
Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 

punkt c som lyder: 

a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye 
ved saksutsendelse til kommunestyret (grunnet feil i ført beløp). 

 

Side 41, samt sidene 44 – 47 får ingen endringer og byttes derfor ikke ut. 

Nye sider 48 – 52 følger her, i tillegg til ny side 12 som også omhandler trykkavløpet på Lyseren. 

 

 

 

  



Ny side 12: 

 

Forutsetninger som er lagt inn ved beregning av avgifter for Rensedistrikt Lyseren er: 

 

AVLØP: 

Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det 

ikke er noe å sammenligne med. 

Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er 

installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 

50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og 

større grad. 

Det er lagt inn en fastavgift på kr 2 000,- pr år i tillegg til at det er lagt inn tilknytningsavgifter 

på kr 2 000,- for 50% av abonnentene i 2015 og de resterende 50% i 2016. Det er ikke lagt inn 

tilknytningsavgifter utover i perioden, da det ikke er tatt stilling til hva den vil bli eller hvor 

mange det er som knytter seg på i fremtiden. Det vil imidlertid måtte påberegnes en avgift 

som ikke gjør det lønnsomt å vente med påmelding. 

 

Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på 

kapitalkostnadene før i 2016. De blir da redusert fra kr 1 365 000 til en inntekt på kr 33 000. 

Årsaken til inntekten som da kommer er at anlegget er nedbetalt ved annleggsbidrag, men det 

er kommunen som står som eier. 

Årsaken til at prisen stiger, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det 

forventede underskuddet i 2015 (kr 1 386 000) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over 

de neste fem årene.  

 

VANN: 

Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det 

ikke er noe å sammenligne med. Det er bl a lagt inn kr 250 000 i kjøp av vann fra vannverket. 

Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er 

installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 

50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og 

større grad. 

Det er lagt inn en fastavgift på kr 2 000,- pr år i tillegg til at det er lagt inn tilknytningsavgifter 

på kr 2 000,- for 50% av abonnentene i 2015 og de resterende 50% i 2016. Det er ikke lagt inn 

tilknytningsavgifter utover i perioden, da det ikke er tatt stilling til hva den vil bli eller hvor 

mange det er som knytter seg på i fremtiden. Det vil imidlertid måtte påberegnes en avgift 

som ikke gjør det lønnsomt å vente med påmelding. 

Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på 

kapitalkostnadene før i 2016. De blir da redusert fra kr 845 000 til kr 555 000. 

Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 bare er 

50% av anleggsbidragne som er innbetalt. De  resterende 50% skal innbetaes over en 10 

årsperiode. 

Årsaken til at prisen stiger, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det 

forventede underskuddet i 2015 (kr 926 000) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over 

de neste fem årene. 

 

Dersom det hadde vært innkrevd et a konto anleggsbidrag når utbygging av anlegget ble 

igangsatt på anslagsvis kr 100 000, noe som er svært vanlig å gjøre i slike tilfeller, ville de 

årlige avgiftene vært noe lavere da lånegjelden hadde vært lavere og renteutgiftene på 

anlegget hadde blitt betydelig lavere. 



Nye  sider 48 – 52: 

 

 

 
 

Driftsutgifter, vanndistribusjon 757 000kr          

Driftsutgifter vannproduksjon - kjøp av vann 250 000kr          

Indirekte kostnader -kr                 

Kapitalkostnader 845 000kr          

Brutto totalkostnader 1 852 000kr       

- Fastavgift (350 000)kr         

- Tilknytningsavgift (350 000)kr         

- Andre inntekter, balansefond (926 000)kr         

Sum til fordeling 226 000kr         

100 m3 x 175 abonnenter 17 500              m3 

Pris pr. m3 i 2015: (kr 226000 / 17 500 m3) 12,92 kr/m3

Fastavgift 2015 kr 2 000

Tilkoblingsavgift i 2015 kr 2 000

Driftsutgifter 1 032 000kr       

Betaling til AHSA, avløpsrensing 375 000kr          

Kapitalkostnader 1 365 000kr       

Brutto totalkostnader 2 772 000kr       

- Fastavgift (500 000)kr         

-Ttilknytningsavgift (500 000)kr         

- Andre inntekter,balansefond (1 386 000)kr      

Sum til fordeling 386 000kr         

100 m3 x 250 abonnenter 25 000 m3 

Kloakkavgift 2015: (kr 2 087 500 / 25 000 m3) 15,45 kr/m3

Fastavgift 2015 kr 2 000

Tilkoblingsavgift i 2015 kr 2 000

VANNAVGIFT 2015

KLOAKKAVGIFT 2015



 

 

 

RENSEDISTRIKT LYSEREN
Vannforsyningstjenesten - økonomiplan
Grunnlag for fastsetting av vanngebyr

Alle beløp i 1000 kr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018

Planlagte nyinvesteringer  1336 15370 4480 250 0

Planlagte reinvesteringer 0 0 0 0 0

Sum planlagte investeringer 1) 1336 15370 4480 250 0

Kostnader: 

Driftsutgifter inkl. administrasjon 0 1007 1216 1211 1206

Sum kapitalkostnader 68 845 555 509 452

Brutto årskostnader: 68 1852 1771 1720 1658

Selvkostberegningen: 2) 68 926 1771 1720 1658

Inntekter: 

Årsgebyrer 0 576 1421 1720 1658

Tilknytningsgebyrer 0 350 350 0 0

Sum gebyrinntekter 0 926 1771 1720 1658

Andre inntekter 0 926 0 0 0

Sum inntekter: 0 1852 1771 1720 1658

Selvkostfond:

Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) -68 0 0 0 0

Saldo selvkostfond etter årets endring -68 -68 -68 -68 -68

Renteberenging selvkostfond 4) -1 -2 -2 -2 -2

Dekningsgrad V-gebyrer % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Årsgebyr - satser:

Mengdevariabelt gebyr          kr/m3 0,00 12,92 27,45 58,30 54,74

Fast gebyr boliger,               kr/år 0 2000 2000 2000 2000

Merknad: 
1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drif t.  2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond.   
3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond   
4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader"



 



 

 

RENSEDISTRIKT LYSEREN
Avløpsstjenesten - økonomiplan
Grunnlag for fastsetting av avløpsgebyr

Alle beløp i 1000 kr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018

Planlagte nyinvesteringer  1717 24344 35262 250 0

Planlagte reinvesteringer 0 0 0 0 0

Sum planlagte investeringer 1) 1717 24344 35262 250 0

Kostnader: 

Driftsutgifter inkl. administrasjon 0 1407 2212 1578 1574

Sum kapitalkostnader 134 1365 -33 -20 -20

Brutto årskostnader: 134 2772 2179 1558 1554

Selvkostberegningen  2) 134 1386 2079 1458 1454

Inntekter: 

Årsgebyrer 0 886 1579 1458 1454

Tilknytningsgebyrer 0 500 500 0 0

Sum gebyrinntekter 0 1386 2079 1458 1454

Andre inntekter 0 1386 100 100 100

Sum inntekter: 0 2772 2179 1558 1554

Selvkostfond:

Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) -134 0 0 0 0

Saldo selvkostfond etter årets endring -197 -203 -210 -218 -226

Renteberenging selvkostfond 4) -5 -8 -8 -8 -9

Dekningsgrad A-gebyrer 0 % 99 % 100 % 99 % 99 %

Årsgebyr - satser:

Mengdevariabelt gebyr          kr/m3 0,00 15,45 15,45 18,32 18,16

Fast gebyr boliger,               kr/år 0 2000 2000 2000 2000

Merknad: 
1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drif t.  2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond.   
3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond   
4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader"



 


