vann og Avløp.  

 

Miljø og forurensning har 3 ansatte med totalt 2,6 stillingshjemler. Som følge av det vil bli 

gjennomført et stort antall av tilsyn i perioden mai til september, så er det medtatt ekstra lønnsmidler 

som utgjør ca. ei 40% stilling. Lønnsmidlene er tiltenkt brukt på deltidsstillinger/sommervikarer som 

skal bidra med tilsynsoppgaver. I tillegg til lønnskostnader er det driftskostnader tilknyttet personellet 

som er kostnadsført på området. Totale kostnader fordeles til de 3 tjenestene på spredt avløp, ut fra 

fordelingsnøkler.  

 

Driftsbudsjett Vann og Avløp: 

Kapitalkostnader utgjør en stor del av de totale kostnadene på disse to områdene, 35 % for Vann og 38 

% for Avløp i budsjettet for 2021. Denne kostnaden anses som en fast kostnad som følge av kostnaden 

uansett vil påløpe uavhengig av aktiviteten på områdene. Dette er årsaken til at det i gebyrsystemet er 

lagt opp en fast del og en variabel del, hvor da den faste delen av det totale gebyret har vært fastsatt til 

ca. 40%.  

 

Vann og Avløp har 21 ansatte med totalt 20,8 stillingshjemler hvorav 1,8 stillingshjemler benyttes til 

oppfølgning av ledningskartverk. De øvrige 19 ansatte benyttes til daglig drift, hvorav 2 ansatte går av 

med pensjon sommeren 2021. I tillegg til lønnskostnader og driftskostnader tilknyttet personellet så er 

det andre store driftskostnader tilknyttet områdene. Spesielt er det store kostnader tilknyttet 

forbruksmateriell, strøm, produksjonsinventar, driftsovervåking, vedlikeholdstjenester på 

installasjoner inkl. ledningsbrudd, serviceavtaler, materiell til vedlikehold, konsulenttjenester m.m. 

Mye av kostnadene er tilknyttet forebyggende arbeid for å sikre at alle installasjoner fungerer optimalt 

slik at det ikke blir avvik i leveransen på tjenestene.  I tillegg vil områdene få fordelingskostnader fra 

Administrasjonen, dvs. fra Områdeadministrasjon og Prosjektadministrasjon.  

 

Områdene finansieres ved brukerbetalinger i form av gebyrer men det er også budsjettert med enkelte 

andre inntekter som bruk av fond. Vann og Avløp er selvkostområder og budsjetteres derfor i balanse.  

 

Driftsbudsjett Spredt avløp: 

Spredt avløp omfatter tjenester til de som har private avløpsanleggene i Narvik kommune og omfatter 

de 3 tjenestene utslippssøknader, tilsyn og tømming.   

 

Området har ingen ansatte men får levert tjenester fra Administrasjonen, dvs. fra Miljø og forurensing. 

For tjenestene utslippssøknader og tilsyn vil det derfor kun være fordelingskostnader fra 



Administrasjonen, dvs. personalkostnader fra Miljø og forurensning og felleskostnader fra 

Områdeadministrasjonen. For tjenesten slamtømming så vil det i tillegg være kostnader for innleie av 

tømme-entreprenør som foretar selve tømmingen av de private avløpsanleggene. 

 

Alle tjenestene på området finansieres ved brukerbetalinger i form av gebyrer. Spredt avløp er et eget 

selvkostområde og budsjetteres derfor i balanse.  

 

Detaljerte driftsbudsjetter for alle områder: 

Ut fra de ovennevnte forhold så er det utarbeidet et detaljert driftsbudsjett, på alle områder, som er 

inntatt som et vedlegg i budsjettdokumentet. Ut i fra detaljerte driftsbudsjett er det så utarbeidet en 

økonomisk oversikt drift. Driftsbudsjett 2021, økonomiske oversikt drift, for Narvik Vann 

fremkommer av vedlagte budsjettdokument.  

 

 

2.2.2. Investeringsbudsjett 
For områdene Vann og Avløp har det vært utarbeidet nye langsiktige investeringsplaner i form av 

hovedplaner for vann og avløp. Utgangspunktet for investeringene i 2021 vil være prosjekter som 

fremkommer av hovedplanene for vann og avløp samt prosjekter fra 2020 som ikke er ferdigstilte.  

 

Det er ønskelig å opprettholde utskiftingstakt av ledningsnett i henhold til hovedplaner, slik at 

kvaliteten på ledningsnettet opprettholdes. Øvrige større utbygginger gjennomføres også som planlagt, 

men det har blitt noen forskyvninger på noen prosjekter på grunn av kompleksitet og noe lengre 

planleggingstid.  Totalt er det planlagt investeringer i 2021 med ca. 98 millioner. De største 

prosjektene i 2021 er følgende: 

· Narvik krisevann                                          7,6 millioner  

· Fagerjord vannverk                                2,8 millioner  

· Oppgradere anlegg i Ballangen/Kjøpsvik            3,4 milloner 

· Ledningsfornyelse vann                              25,7 millioner 

· Ledningsfornyelse avløp og overvann          49,4 millioner 

· Ny avløpsløsning Kjøpsvik                      3,2 millioner 

· Medby Næringspark                                2,5 millioner 

· Narvik sykehus                                           2,3 millioner 

 

Det er utarbeidet et detaljert investeringsbudsjett som er inntatt som et vedlegg i budsjettdokumentet. 

Ut i fra detaljerte investeringsbudsjett er det så utarbeidet en økonomisk oversikt investering. 

Investeringsbudsjett 2021, økonomiske oversikt investering, for Narvik Vann fremkommer av 

vedlagte budsjettdokument. 

 

 

 

4.  Økonomiplan 2021 - 2024, drift og investering 

 

2.4.1. Selvkostfond 
Foretaket er pliktig til å avsette evt. overskudd til fond slik at de blir øremerkede midler til de ulike 

områdene og tilsvarende vil underskudd måtte dekkes av fondene. Det er krav til at det enkelte 

overskudd må brukes senest etter 5 år, jfr. veileder for selvkost. 

 

Totalt vil det kun være avsatt midler til fond på området Vann med ca. 14,9 millioner pr 1.1.2021 og 

alle midler brukes opp i løpet av økonomiplanperioden 2021-2024. Det er laget en egen oversikt over 

fondsbruken i økonomiplan perioden, som er inntatt som et vedlegg i budsjettdokumentet.  

 

 

2.4.2. Økonomiplan drift 
Grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan vil normalt være budsjettsituasjon for 2021, hvor det da 

gjøres et påslag for lønns- og prisstigning. Videre vil større endringer av økonomisk karakter måtte tas 

inn i planen, eks. kan det være organisatoriske endringer, økning i personell, investeringer, endring av 



rentenivå og spesielle kostnads- og inntektsendringer som må hensynstas.  

 

Som nevnt har Narvik Vann store investeringer for de enkelte år på områdene vann og avløp. Ved 

renteendringer medfører dette store konsekvenser for kapitalkostnadene i foretaket, som belastes som 

en kostnad på selvkostområdene. I økonomiplanen har vi tatt høyde for en liten renteøkning. I følge 

Kommunalbanken sin rentestatistikk vil det komme en liten økning i årene fremover. For 2021 er det 

langt inn en rente på 1,70 % mens for årene 2022 - 2024 har vi valgt å øke renten til 2,00 %. Skulle 

renteøkningen bli høyere enn vår prognose, vil gebyr økningen bli noe høyere enn det som 

fremkommer nedenfor.  

 

Økonomiplan drift til Narvik Vann KF for 2021 - 2024 er inntatt som et vedlegg i budsjettdokumentet. 

 

 

2.4.3. Økonomiplan investering 
Utgangspunktet for investeringene i økonomiplanperioden vil være prosjekter i hovedplanene for vann 

og avløp.  

Økonomiplan investering til Narvik Vann KF for 2021 - 2024 er inntatt som et vedlegg i 

budsjettdokumentet. 

 

 

2.4.4. Gebyrnivå i økonomiplanperioden  
For å si noe om gebyrnivået fremover er det foretatt en beregning med utgangspunkt i fremlagt 

økonomiplan for drift og investering. Endringene nedenfor er kun en prognose av utviklingen på 

gebyrnivået de 4 neste årene.  

 

Gebyrendringer for offentlig vann- og avløpsanlegg – normal bolig på 120 m2: 

 

 2020 Endring 2021 Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Snitt  

Vann Pris  Pris  Pris  Pris  Pris  
Fast  966  906  1 016  1 123  1 

163 
 

Stipulert 1 610  1 505  1 688  1 865  1 

931  
 

Sum ekskl. 

mva. 

2 576 -6,43 % 2 411 12,17 % 2 704 10,50 % 2 988 3,54 % 3 

094 

4,95 

% 

Avløp Pris  Pris  Pris  Pris  Pris  
Fast  1 222  1 136  1 196  1 272  1 

368 
 

Stipulert 2 186  2 075  2 213  2 353  2 

530  
 

Sum ekskl. 

mva. 

3 408 -5,77 % 3 211 6,18 % 3 410 6,31 % 3 625 7,53 % 3 

898  

3,56 

% 

           
TOTAL 

SUM 

5 984 -6,06 % 5 622 8,75 % 6 114 8,17 % 6 613 5,73 % 6 

992 

4,15 

% 

 

Prognosen viser en økning i snitt pr år med 4,15 %. Imidlertid forutsetter beregningene at rentenivået 

endrer seg likt med våre vurderinger, at det ikke skjer endringer/omprioriteringer på investeringsnivået 

de enkelte år eller at det skjer store organisatoriske endringer. Skulle noen av disse forutsetningene 

endre seg så vil også gebyrnivået endre seg. Gebyrnivået skal uansett vedtas årlig og gjelder kun for 

ett år av gangen.  

 

Gebyrendringer forurensingsforskriften Kapittel 12 – eiendommer med private anlegg på 4m3:  

 

 2020 Endring 2021 Endring 2022 Endring 2023 Endring 2024 Snitt  

Slamavskiller 

bolig 

Pris  Pris  Pris  Pris  Pris  

Tilsyn – hvert 6 

år 

875  975  975  975  975  



Tømming – hvert 

2 år 

960  1 060  1 060  1060  1 

060 
 

Sum ekskl. mva. 1 835 10,90 % 2 035 0,00 % 2 035 0,00 % 2 035 0,00 % 2 

035 

2,73 

% 

Slamavskiller 

fr.t.bolig 

Pris  Pris  Pris  Pris  Pris  

Tilsyn – hvert 6 

år 

875  975  975  975  975  

Tømming – hvert 

2 år 

480  530  530  530  530  

Sum ekskl. mva. 1 355 11,07 % 1 505 0,00 % 1 505 0,00 % 1 505 0,00 % 1 

505 

7,77 

% 

Tett tank Pris  Pris  Pris  Pris  Pris  
Tilsyn – hvert 6 

år 

875  975  975  975  975  

Tømming – hvert 

år 

1 920  2 120  2 120  2 120  2 

120 
 

Sum ekskl. mva. 2 795 10,73 % 3 095 0,00 % 3 095 0,00 % 3 095 0,00 % 3 

095 

2,68 

% 

Minirenseanlegg Pris  Pris  Pris  Pris  Pris  
Tilsyn – hvert 6 

år 

875  975  975  975  975  

Tømming – hvert 

6 år 

1 925  2 120  2 120  2 120  2 

120 
 

Sum ekskl. mva. 2 795 10,73 % 3 095 0,00 % 3 095 0,00 % 3 095 0,00 % 3 

095 

2,68 

% 

 

Prognosen viser at for tilsyn og tømminger vil det bli en økning i snitt pr år med ca 2,7% %. Det er 

kun en økning i gebyrere i 2021. For søknad om utslippstillatelser legges det ikke opp til noen endring 

av gebyret i hele perioden.  
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