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Gebyrregulativ 2020 - Avlaupsgebyr 
 

Samandrag: 
Saka gjeld årleg fastsetjing av tilknytings- og årsgebyr for avlaup etter forskrift 
vedteke i kommunestyret 27.10.2005 saksnr: 088/05. 
 
 

 
Kommunestyret 21.11.2019: 
 
Behandling: 

Saka vert utsett grunna utlegging til offentleg ettersyn. 
 
K- 137/19 Vedtak: 

Saka vert utsett. 
 
 
 

 

Rådmannen si tilråding: 
 

1. Herøy kommunestyre vedtek nytt gebyrregulativ for avlaupsgebyr for 
Herøy kommune med verknad frå 01.01.2020,jfr. Vedlagt forslag til 
Gebyrregulativ for avlaup 2020. 

 
2. Dette vedtaket er gjort med heimel i lov om kommunale vass- og 

kloakkavgifter av 31.mai 1974.  

 
 
 

 
Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 19.11.2019 - 160/19 

 
1. Herøy kommunestyre vedtek nytt gebyrregulativ for avlaupsgebyr 

for Herøy kommune med verknad frå 01.01.2020,jfr. Vedlagt forslag 



til Gebyrregulativ for avlaup 2020. 

 
2. Dette vedtaket er gjort med heimel i lov om kommunale vass- og 

kloakkavgifter av 31.mai 1974.  

 
 
 

 
 
 
  



Vedlegg: 
Gebyrregulativ for avlaup 2020 

 

Saksopplysningar: 
Gjeldande prisjustering vart vedteken med verknad frå 01.01.19. Ein vil i forslag til 
avlaupsgebyr for 2020 halde gebyret uendra frå 2019. Ein vil i inneverande år 
bruke om lag 3 mill. kroner av avsette midlar til utbygging etter 
Kloakkrammeplanen. Ein vil ved årsskiftet ha tilgjengeleg om lag 21 mill. frå 
tidlegare løyvingar.   
Låna til leidningsanlegg vert avskrivne over 40 år, medan tekniske anlegg som 
pumpestasjonar og silanlegg vert avskrivne over 20 år. Pr. 31.12.2018 stod det 
2.345.134,- kroner på bunde driftsfond kloakk. Totalt aktivert i balansen 
vedkomande avlaupsanlegg er i dag om lag 98 mill. kroner. Avskrivingar og renter 
vert berekna av denne summen og er i budsjettet for 2019 berekna til om lag 6,3 
mill. kroner samla.    
 
Etter gjeldande sentrale lover og forskrifter vedkommande vass- og kloakkgebyr er 
det lagt opp til at meir av det samla gebyret skal leggjast på årsgebyret medan 
tilknytingsgebyret bør reduserast. I gebyrforskrifta for Herøy kommune som vart 
gjort gjeldande frå og med 01.01.2006 er det lagt opp til dette. For 2020 vert det i 
forslaget til gebyrregulativ lagt opp til at årsgebyret og tilknytingsgebyret vert halde 
på same nivå som i 2019, altså ingen auke i avlaupsgebyra for 2020. Forslag til 
nytt gebyrregulativ for avlaup for 2020 følgjer saka som vedlegg.  
 
Ved den årlege rekneskapsavslutninga vert alle funksjonane som ligg under ansvar 
5131 Avlaup sett under eitt.  
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Konsekvensar for folkehelsa: 
Etablering av gode avlaupsanlegg fremmar god folkehelse. 
 
Konsekvensar for drifta: 
Alle utgifter i tilknyting til avlaupsanlegg for kloakk vert kosta av abonnentane og 
belastar såleis ikkje den kommunale drifta elles. 
 
 
Konsekvensar for beredskap: 
Gode avlaupsanlegg og god drift / driftsovervaking gir god beredskap i forhold til 
uønska forureining. 
 
  
Avlaupsgebyra i Herøy kommunen er noko høge i forhold til nabokommunane. 
Dette kjem m.a. av topografien og busetnaden i kommunen med mange bygdelag 
der det må byggast ut kommunalt avlaupsnett. Fleire stadar vert det p.g.a dette 
lang transport av avlaupsvatn ved hjelp av ein rekke pumpestasjonar som både er 
dyre å bygge og som gir auka driftsutgifter.   
 
Utbyggingstakta og kostnadane med utbygging av avlaupsanlegg i kommunen har 
vore mindre enn ein hadde rekna med i 2019 og ein vurderer det slik at ein kan 
halde avlaupsgebyret for 2020 uendra. Rådmannen vurderer det såleis slik at sjølv 
om ein ikkje aukar tilknytingsgebyret og årsgebyret for 2020 så vil ein ha ei 
dekningsgrad på 100%. D.v.s. at ordninga er sjølvfinansierande, og ikkje belastar 



den kommunale drifta elles.  
 
 

 
 
Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann  

 


