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Kommunestyrets behandling av sak 79/2021 i møte den 09.12.2021: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 15,5 % fra 2021. 

 Kommunestyret vedtar følgende slamgebyr for 2022: 
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Formannskapets behandling av sak 134/2021 i møte den 23.11.2021: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

 Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 15,5 % fra 2021. 

 Kommunestyret vedtar følgende slamgebyr for 2022: 
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Kommunedirektørens innstilling 
 Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 15,5 % fra 2021. 
 Kommunestyret vedtar følgende slamgebyr for 2022: 
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Septiktanker – m3 Pris inkl mva 

0-5 2 856,- 

6-10 3 365,- 

Tillegg pr m3 over 10 582,- 

0-5 (Fritid) 1 428,- 

Ekstra tømming – m3  

0-5 2 856,- 

6-10 3 365,- 

Tillegg pr m3 over 10 582,- 

Nødtømming – m3  

0-5 7 409,- 

Tillegg pr m3 over 5 582,- 
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Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplan 

 

Bakgrunn for saken 

Nærøysund kommune er en del av samarbeidet i Namdalen angående henting og behandling 
av slam, fra kommunale og private anlegg. Dette vil bli administrert av MNA.  
 
MNA har engasjert firmaet Stokklands as, fra Hamarøy, som gjennomfører tømming av 
slamtankene. Slammet blir levert til Namdal Tankrens as sitt anlegg i Grong. 

Ansvarsområdet er basert på selvkost og det er MNA som fastsetter prisene for tømming. I 
tillegg kommer kommunens administrasjonskostnader. 

Kommunedirektørens vurdering 

Det fremkommer av prisene fra MNA at det legges opp til 3,5 % økning på prisene fra 2021.  

Kommunens kostnader kommer i tillegg. Området har et akkumulert negativt fond på ca kr. 
500 000,-. Andel av dette skal dekkes inn i 2022.  

For at inntektene skal bli lik utgiftene må gebyrene for Nærøysund økes med 15,5 %.  

Det vanligste volumet, 0 – 5 m3, får nytt gebyr tilsvarende kr 2 856,- inkl mva, mot i 2021  
kr. 2 485,-. 
 

Nærøysund kommune, 09.11.2021 

Hege Sørlie 
kommunedirektør 


