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Saksopplysninger 
Kommunens kostnader vedrørende investeringer, drift og vedlikehold skal dekkes av abonnentene etter 
selvkostprinsippet, det vil si at gebyrene skal dekke kommunens kostnader. Fordi kostnadene kan være 
vanskelig å beregne for hver enkelt år legger forskrifter opp til at det skal etableres et driftsfond slik at 
underskudd/overskudd enkelte år kan fordeles over 4 år. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften 
kapittel 16. Kommunen benytter ekstern kompetanse for beregning og modellering av gebyrer opp mot 
fond på selvkostområdene (se vedlagt budsjettnotat fra Momentum).  
 
 
Avløp: 
Nytt renseanlegg på Bruhagen ble ferdigstilt i 2017. Anlegget fungerer som forventet. Renseanlegget gir 
en vesentlig forbedring i forhold til tidligere hvor kloakken gikk urenset til sjø, og utslippet tilfredsstiller 
nå dagens forskriftskrav for primærrensing. 
 
Det ble ferdigstilt kommunalt avløpssystem i Henda (ca. 1,5km) i løpet av året, og det jobbes der nå med 
å tilknytte enkeltabonnenter. Dette gir vesentlig forbedring i dette området. 
 
I Kårvåg sentrum er det gjort noe forbedringsarbeider på avløpssystemet, arbeider fortsetter her i 2018. 
I planperioden skal det arbeides aktivt med fornying av avløpsnettet, i hovedsak ved å separere 
overvann fra spillvann der dette tidligere ikke er gjort. Gevinsten er blant annet bedre kapasitet på 
avløpsnettet og dermed færre tilfeller av overløp/forurensning. I tillegg må rensekapasiteten for avløp i 
dette området økes, denne er per i dag sprengt, det er flere abonnenter tilknyttet enn anleggene er 
dimensjonert for.  



 
Det er fortsatt flere store kommunale utslipp som går urenset til sjø. Disse må utbedres i de kommende 
årene. 
 
 
Drikkevann: 
Folland Vannverk har i 2017 rehabilitert ca. 1 km med drikkevannrør, og satt ned 1 ny hoved-kum i 
Henda-området. Det er i tillegg bygd 1 km med ny hovedledning på Kårvåg og Langøya. Utbyggingen 
på Langøya kom hovedsakelig som konsekvens av utbyggingen av Langøen Vest (privat boligfelt), men 
den forbereder for ilandføring og videre utbygging av hovedledning mot Hasseløya. Det har lenge vært 
store utfordringer med hovedledninger som går i Langøysundet.  For å legge til rette for videre 
utvikling av næringsliv og bosetting området er det nødvendig å øke kapasiteten gjennom å 
oppgradere eksisterende ledning i sjø mellom Sandøya og Hasseløya vest i Langøysundet.  
 
Det var i 2017 planlagt en større oppgradering av demningen for inntaksdammen til Folland Vannverk 
etter nye krav fra NVE. Dette prosjektet er forskjøvet frem til 2018. Kostnaden er beregnet å komme opp 
mot 7,5 millioner kroner og vil gi vannverket vesentlig økte kapitalkostnader de kommende årene. 
 
Mattilsynet har årlige tilsyn og sjekker at vannverket har nødvendige prosedyrer og internkontrollsystem. 
Tidligere års avvik og anmerkninger er etterkommet. Mattilsynet foretar også løpende kontroll av 
vannprøver. Kommunene har over flere år foretatt betydelige investeringer innenfor selvkostområdet 
vannforsyning. Tiltakene her medvirket til sikrere leveranse av drikkevann med godkjent kvalitet.  
Dette med hjemmel i lov om matproduksjon og mattrygghet av 19.12.2003.  
 
Rehabilitering av ledningsnett er en kontinuerlig oppgave for alle kommuner. På landbasis regner en med 
at lekkasjer utgjør ca. 35-45% av vannforsyningen. Nødvendig utskifting er 1-2% årlig. 
Folland Vannverk har foretatt utskifting av ledninger og kummer iht. krav. Det har også vært utskiftet en 
del stikkledninger. Dette reduserer også risikoen for lekkasjer og uforutsette driftsavbrudd. 
 
For å oppfylle kravene om brann/slokkevann planlegger Folland vannverk i samarbeid med Nordre 
Vannverk kontinuerlig kontroll av brannkummer inkl. kapasitetsmålinger. 
 

Endringer av gebyrer som foreslås fra 2017 til 2018: 
- Årsavgift på drikkevann for abonnenter tilhørende Folland vannverk økes med 9,8%. 

Tilknytningsavgift foreslås beholdt uendret. 
- Årsavgiften for avløp økes med 9,4% fra 2017 til 2018. Tilknytningsavgift beholdes 

uendret. 

Vurdering 
De neste 4 årene er det planlagt at det skal investeres ca. 30 millioner på selvkostområdene 
vannforsyning og avløp, hvorav bygging av renseanlegg for kloakk utgjør den største delen. Kommunens 
kapasitet til planlegging og gjennomføring av disse prosjektene er dessverre noe begrenset, slik at enkelte 
investeringer er blitt skjøvet frem i tid. Gebyrsatsene må tilpasses driftsnivå og investeringstakt. Det er 
fortsatt mulig at ambisjonsnivået er i høyeste laget. 
 
Samarbeid med andre vannverk om leveransesikkerhet er en prioritert oppgave. Aktuell nå er 
sammenkobling med IAV (Indre Averøy Vannverk). Kristiansund kommune ved teknisk etat har også 
sett på de tekniske mulighetene for sammenkobling til Averøy.  
 
Det er etterslep på digitalisering av kart både på avløp og drikkevann. Arbeidet er startet med innmåling 
på en felles standard, dette sammen med de andre vannverkene på Averøy. Dette bør det satses videre på 
i 2018. 
 
Vannforsyning: 



Vannverket har en akseptabel teknisk standard, men demningen i Vassdalen må oppgraderes vesentlig i 
2018. Vannverket vil etter dette fokusere på bytte ut gammelt ledningsnett og utrangerte ventilkummer, 
samt forsterke vannledning i områder med mye vekst. Der det åpner seg mulighet å dele grøftekostnad i 
andre prosjekter, så prioriteres deltagelse i slike prosjekter.  
 
Ved årsslutt 2017 forventes det et positivt driftsfond på 0,258 mil. kr. Selv om det foreslås en økning av 
gebyret for drikkevann på 9,8 % for 2018 forventes det at fondet blir redusert med 0,3 mil kr til å være 
0,05 mil kr ved inngangen til 2019, vesentlig grunnet økte kapitalkostnader/avskrivninger. 
 
 
Avløp:  
Avløp har store etterslep på oppgradering av rensetiltak, det må derfor investeres mye i denne sektoren i 
kommende 4 årsperiode. Dette vil bli utført i samsvar med budsjett for 2018 og etter oppdatert 
avløpsplan som er under utarbeidelse med forventet vedtak i første halvår 2018.  
 
Ved årsslutt 2017 ventes det et positivt driftsfond på 2,05 mil. kr. Fondsoppbyggingen skyldes i stor grad 
forsinkede investeringer i forhold til bygging av renseanlegg. Det forventes at fondet blir redusert med 
0,54 mil kr til å være 1,5 mil kr ved utgangen av 2018 med ytterligere reduksjon i årene som kommer.  
 
Bygging av renseanlegg på Bruhagen og bygging av flere renseanlegg i de nærmeste årene medfører så 
stor økning av kapitalkostnader/avskrivninger at en selv med foreslåtte økning av gebyrer bygger ned 
driftsfond. 
 

Endring av forskrifter: 
Det jobbes med utarbeidelse av ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Averøy 
kommune. Disse ventes å være ferdigstilte innen kort tid og vil gjelde fra 2019. Det forventes at 
som konsekvens av endringer her vil satsene for tilknytning gå ned da kostnadene forbundet 
med utbygging av nett skal dekkes over årsgebyret. Det foreslås derfor å beholde satsene for 
tilknytning uendret fra 2017 for 2018.   

Rådmannens innstilling 
Averøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag for vann og avløpsgebyr for 2018. 
 
Årsavgift på drikkevann for abonnenter tilhørende Folland vannverk økes med 9,8% fra 2017 til 
2018. Tilknytningsavgift beholdes uendret. 
 
Årsavgiften for avløp økes med 9,4% fra 2017 til 2018. Tilknytningsavgift beholdes uendret. 
 
Videre utbygging og renovering av ledningsnett og bygging av avløpsanlegg gjennomføres som 
omtalt og beskrevet i samsvar med budsjett for 2018 (rådmannens tiltaksliste for investering). 
 
Prosjektene finansieres ved opptak av lån som nedbetales over maksimum 30 år. 
Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkårene, innhente konkurrerende anbud, 
inngå avtaler og gjennomføre prosjektene. 
 
 

Behandling i Averøy formannskap - 21.11.2017  
 
 



Formannskapets forslag – enstemmig: 
Averøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag for vann og avløpsgebyr for 2018. 
 
Årsavgift på drikkevann for abonnenter tilhørende Folland vannverk økes med 9,8% fra 2017 til 
2018. Tilknytningsavgift beholdes uendret. 
 
Årsavgiften for avløp økes med 9,4% fra 2017 til 2018. Tilknytningsavgift beholdes uendret. 
 
Videre utbygging og renovering av ledningsnett og bygging av avløpsanlegg gjennomføres som 
omtalt og beskrevet i samsvar med budsjett for 2018 (rådmannens tiltaksliste for investering). 
 
Prosjektene finansieres ved opptak av lån som nedbetales over maksimum 30 år. 
Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkårene, innhente konkurrerende anbud, 
inngå avtaler og gjennomføre prosjektene. 
 
 
 
 

Behandling i Averøy kommunestyre - 14.12.2017  
 
 

Kommunestyrets vedtak – enstemmig: 
Averøy kommunestyre vedtar vedlagte forslag for vann og avløpsgebyr for 2018. 
 
Årsavgift på drikkevann for abonnenter tilhørende Folland vannverk økes med 9,8% fra 2017 til 
2018. Tilknytningsavgift beholdes uendret. 
 
Årsavgiften for avløp økes med 9,4% fra 2017 til 2018. Tilknytningsavgift beholdes uendret. 
 
Videre utbygging og renovering av ledningsnett og bygging av avløpsanlegg gjennomføres som 
omtalt og beskrevet i samsvar med budsjett for 2018 (rådmannens tiltaksliste for investering). 
 
Prosjektene finansieres ved opptak av lån som nedbetales over maksimum 30 år. 
Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkårene, innhente konkurrerende anbud, 
inngå avtaler og gjennomføre prosjektene. 
 
 
 
 


