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Korrigering i oversendt sak 16/22 om årsbudsjett 2023 og 

økonomiplan 2023 - 2026 

 

 

 

Bakgrunn  

Det vises til fremlagt sak om årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Det er i 

etterkant av oversendelsen oppdaget feil i grunnlaget for antall pipeløp pr eierkommune pr 

1.1.22, som danner grunnlag for fordeling av tilskudd fra eierkommunene til ØRB.  

 

Endringene i dette dokumentet påvirker ikke styrets forslag til vedtak i saken, da 

budsjettrammen for selvkostområdet er det samme, men det påvirker fordelingen mellom 

eierkommunene og endringen i kostnadsnivå pr pipeløp sammenlignet med 2022.  

 

 

Endringer til vedlegg 1 – sak 16 

 

Kapittel 3.2.1 

Siste avsnitt i budsjettdokumentet beskriver pris pr pipeløp på følgende måte: 

 

Feiertjenesten leverer en pris pr pipeløp til budsjett 2023 på 364 kr, noe som er 13,8 % 

lavere enn året før. Økt antall pipeløp i eierkommunene er effektivisert inn i allerede 

eksisterende bemanning. 

 

Korrigeringen av antall pipeløp gir en pris pr pipeløp til budsjett 2023 på 434,75 kr. Dette er 

en økning på 3,1% fra året før, tilsvarende 13 kr pr pipeløp. Når Gjerdrum er trukket ut av 

tallene er antall pipeløp totalt økt med 3 145 for Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og 

Hurdal til sammen fra 1.1.21 – 1.1.22.  

  

Dato: 19.8.22 
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Kapittel 3.2.4 

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på 18,474 mnok. Prisen vil i 2023 være 

kr 434,75 pr pipeløp. 

 

For 2023 vil rammetilskuddet fra eierkommunene til feier være fordelt som følger; 

 

 

 

 

 

 

18 474 000

18 474 000

Eidsvoll Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Sum Øvre Romerike

Antall piper 01.01.2022 

(netto pipeløp)
10 437 2 199 8 186 9 704 11 967 42 493

Andel antall piper: 24,56 % 5,17 % 19,26 % 22,84 % 28,16 % 100,00 %

 Fordelte utgifter etter 

antall piper: 
4 537 527 956 024 3 558 896 4 218 852 5 202 701 18 474 000

Kostnadsfordeling FEIER: Kostnader fordelt etter antall piper - (Selvkost)

Årsbudsjett for feiertjeneste:

Utgifter til fordeling etter antall piper


