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Grunnlag for fastsettelse av årsgebyr renovasjon 2021 for Narvik kommune

1. Bakgrunn

Hålogaland Ressursselskap IKS er ansvarlig for drift av renovasjon av husholdningsavfall for Narvik
kommunes innbyggere. HRS Husholdning AS forestår den operative innsamlingen og behandlingen av
husholdningsavfallet. HRS Husholdning AS er definert som selvkostselskap og med dette ikke underlagt
selskapsskatt.

Det skal årlig vedtas gebyr for Renovasjon. Gebyret er beregnet ut i fra kostnadene på områdene som skal
dekkes slik at tjenestene leveres til selvkost.

HRS Husholdning AS legger frem et eget særbudsjett for 2021 for området behandling. I tillegg legges det
frem egne særbudsjett for innsamling i bykommunene Harstad og Narvik i tillegg til de 6 landkommunene i
HRS-regionen. Disse budsjettene vedtas av styret til HRS Husholdning AS og danner grunnlaget for prisene
på avfall samt gebyrgrunnlaget til kommunene.

2. Faktadel

2.1. Årsgebyr 2021

Med bakgrunn i HRS Husholdning AS sitt budsjettforslag for 2021 er det regnet ut enhetspriser for de
forskjellige gebyrene, jfr. forslag til innstillingen. Det er forutsatt full kostnadsdekning gjennom innkreving av
årsgebyrene, dvs. at alle områder skal dekkes til selvkost.

2.1.1. Gebyr for renovasjon

HRS Husholdning AS vil videreføre arbeidet med aktivt aeffektivisere driften på tjenesteområdet renovasjon,
slik at kostnadsnivået fortsatt holdes nede. For 2018 ble det vedtatt ainn fore grovavfall inkludert i gebyret for
Narvik kommunes abonnenter. Kalkylen for kollektivt adekke inn behandlingskostnaden på mottatt
grovavfall, utgjorde kr 350,- per abonnent ekskl mva. Det ble samtidig besluttet afase inn dette gebyrtillegget
over 3 år. Merkostnader ble dekket inn mot et akkumulert overskudd i selvkostfondet for Narvik kommunes
renovasjon. For 2019 og 2020 har imidlertid mottak av grovavfall vært betydelig større en kalkulert per
abonnent, som innebærer en kostnad naer 450,- per abonnent.



Den svenske staten har vedtatt ainnfore en trinnvis økning av forbrenningsavgift på restavfall. For 2021 økes
avgiften fra kr 75 til kr 100. Dette rammer oss som kunde direkte. Valutasituasjonen har i 2020 også vært

svært ustabil og forventes aligge på et snitt på kr 105 mot SEK, som innebærer en vesentlig kursendring

sammenlignet med tidligere års normalkurs. I tillegg kommer den generelle prisøkningen. For aimotekomme

dette vil prisøkningen utgjøre mellom 7- 9% på fraksjoner som sendes til forbrenning.

Harmonisering av gebyret for «nye» Narvik kommune innebar i 2020 et behov for trinnvis økning i gebyret

for abonnenten i gamle Narvik. For 2020 ble det derfor fastsatt en økning på 10,1 %, mens abonnenten fra
Ballangen og Tysfjord fikk en reduksjon på hhv 8,6 og 39,3 %. For 2021 foreslås det aytterligere øke gebyret

med 10 % for asluttfore harmoniseringen og dekke inn kostnader med ny innsamlingsordning samt økte

behandlingskostnader.

Hytte- og fritidsrenovasjon er lovpålagt og det jobbes for atilfredsstille disse kravene i Narvik. Fritidsboliger i
tidligere Ballangen kommune hadde allerede pålagt fritidsrenovasjon, slik at en gradvis harmonisering på

dette området er nødvendig. Når pliktig fritidsrenovasjon innføres for hele kommunen, tar man sikte på å

differensiere mellom 2 typer ordninger. De som er knyttet til samlepunkt og de som velger henteordning med
beholdere. Det foreslås derfor at gebyret for fritidsrenovasjon (tidl. Ballangen), økes med 10 % og at dette blir

gebyrnivået for fellespunkt-løsninger for fremtiden. Tjenesten inkluderer også mulighet for levering av
grovavfall på inntil 2 m3. De frivillige fritidrenovasjonene i tidligere Narvik, var knyttet til områder hvor det

går ordinære ruter. Frivillig sommerrenovasjon i Narvik, avvikles, da det ikke er mulig aha kontroll på utsatte

beholdere, dersom disse ikke hentes inn etter sesongslutt. Dagens frivillige helårsrenovasjon for hytter, vil
være for de som ønsker og kan ha egne beholdere. Denne vil gjelde hele året og settes lik 50 % av ordinær
renovasjon, avhengig av beholderstørrelse. Også denne vil være inkludert mulighet for levering av grovavfall

på inntil 2 m3.

2.1.2. Priser for en bolig på 120 m?

D fc l@e ores atte e etsprisene gir olgente priser a eta e oren o.1g pa m:

2020 Endring 2021

Renovasjon Pris Pris

Fast 3 280 328 3 608

TOT AL SUM inkl mva 3 725 4 510

nh f1. d b I% f boli, 120 3



2.1.3. Årsgebyrer sammenlignet med andre

Hvert år blir priser for kommunale tjenester rapportert inn til Kostra, herunder også årsgebyr for områdene
Renovasjon. Tallene i tabellen nedenfor viser renovasjonspriser eks.mva. for en bolig pa 120m? (Kilde SSB).

Narvik
Gj.snitt Landsgj .snitt

Nordland utenom Oslo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Renovasjon 2600 2600 2600 2750 2980 3280 3608 3119 3165 3258 2762 2854 2997

For HRS-kommunene var fordelingen for 2020 slik:

Renovasjonsgebyr HRS-kommuner 2020 mm.

Sammenlignet med de øvrige kommunene i HRS-regionen, ligger Narvik lavere.

2.1.4. Selvkostfond

Tidligere års overskudd for selvkostfondet for renovasjonsområdet til Narvik kommune ble i 2019 gjort opp i
sin helhet. Ved inngangen til 2020 hadde man et overførbart underskudd på 0,2 mill., som skal gjøres opp
innen 2024. I forbindelse med overføring av renovasjonsansvaret for gamle Ballangen og deler av Tysfjord
kommune, innebærer dette også at de akkumulerte saldi på selvkostfondene også må overtas. For Ballangen
utgjorde det akkumulerte selvkostfondet per 31.12.2019 et overskudd på  kr  1 587 000,-, mens det for Tysfjord
utgjorde et underskudd på  kr  1 457 238,-. Oppgitt fordelingsnøkkel mellom Narvik og Hamarøy utgjør 47/53,
som gir et akkumulert underskudd på  kr  684 902,-, som skal overføres. Dette innebærer at HRS netto overtar
en forpliktelse på vel 0,9 mill, som skal tilbakeføres brukerne i Narvik.



3. Forslag til innstilling

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

2020Prisstigning 2021

RENOVASJON LITEN (140 L) 3056 10,0% 3 362

RENOVASJON MIDDELS (240 L) 3280 10,0% 3608

RENOVASJON STOR (370 L) 3571 10,0% 3 928

DYPOPPSAMLING 3056 10,0% 3 362

RENOVASJON 190 L (delt 370 L) 3168 10,0% 3 485

FRITIOSRENOVASJON Fellespunkt [tidl Ballangen) 965 10,0% 1 062

RENOVASJON HYTTE(ordinærmed beholdere)

(50% av ordinær renovasjon, 140/240/370) 1575 50%

Reduksjonhjemmekompostering -670 0,0% -670

Reduksjon DELING DUNK (5 beholdere) -170 0,0% -170

Alle priserekskl.mva

Den tid det ikke er innført pliktig fritidsrenovasjon i hele kommunen, gjelder ordning med frivillig fritidsrenovasjon kun for de
områder der det tidligere ikke er etablert fritidsrenovasjon. For de delene av kommunen der det er etablert pliktig fritidrenovasjon,

opprettholdes ordningen uforandret.
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