
 

 
 

 

Renovasjon og slam 
Gebyrsatser 2021  
 

Begge tjenesten leveres av ReMidt IKS og prisene under er basert på styrets innstilling til 

representantskapet som igjen er basert på en forutsetning om at felles renovasjons forskrift og felles 

slamforskrift blir vedtatt i alle 17 medlemskommuner i selskapet. Når det gjelder 

renovasjonsgebyrene legges det opp til at disse økes med i gjennomsnitt 12 % på husholdning og 

10 % på fritid fra 2020 til 2021. Bakgrunnen for denne store økningen er at driftsnivået i Envina var 

hele 4,8 mill. kroner over gebyrinntektene i 2019. 

Selvkostfondet til Envina (Melhus og Midtre Gauldal) gikk fra et overskudd på 5,0 mill. kroner til et 

underskudd på 4,4 mill. kroner, mens framtidige pensjonsforpliktelser som tidligere ikke er 

balanseført utgjør 5,1 mill. kroner. 

Dette betyr at Envina-kommunene drar med seg et betydelig underskudd, som må dekkes inn i løpet 

av kommende år, og da alt vesentlig i løpet av 2020 og 2021. 

Slamgebyrene økes i gjennomsnitt med 5 % fra 2020 til 2021. I gebyrene for slam er det ikke tatt 

høyde for inndekning av Melhus kommunes tilsynsutgifter samt utgifter knyttet til opprydding spredt 

avløp i 2021. Disse utgiftene forutsettes dekket av kommunes slamfond i 2021. Rådmannen i Melhus 

vil komme tilbake med en egen sak både knyttet til dette gebyret og utarbeide en egen forskrift for 

tilsyn i løpet av 2021. Dersom det viser seg at slamfondet ikke er tilstrekkelig til å dekke utgiftene i 

2021 vil rådmannen komme tilbake med dette i forbindelse med 1. tertialrapporten for 2021. 

Under følger forslag til gebyrer for renovasjon og slam for 2021 for Melhus kommune: 

Renovasjon: 
• Normalgebyr for husholdning: kr 3 545,- eks mva. 

• Ordinær fritidsrenovasjon: kr 733,- eks mva. 

 

Slam: 
• Oppmøtepris (O) kr 980,- per anlegg, eks. mva. 

• Tømming og behandling fra slamavskiller (Pa) kr 470,- per m3, eks. mva. 

• Tømming og behandling fra tett tank (Pb) kr 940,- per m3, eks. mva. 

• Tømming og behandling minirenseanlegg (Pc) kr 940,- per anlegg, eks. mva. 

 


