Å.sak 06-21 Vedlegg 1

Årsavgifter for Norsk Vann BA 2022

(kroner per år ekskl. mva)

(vedtatt i årsmøtet 07.09.21)

1)

ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE:
0-5000 innbyggere:
kr 15.800
5000-50000 innb.:
kr 15.800 + 2.745 pr. 1.000 innb. over 5.000
over 50000 innb.:
som 50.000 innb. + 2.145 pr. 1.000 innb. over 50.000

2)

Dersom en kommune er medlem i et interkommunalt selskap (IKS), som er andelseier i
Norsk Vann, betaler denne kommunen 50 % av full kontingent. Det samme gjelder
kommuner hvor private andelslag, som betjener mesteparten av kommunen med vann
eller avløp, er andelseier.
Dersom et IKS med ansvar for enten vann eller avløp er andelseier i Norsk Vann, betaler
selskapet 75 % av full kontingent, basert på det innbyggertall selskapet betjener.
IKS med ansvar for enten vann, avløp eller begge deler og deres eierkommuner kan
avtale annen fordeling hvis ønskelig og melde dette inn innen 1. desember før neste
kontingentår.
Dersom et IKS har totalansvar for VA-tjenestene til innbyggerne, betaler selskapet
full kontingent for alle innbyggere. Den enkelte eierkommune kan bli andelseier ved
å betale 25 % av full kontingent for egne innbyggere.

3)

Dersom et kommunalt foretak eller et kommunalt selskap er andelseier i Norsk Vann, kan
eierkommunen bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent og vice versa. Det er
opp til kommunen og foretaket/selskapet å beslutte hvem som betaler full kontingent.
Hvis kun en av partene er andelseier, betaler denne uansett full kontingent.

4)

Driftsassistanser betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i
medlemskommunene fratrukket innbyggerne i de kommuner som er direkte
andelseiere i Norsk Vann.

5)

Ved beregning av årsavgifter for kategori 1–4, rundes beløpet opp til nærmeste 100 kr.

6)

PROSJEKTKONTINGENT:
Kr 2,60 per innbygger.
Abonnementsordning for tilknyttede organisasjoner for tilgang til prosjektresultatene:
30 % av satsen for total årsavgift.

7)

ÅRSAVGIFT FOR TILKNYTTEDE ORGANISASJONER:
(Avgiften for tilknyttede organisasjoner er sammensatt av kontingent på kr. 100,- samt
serviceavgift. Serviceavgiften er fradragsberettiget for firma).
Kontingent

Rådgivere/servicefirma
1 – 3 ansatte
4 – 9 ansatte
10 eller flere ansatte
Tillegg for konsernmedlemskap
Leverandører
Undervisningsinstitusjoner
Non-profit org. og myndigheter
Andre

+ Serviceavgift

100
100
100

9.050
18.200
36.500

100

36.500

100

36.500

= Total årsavgift

9.150
18.300
36.600
28.900
36.600
3.100
8.400
36.600

8)

Årsavgiften for avdelingskontorer til firma som er tilknyttede organisasjoner (både
rådgivere/servicefirma og leverandører), settes til 25 % av satsen for hovedkontor
med 10 eller flere ansatte. Maksimal årsavgift for et firma med avdelingskontorer
er 2 ganger satsen for hovedkontoret.

9)

Konsernmedlemskap innebærer at alle avdelingskontorer får de samme
medlemsrettigheter som hovedkontoret. I tillegg får hele firmaet tilgang til
prosjektresultatene.

