Oppfølging av vedtak i sak 82/21
Kommunestyret 30.09.21

Sak 82/21 Gebyr slam - sette ned gebyret etter ny beregning av selvkostkalkyle
Vedtak:
1. Gebyret for septik / gråvann rensekostnad per m3 endres og
settes ned, og det innføres differensiert gebyr mellom slam fra
tette tanker og slam fra anlegg med slamavskiller.
2. De som har betalt det opprinnelige gebyret i 2021 skal få
differansen mellom opprinnelig og nytt gebyr tilbakebetalt. Dette
gjelder både kommunale tømminger og tømminger utført i regi av
Norva 24/operatør.
3. For septik / slam / gråvann fra andre kommuner skal det legges
et annet gebyr til grunn.
4. I kommunens betalingsreglementet 6.1 Vann og kloakk skal
følgende gebyr legges til grunn for rensekostnader i 2021:

Slam fra anlegg med
slamavskiller
Slam tette tanker / gråvann
For septik / slam / gråvann
fra andre kommuner

2020

2021

247,- per m3 u/mva

91,- per m3 u/mva

-

69,- per m3 u/mva

_

280,- per m3 u/mva

Transport følger gjeldende betalingsreglement og endres ikke.
5. Kommunestyret ber rådmannen redegjøre nærmere for
grunnlaget for gebyrfastsettingen for årene 2019 og 2020, herunder om det også kan hefte feil ved disse beregningene.
6. Kommunestyret ber om å få en redegjørelse for grunnlaget for
stipulert gebyr for tjenestene for årene 2022-2024 i god tid før
behandlingen av betalingsreglementet for 2022.
7. Kommunestyret ber om en nærmere redegjørelse for hvilket
gebyr som er innkrevd for tømming og transport av slam, - og om
praktiseringen er i tråd gjeldende betalingsreglement.
8. Kommunestyret anmoder på bakgrunn av redegjørelsen gitt i
sak 82/21 kontrollutvalget om å foreta nødvendige undersøkelser
for å kartlegge ulike sider ved saken herunder vurdere
kommunens praktisering og beregninger knyttet til
selvkostprinsippet.
9. Kontrollutvalget bes å utarbeide en rapport om kommunens
internkontroll, rutiner og avvikshåndtering i sak til kommunestyret.
Kontrollutvalget søker ekstern bistand i arbeidet.

Hvordan følger vi opp vedtaket?

•
•
•

•
•

Kommunestyret vedtok nye gebyr, vi har betalt tilbake de som har betalt for
mye (differansen mellom opprinnelig og nytt gebyr)
Som kvalitetssikring av selvkostarbeidet har vi i innført to årlige prognose/budsjettmøter(juni og august) I tillegg til et etter kalkyle møte(feb).
Kontrollutvalget har etter anmodning fra kommunestyret igangsatt en
forvaltningsrevisjon, selvkost slam.
I løpet av høsten vil vi svare pkt 5 og 7 i vedtaket
Presentasjon av selvkostområdet og hvordan gebyrene fastsettes og hvordan
gebyrutviklingen er estimert

Selvkostområder i Ringerike kommune
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vann
Avløp
Slam
Feiing
Private reguleringsplaner
Byggesak
Utslipp/ tilsyn
Oppmåling
Eierseksjonering

• Renovasjon(HRA)

• ENVIDAN momentum v/ Henrik D. Akerhaugen.
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