Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2021
Svar på interpellasjon fra Kurt Myrabakk (FRP), Vannavgift:
1.

Mener ordfører at prisøkningen i PS 60/20 kun gjaldt for perioden nevnt i vedtaket eller at
det var en generell økning på 33%?

Svar: Vedtaket som ble tatt i ps 60/20 var en varig endring som gjaldt for siste kvartal 2020, og i
saken ble det redegjort for hvorfor det var nødvendig med en økning. Kommunen har over flere
år ikke tatt inn nok i gebyrer for å gjøre produksjon av vann selvfinansierende. Med økningen er
kommunen et steg nærmere å være selvfinansiering på produksjon av vann.
2.

Er ordfører enig i at prisen for vann ihht prisliste vedtatt i 92/20 for året 2021 kan gi rom for
tolkning i og med at listen inneholder en pris for på både 15 kr/m3 og 22 kr/m3?

Svar: Det ble dessverre skrevet to ulike prissatser i gebyrheftet, noe som selvsagt er uheldig.
Ny pris var omtalt på siden som forklarte endringer ut over prisvekst i gebyrheftet, og ny pris
var brukt som grunnlag i budsjettet.
3.

Er ordfører enig i at en evnt prisstigning fra 15 til 22 kr/m3 (altså nesten 50%) iløpet av 6
mnd for en kommunal leveransen på vann er på et nivå som skulle ha gitt innbyggerne
krav på tydelige varsel?

Svar: Det er et mål at produksjon av vann skal være selvfinansierende. En betydelig økning på
kort tid er ikke en ønskelig situasjon, men nå er også fakturering endret fra kvartalsvis til
månedlig for å hindre at enkelte innbyggere får en for stor kommunalregning på en gang.
Administrasjonen har lagt til grunn at det ikke var nødvendig med ytterligere varsling da
økningen var «kun» 2 kr ved budsjettvedtaket i desember.
4.

Hva mener ordfører er det korrekte nivået for prisen på vann akkurat nå basert på våre
egne vedtak?

Svar: Skal område være selvfinansierende så legger jeg til grunn at prisen må ligge der den
ligger nå. Så er det opp til kommunestyret å prioritere annerledes.

