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Sammendrag   
Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 06/13 for å undersøke om 

selvkostprinsippene overholdes i Lardal kommune. Tjenestene vann, avløp, renovasjon, 

feiing, plan- og byggesaksbehandling og kart- og delingsforretning har selvkost som øverste 

grense for fastsetting av brukerbetaling. Når det gjelder renovasjon skal brukerne betale det 

som tjenesten koster. Kommunestyret i Lardal har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 

kostnadene for alle disse selvkostområdene.  

Rapporten omhandler følgende tema og problemstillinger: 

 Beskrivelse av tjenestene og sammenlikning av gebyrnivå  

 Er gebyrreglementene utformet i samsvar med regelverket?  

 Er beregning av gebyr i samsvar med selvkostreglene for de enkelte tjenestene?  
o Foretas det før- og etterberegning av selvkostkalkylen? 

o Blir alle henførbare kostnader belastet? Blir kostnader som ikke er henførbare 
belastet?  

 Er avsetning til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 

 Skjer innkreving av gebyr i tråd med gebyrregulativet? 

 

Vi har kommet fram til følgende konklusjoner: 

- Gebyrreglementet er med ett unntak utformet i samsvar med reglene, etter at 

rabatten på vann ble fjernet.  

- Gebyrene for matrikkelbrev er høyere enn maksimalsatsen i forskriften. 

Kommunen har likevel brukt riktig sats i fakturering. 

- Beregning av gebyr er i samsvar med selvkostreglene for den enkelte tjeneste, med 

følgende unntak: 

o Kommunen har ikke før- og etterberegning av plan, byggesak og 

oppmåling. 

o Kommunen belaster ikke indirekte kostnader i selvkostberegningene.  

o Kommunen har brukt for høy rentefot for å beregne rentekostnadene i 

2012. Dette ga for høyt gebyrgrunnlag.  

o For vann er det ikke avklart hva som er riktig verdi på anleggene. Derfor er 

det usikkert om kapitalkostnadene er riktig beregnet i 2012.  

- Avsetning til og bruk av fond er ikke fullt ut i samsvar med regelverket. Lardal 

kommune har selvkostfond som bør brukes i løpet av 2014. 

- Innkreving av gebyr skjer i samsvar med gebyrregulativet 
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Vi anbefaler kommunen å sette opp selvkostberegninger for byggesak og oppmåling. 

Kommunen har så få plansaker, at det ikke er hensiktsmessig med selvkostberegninger på 

dette området. 

Administrasjonen bør sikre riktig grunnlag for investeringskostnadene til gebyrberegningen.  
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1 Innledning  

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 

Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 06/13 for å undersøke om 

selvkostprinsippene overholdes i Lardal kommune.  

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn  

Flere av tjenestene som kommunen leverer har selvkost som øverste grense for fastsetting 

av brukerbetaling. Dette gjelder tjenester som vann, avløp, renovasjon, feiing, plan- og 

byggesaksbehandling og kart- og delingsforretning. Når det gjelder renovasjon skal brukerne 

betale det som tjenesten koster. Brukerbetalingen kan derfor ikke settes lavere enn selvkost.  

Selvkost blir definert som den merkostnad som kommunen blir påført ved å produsere en 

bestemt vare eller tjeneste. Dette definerer den øvre grense som de samlede inntektene kan 

utgjøre. Det er også ulike regler for hvordan de samlede utgiftene kan fordeles på den 

enkelte bruker innenfor selvkostområdet. Et bærende prinsipp er at gebyrene i størst mulig 

grad skal gjenspeile kommunens kostnad ved den konkrete ytelsen som brukeren betaler 

for. 

Retningslinjene for selvkost pålegger kommunene å gjennomføre en etterkalkulasjon av de 

reelle kostnadene på de aktuelle tjenesteområdene hvert år. Dersom inntektene overstiger 

kostnadene på området, skal overdekningen settes av til selvkostfond. Kommunen kan bare 

benytte overdekningen til å dekke opp senere underdekning på samme tjenesteområde. 

Overdekningen må brukes innen 5 år.  

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Rapporten omhandler følgende tema og problemstillinger: 

 Beskrivelse av tjenestene og sammenlikning av gebyrnivå  

 Er gebyrreglementene utformet i samsvar med regelverket?  

 Er beregning av gebyr i samsvar med selvkostreglene for de enkelte tjenestene?  
o Foretas det før- og etterberegning av selvkostkalkylen? 

o Blir alle henførbare kostnader belastet? Blir kostnader som ikke er henførbare 
belastet?  

 Er avsetning til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
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 Skjer innkreving av gebyr i tråd med gebyrregulativet? 

 

Revisjonskriteriene1 i dette prosjektet er utledet fra regelverk om de ulike 

tjenesteområdene, kommuneloven, bokføringsloven og statlige retningslinjer om selvkost. 

Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til 

rapporten.  

 

1.4 Avgrensing  

Forvaltningsrevisjonen dekker alle selvkostområdene innenfor teknisk. Vi har undersøkt 

selvkostberegninger for 2012. Når det gjelder fond har vi undersøkt opprinnelsen til de 

fondene som lå i balansen i 2012.  

 

1.5 Metode og kvalitetssikring  

Ifølge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i 

henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. 

Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon2. 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 

 

1.6 Høring 

Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på 

høring 17.01.14. Høringen har ført til noen redaksjonelle endringer i rapporten. Rådmannens 

høringsuttalelse ligger i sin helhet i vedlegg 1.  

                                                      

1
 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal 

undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene 

som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
2
 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og 

er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale 

prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 

og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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2 Beskrivelse av tjenestene og gebyrnivå 

2.1 Vann 

Lardal kommune leverer vann til ca 625 abonnenter fra Naugfoss vannverk.3 Dette er både 

private eiendommer og næringsabonnenter. Av befolkningen i Lardal kommune var 56 % 

knyttet til kommunalt vannverk.4 I Svarstad sentrum er det tilknyttet abonnenter fra Hole til 

Sletta, opp til Ramberg, Solbergåsen og Svarstad Skisenter. I Steinsholt er det tilknyttet 

abonnenter fra Berganmoen langs RV 40 til Daleelva, langs Skiensveien og Lofstadfeltet, 

Lysjordåsen og Hovet. Øvrige eiendommer har privat vannforsyning.  

Lardal kommune har vannverket Naugfoss sammen med Larvik kommune. Naugfoss 

vannverk er et vertskommunesamarbeid der Lardal kommune er vertskommune. Naugfoss 

vannverk ble tatt i bruk etter at alle tilknytningene var ferdig 1. mai 2011. Fra august 2011 

forsynte Naugfoss vannverk hele kommunen med vann etter at Roso vannverk brant i april. 

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet på vannverket og ute på ledningsnettet som 

leveres laboratoriet for analyse. Mattilsynet gjennomførte revisjon av Naugfoss vannverk i 

oktober 2011. Revisjonen avdekket stort vannforbruk i enkelte områder, som Mattilsynet 

mener «ikke kan forklares fullt ut med industriforbruk». Mattilsynet konkluderte med at de 

«ikke avdekket forhold som vil føre til påpekning eller varsel om vedtak».5 

I følge KOSTRA6 har det kommunale vannverket levert vann med tilfredsstillende 

prøveresultater på farge, pH-verdier og e.coli-bakterier.  

Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannforsyningen er 0,10 timer, mens det er 0,52 timer i 

gjennomsnitt for hele landet.  

Vannledningsnettet i Lardal hadde beregnet gjennomsnittsalder på 17 år. 

Vannledningsnettet for hele landet var i gjennomsnitt 33 år. I Lardal er alderen til hele nettet 

av vannledninger kjent, mens i hele landet har 9 % av nettet ukjent alder.  

Lardal kommune har beregnet vannlekkasje til 0,5 m3 pr meter vannledning pr år. For hele 

landet var tilsvarende tall 5,5 m3.  

                                                      

3
 Tall fra kommunens nettsider 

4
 Tall frå KOSTRA. 

5
 Arkivsak 607/07, rapport datert 14.10.11, journalført i Lardal 18.10.11 

6
 KOSTRA er kommune – stat – rapportering, SSBs statistikk over kommunene. For nærmere beskrivelse se 

vedlegg om metode. 
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Figur 1 Gebyr for vann fra 2010-2013 

 

Figur 1 er basert på tall fra KOSTRA på gebyr for bolig på 120 m2. Tallene i figur 1 for landet 

er gjennomsnittstall. Figur 1 viser at Lardal har hatt høyere gebyr enn Hof, Andebu, Siljan og 

landsgjennomsnittet over lengre tid, og at forskjellen har økt de siste fire årene. Alle 

kommunene hadde vedtatt 100 % dekning av selvkost.  

Figur 2 Tilknytningsavgift 2010-2013 

 

2010 2011 2012 2013

Lardal 4789 5780 6322 6312

Hof 4168 3498 2799 3259

Andebu 2064 1816 1998 1365

Siljan 2914 2468 2468 2468

Landet 2689 2827 2977 3107
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Figur 2 viser at tilknytningsgebyr i Lardal har ligget over Hof, Andebu og Siljan. Siljan har 

ligget vesentlig lavere enn de andre kommunene. Det finnes ikke gjennomsnittstall for 

landet på tilknytningsgebyr. 

 

Figur 3 Tall fra KOSTRA for vann 2012 

Produktivitet/enhetskostnad Lardal Hof Andebu Siljan Landet 

Gebyrgrunnlag per m
3
 (vannleveranse)  kr 16,23 kr 11,58 kr 10,41 kr 14,56 kr 6,84 

Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning  kr 2 880,00 kr 1 897,00 kr 1 083,00 kr 1 068,00 kr 1 154,00 

Driftsutgifter per tilknyttet innbygger kr 1 053,00 kr 1 339,00 kr 852,00 kr 797,00 kr 815,00 

 

Gebyrgrunnlaget er alle kostnadene kommunen har brukt for å beregne gebyret, både 

kapitalkostnader, driftsutgifter og eventuelle overskudd eller underskudd fra tidligere år. 

Tabellen i figur 3 viser at Lardal kommune hadde gebyrgrunnlag pr kubikkmeter levert vann 

som var høyere enn i kommunene vi sammenligner med, og 10 kr høyere per kubikkmeter 

enn landsgjennomsnittet. Gebyrgrunnlaget pr innbygger som er tilknyttet kommunal 

vannforsyning er også vesentlig høyere i Lardal enn kommunene vi sammenligner med og 

landsgjennomsnittet. Driftsutgifter pr innbygger var høyere enn Andebu, Siljan og 

landsgjennomsnittet, men forskjellen var ikke like stor som for hele gebyrgrunnlaget. Hof 

hadde høyere driftsutgifter pr tilknyttet innbygger enn Lardal.  

Figur 4 Andel kapitalkostnader og driftsutgifter av gebyrgrunnlaget 

 

Figur 4 viser at i Lardal utgjør kapitalkostnader en større andel av gebyrgrunnlaget for vann 

enn i kommunene vi sammenligner med og landsgjennomsnittet. Kapitalkostnader består i 
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stor grad av avskrivninger og rentekostnader. Lardal kommune har brukt et for høyt 

grunnlag for å beregne sine kapitalkostnader i 2012, se kapittel 5.2.1. 

Naugfoss vannverk fra 2011 vil ha avskrivninger og renteberegninger basert på 

investeringskostnadene totalt for anlegget. Generelt vil kommuner med eldre vannverk ha 

kapitalkostnader basert på investeringskostnadene fra de årene deres vannverk ble bygget. 

Det er naturlig at en kommune med et nytt vannverk har en høyere andel kapitalkostnader, 

enn landsgjennomsnittet. Mange kommuner har eldre vannverk, og investeringskostnadene 

har økt gjennom årene. For en kommune er det vanskelig å redusere kapitalkostnadene. Når 

et anlegg er bygd, vil avskrivninger og renter ligge relativt fast. Et vannverk vil bli avskrevet 

over 40 år. Vi har derfor grunn til å tro at kapitalkostnadene ved et nytt vannverk er med på 

trekke opp gebyret for vann. Lardal har i tillegg til nytt vannverk, også forholdsvis nytt 

ledningsnett for vann.  

Hof kommune får 90 % av sitt vann fra Vestfold interkommunale vannverk IKS (Viv). Vi har 

ikke innsyn i avtalen mellom Viv og Hof, men kan anta at kommunen fører faktura fra Viv 

som driftsutgifter.  Andebu har flere mindre vannverk i tillegg til at noen abonnenter får 

vann fra Viv. Siljan har et vannverk. Vi vet ikke alderen på vannverkene til disse kommunene, 

men Siljan har et eldre vannverk som har blitt påkostet de senere årene.  

Naugfoss vannverk er et vertskommunesamarbeid mellom Larvik og Lardal. Da avtalen ble 

inngått, ble det avtalt at investeringskostnadene skulle fordeles med 40 % til Lardal og 60 % 

til Larvik. Denne fordelingen var basert på at Roso vannverk skulle levere vann til deler av 

Lardal kommune. Så brant Roso vannverk, slik at Lardal har hentet alt vannet fra Naugfoss. 

Dette har fått konsekvenser for hvordan investeringskostnadene skal fordeles. I løpet av 

2015 skal kostnadene avregnes basert på gjennomsnittsmålinger av vannforbruket til de to 

kommunene. Foreløpige målinger tyder på at fordeling vil bli ca 60 % til Lardal og ca 40 % til 

Larvik. Dette vil få konsekvenser for selvkostberegningene framover.  

Lardal kommune har hatt høyt gebyr på vann. Til gjengjeld har Lardal kommune nytt 

vannverk, gode analyseresultater for vannet, relativt nytt nett av vannledninger og lavt 

tidsavbrudd i vannforsyningen. 

 

2.2 Avløp 

Lardal kommune har 2 renseanlegg, Svarstad RA og Steinsholt RA. Det er tilknyttet 541 

abonnenter til anleggene. Dette utgjør 46 % av innbyggerne i kommunen. I Svarstad sentrum 

er det tilknyttet abonnenter fra Hole til Sletta, Prestehagen, Solbergåsen og Svarstad 

Skisenter. I Steinsholt er det tilknyttet abonnenter fra Steinsholt sentrum langs RV 40 til 

Daleelva, langs Skiensveien og Lofstadfeltet, Lysjordåsen og Hovet. Øvrige eiendommer har 
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private anlegg – septiktank. Septik er en del av renovasjonsordningen, og er derfor omtalt i 

eget kapittel 2.3. 

I følge KOSTRA var beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder i Lardal 

kommune 42 år i 2012. Gjennomsnittsalderen for den kjente delen av spillvannsnettet for 

hele landet var i gjennomsnitt 30 år. 50 % av spillvannsnettet i Lardal hadde ukjent alder, 30 

% hadde ukjent alder i hele landet.  Det betyr at det knytter seg usikkerhet til alderen og 

dermed kvaliteten på halvparten av spillvannsnettet i Lardal kommune. Administrasjonen 

opplyser at de jobber med å kartlegge alderen på ledningsnettet. 

Lardal kommune hadde i gjennomsnitt 141 innbyggere pr km ledningsnett på avløp, i 

gjennomsnitt for hele landet var tallet 118 innbyggere pr km. 

Figur 5 Gebyr for avløp 2010-2013 

 

Figur 5 er basert på tall fra KOSTRA for gebyr for bolig på 120 m2.  Tallene i figur 5 for landet 

er gjennomsnittstall. Figur 5 viser at gebyret i Lardal ble redusert fra 2010 til 2011. Lardal har 

hatt høyere gebyr for avløp enn Andebu, Siljan og landsgjennomsnittet hele perioden. Hof 

har hatt høyere gebyr enn Lardal, og i 2012 og 2013 har Lardal og Hof hatt ca samme nivå på 

gebyr for avløp.   
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Figur 6 Tilknytningsgebyr avløp 

 

Gebyrene for tilknytning til avløpsnettet har ligget fast fra 2010 til 2013 i tre av kommunene 

vi sammenligner, mens det har økt jevnt i Andebu. Lardal kommune ligger rett over Hof. 

Siljan har vesentlig lavere tilknytningsgebyr. Det finnes ikke tall for landsgjennomsnitt i 

KOSTRA. 

Figur 7 Tall fra KOSTRA på avløp for 2012 

Produktivitet/enhetskostnad Lardal Hof Andebu Siljan Landet 

Gebyrgrunnlag per 
belastningsenhet kr 4 077 kr 6 260 kr 2 392 kr 3 419 kr 2 187 

Gebyrgrunnlag per innbygger 
tilknyttet kommunal avløpstjeneste kr 2 126 kr 2 898 kr 1 322 kr 1 403 kr 1 389 

Driftsutgifter per innb. tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste kr 1 468 kr 2 159 kr 1 425 kr 1 166 kr 988 

 

Tabellen i figur 7 viser at Lardal kommune hadde høyere gebyrgrunnlag pr belastningsenhet7   

og gebyrgrunnlag pr innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste enn Andebu, Siljan og 

landsgjennomsnittet. Hof hadde høyere gebyrgrunnlag pr belastningsenhet og 

gebyrgrunnlag pr innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste. Driftsutgifter pr innbygger 

tilknyttet kommunal avløpstjeneste er på samme nivå i Lardal og Andebu, Hof lå litt høyere 

og Siljan litt lavere.  

 

                                                      

7
 KOSTRA bruker mengde fosfor i kg i avløpsvannet for å måle belastningen på avløp- og renseanlegg. 

2010 2011 2012 2013

Lardal 15400 15400 15400 15400

Hof 14375 14375 14375 14375

Andebu 18220 18780 19430 20100
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Figur 8 Andel kapitalkostnader og driftsutgifter av gebyrgrunnlaget
8
 

  

Figur 8 viser at i Lardal utgjør kapitalkostnader omtrent samme andel av gebyrgrunnlaget for 

avløp som i Hof og på landsbasis. Kapitalkostnader består i stor grad av avskrivninger og 

rentekostnader. Siljan og Andebu har lavere andel kapitalkostnader. Lardal kommune har 

ikke nye renseanlegg, og spillvannsledningene er heller ikke spesielt nytt.  

For tilknytningsgebyr er det ingen sammenligningstall i KOSTRA. 

Lardal kommune har relativt høyt gebyr for avløp. På tross av dette har Lardal kommune 

gammelt ledningsnett med høy usikkerhet.  

 

                                                      

8
 I Andebu og for landet utgjør driftsutgifter og kapitalkostnader mer enn gebyrgrunnlaget, fordi de har noen 

inntekter som trekker gebyrgrunnlaget ned. Derfor er de to stolpene over 100 %. 
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2.3 Renovasjon, septik 
Figur 9 Gebyr for tømming av septik 2010-2013 

 

For tømming av septik har Lardal kommune ligget på samme nivå som Siljan. Hof har hatt 

høyere gebyr fra 2010-2013, mens Andebu har ligget høyere, og hadde lavere gebyr enn 

Lardal i 2013. Alle kommunene har vedtatt 100 % dekning av selvkost i 2012. Det finnes ikke 

tall for landsgjennomsnitt i KOSTRA. 

 

2.4 Renovasjon, avfall 

Ca. 1366 abonnenter blir betjent via den kommunale renovasjonsordningen. Ordningen er 

tvungen for alle boliger og fritidsboliger. 

Ansvaret for utvikling og drift av renovasjonsordningen er overlatt til Vestfold Avfall og 

Ressurs AS (VESAR)9 og organiseres i sin helhet av dette selskapet. Kommunens 

renovasjonsordning består av henting av bioavfall hver uke, plast, papir/papp/kartong og 

restavfall hver 3. uke samt glass/metallemballasje hver 6. uke. Abonnenter kan velge mellom 

forskjellige abonnementstyper: Standard, hjemmekompostering, deling av dunker, deling av 

volum eller ekstra restavfallsabonnement. 

For regulerte hytteområder på Breivann, Hesttjønn og Svarstad skisenter er det også 

tvungen renovasjonsordning. Det er utplassert dunker i fellesområder og avfallet blir hentet 

                                                      

9
 VESAR eies av alle Vestfold kommunene foruten Svelvik og Sande, jf generalforsamlingsprotokoll 2011 av 

16.06.2011. 
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med samme hyppighet som hos boliger. Det er fastsatt et gebyr for fritidsboliger i regulert 

område, og det er ikke mulig å velge abonnementstype her.  

Innbyggerne i Lardal kan levere avfall på godkjente avfallsmottak i Vestfold. Lardal kommune 

har en kildesorteringsstasjon i Sogn. Her kan innbyggerne levere papp, papir, glass, metaller, 

hvitevarer, EE-avfall, klær og sko, trevirke, hageavfall og restavfall. Brukbare ting som andre 

kan få nytte av leveres i gjenbruksbua10. 

Innbyggerne i Lardal kan levere farlig avfall til miljøstasjon i Svarstad sentrum. 

Miljøstasjonen er låst, nøkkel til stasjonen kan lånes på Spar-butikken. Ellers kan 

innbyggerne i Lardal levere farlig avfall og EE-avfall11 til gjenvinningsstasjonene i Larvik, Sem, 

Skoppum, Borgheim og Holmestrand. Det er gratis å levere EE-avfall og farlig avfall. 

Figur 10 Mengde avfall i 2012 

  Lardal Landet 

Husholdningsavfall per årsinnbygger
12

 466 kg   

Husholdningsavfall per innbygger    430 kg 

Utsortert husholdningsavfall per 
årsinnbygger 329 kg   

Utsortert husholdningsavfall per innbygger   238 kg 

Andel husholdningsavfall utsortert   71 % 55 % 

Husholdningsavfall levert til 
materialgjenvinning og biologisk behandling 
per innbygger 249 kg 169 kg 

Andel husholdningsavfall levert til 
materialgjenvinning inklusiv biologisk 
behandling 53 % 40 % 

Andel husholdningsavfall levert til 
forbrenning 44 % 56 % 

 

Figur 10 viser tall fra KOSTRA på mengde avfall i 2012. Mengden avfall for Lardal kommune 

er tall rapportert fra VESAR, som KOSTRA har fordelt etter folketallet i alle kommunene som 

deltar i VESAR. Tabellen er derfor ikke presis, men gir en indikasjon på hvordan 

renovasjonsordningen i Lardal er i forhold til resten av landet.  

Figur 10 viser at Lardal kommune gjennom VESAR har en høyere andel utsortert avfall enn 

landsgjennomsnittet. I landsgjennomsnittet er også kommuner som ikke har kildesortering. 

                                                      

10
 Gjenbruksbua er et område der innbyggerne kan sette brukbare gjenstander med sikte på gjenbruk. Alle kan 

hente ting de vil ha i gjenbruksbua. 
11

 EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall. 
12

  Årsinnbygger er et konstruert begrep som tar hensyn til fritidsboliger også beslaglegger 

renovasjonsressurser i kommunen. Lardal hadde 2 435 innbyggere og 3 908 årsinnbyggere i 2012 
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Høy andel utsortert avfall gir lav andel restavfall. Restavfall er dyrere å levere til videre 

behandling, og ofte mindre miljø/ressursvennlig. Det å ha kildesortering og lav andel 

restavfall må normalt sies å indikere god kvalitet i avfallsordningen. 

Lardal kommune hadde 52 dager i året med utvidet åpningstid på mottak av avfall. 

Gjennomsnittet for landet var 70 dager. 

Figur 11 Gebyr for renovasjon 2010-2013 

 

Figur 11 er basert på tall fra KOSTRA og viser utviklingen i gebyret for renovasjon fra 2010 til 

2013. Lardal kommune hadde en økning på kr 518 fra 2011-2012. Alle disse kommunene er 

med i en interkommunal renovasjonsordning. Siljan har hatt det laveste renovasjonsgebyret 

i perioden, mens Andebu har ligget høyest. Hof har hatt et selkostfond, og har derfor ikke 

hatt 100 % dekning i denne perioden. Andebu er en mellomstor kommune, litt større enn de 

andre kommunene, men vi har ikke grunnlag for å si at det er årsaken til et høyere gebyr. 

Landsgjennomsnittet har vært svakt økende. Lardal, Hof og Andebu ligger alle over 

landsgjennomsnittet. Selv om disse tre kommunene er med i VESAR har de ikke like gebyr.   

Med unntak av Svelvik og Sande, er alle kommunene i Vestfold medeiere i VESAR. 

Deltakerkommunene har organisert sin renovasjon utenom VESAR på forskjellig vis, og 

VESAR leverer dermed ulike tjenester til kommunene.  
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Figur 12 Tall fra KOSTRA om renovasjon 2012 

Produktivitet/enhetskostnad Lardal Hof Andebu Siljan Landet 

Gebyrgrunnlag per tonn 
innsamlet husholdningsavfall kr 3 808 kr 2 469 kr 2 336 kr 3 366 kr 2 189 

Driftsutgifter per tonn innsamlet 
husholdningsavfall kr 3 612 kr 2 469 kr 2 314 kr 3 259 kr 2 267 

Gebyrgrunnlag per årsinnbygger kr 1 774 kr 1 161 kr 1 090 kr 867   

Driftsutgifter per årsinnbygger kr 1 683 kr 1 161 kr 1 080 kr 840   

Gebyrgrunnlaget pr tonn innsamlet husholdningsavfall er høyere i Lardal kommune enn i de 

andre kommunene og landet. En årsak er at Lardal kommune har drifts- og kapitalkostnader 

for Sogn kildesorteringsstasjon i tillegg til utgiftene til VESAR i sitt gebyrgrunnlag. 

Gebyrgrunnlaget og driftsutgifter pr årsinnbygger13 er høyere i Lardal enn i kommunene vi 

sammenligner med. Siljan er med i en annen renovasjonsordning enn Lardal, Hof og Andebu.   

Figur 13 Andel kapitalkostnader 

 

For renovasjon er nesten hele gebyrgrunnlaget driftsutgifter for alle kommunene. I Lardal er 

5 % av gebyrgrunnlaget kapitalkostnader. Det er høyest av alle kommunene og høyere enn 

landsgjennomsnittet på 4,4 %. Hof har ingen kapitalkostnader.  Grunnen til at alle har mest 

driftsutgifter er at alle kommunene er med i interkommunale renovasjonssamarbeid, og 

derfor ikke har egne anlegg med kapitalkostnader.  

                                                      

13
 Årsinnbygger er et konstruert begrep som tar hensyn til fritidsboliger også beslaglegger renovasjonsressurser 

i kommunen. Lardal hadde 2 435 innbyggere og 3 908 årsinnbyggere i 2012. 
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2.5 Feiing 

Lardal er med i et vertskommunesamarbeid om brann- og redningsvesen med Hof og 

Kongsberg kommuner. Kongsberg kommune er vertskommune, og de tre kommunene har 

bygget brannstasjon på Hvittingfoss, som sto ferdig i 2011. Kongsberg brann- og 

redningstjeneste utfører feiing og gjennomfører tilsynet med brannsikkerheten i private 

boliger i Lardal.  

Lardal kommune har 0,54 piper pr innbygger. Hof, Andebu og Siljan har 0,44 piper pr 

innbygger, i hele landet er det 0, 34 piper pr innbygger.  

  Lardal Hof Andebu Siljan Landet 

Antall piper pr. innbygger 0,54 0,47 0,45 0,44 0,34 

 

 

Figur 14 Gebyr for feiing 2010-2013 

 

Vi ser at Lardal har hatt samme gebyr i 2010-2012. Lardal kommune hadde høyere nivå på 

gebyret i 2010 enn de andre kommunene og landsgjennomsnittet. Etter at Lardal kommune 

reduserte gebyret for feiing i 2011, har kommunen ligget på samme nivå som Andebu, og 

Siljan, litt over landsgjennomsnittet. Her skiller Hof kommune seg ut. Hof kommune hadde 

et selvkostfond for feiing, og hadde derfor lavere gebyr i 2010 og 2011 for å bruke 

fondsmidlene. Hof økte gebyret for feiing i både 2012 og 2013, fordi fondsmidlene var brukt 

opp.   
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2.6 Plan- og byggesak 

I 2012 behandlet Lardal kommune 89 byggesøknader og en plansøknad.  

 

Figur 15 Saksbehandling byggesøknader 2012 

  Lardal Hof Andebu Siljan Landet 

Antall søknader om tiltak mottatt per      
10 000 årsinnbygger i kommunen 228 186 164 114 152 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist 
(kalenderdager) 10 dager .. 25 dager 13 dager 38 dager 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 
(kalenderdager) 10 dager .. 25 dager 15 dager 19 dager 

 

For å kunne sammenligne aktiviteten mellom kommuner, bruker KOSTRA antall søknader om 

tiltak pr antall årsinnbygger14. I 2012 mottok Lardal kommune 228 søknader om tiltak pr 

10 000 årsinnbyggere, et høyere antall enn Hof, Andebu, Siljan og landsgjennomsnittet. 

Lardal kommune har lavere gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn Andebu, Siljan og 

landsgjennomsnittet. Lardal kommune har ikke overskredet lovpålagt saksbehandlingstid i 

2012. 

I 2011 og 2012 var det ingen klagesaker på reguleringsplanvedtak til behandling hos 

Fylkesmannen.  

I 2011 behandlet Fylkesmannen to klager på byggesaker fra Lardal kommune. I begge sakene 

ble kommunens vedtak stadfestet. Fylkesmannen behandlet ingen klager på byggesaker fra 

Lardal kommune i 2012.  

I 2012 ble det ikke gitt dispensasjon fra reguleringsplan.  

                                                      

14 Årsinnbygger er et konstruert begrep som tar hensyn til at fritidsboliger også beslaglegger 

saksbehandlingsressurser i kommunen. Lardal hadde 2 435 innbyggere og 3 908 årsinnbyggere i 2012. 
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Figur 16 Saksbehandlingsgebyr for oppføring av ny enebolig 2010-2012 

 

Gebyrene i figur 16 gjelder saksbehandlingsgebyr for oppføring av ny enebolig på 200 m2. 

Lardal kommune har rapportert feil tall for 2012 til KOSTRA, så i denne analysen har vi brukt 

tallet fra kommunens gebyrregulativ. Lardal kommune har lavere gebyr enn 

landsgjennomsnittet og de kommunene vi sammenligner med. Hof og Andebu økte 

gebyrene i 2011, mens Siljan ikke har regulert gebyret fra 2010-2012. 
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2.7 Oppmåling 
Figur 17 Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2. 

 

Figur 17 viser nivåene på gebyrene for oppmålingsforretning. Alle kommunene i denne 

analysen ligger over landsgjennomsnittet. Hof og Lardal ligger på et nivå rett over 

landsgjennomsnittet, mens Andebu og Siljan har høyere gebyr. 

Figur 18 Saksbehandling oppmåling 2012 

  Lardal Hof Andebu Siljan Landet 

Antall utstedte målebrev siste år per 
1000 eiendommer i kommunen 4 10 9 9 11 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
oppmålingsforretning (kalenderdager) 100 dager 60 dager 73 dager 35 dager 66 dager 

 

I 2012 utstedte Lardal kommune 4 målebrev pr 1000 eiendommer i kommunen, som er 

færre enn Hof, Andebu, Siljan og landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

var 100 kalenderdager i 2012 i Lardal kommune, som var lenger tid enn kommunene vi 

sammenligner med.  Saksbehandlingsfristen er 16 uker15, som er 112 kalenderdager. 

Administrasjonen opplyser at de ikke har hatt fristoverskridelser, og at de jobber med å 

redusere saksbehandlingstiden.   

                                                      

15
 Matrikkelforskriften § 18. 
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3 Er gebyrreglementet utformet i samsvar med regelverket? 
 

Kriterier 

 Gebyrregulativet skal vedtas av kommunestyret 

 Gebyrregulativet skal kunngjøres 

 

3.1 Politisk behandling og kunngjøring 

3.1.1 Fakta 

Kommunestyret har vedtatt selvkostgebyrene i gebyrregulativet for 2012 i sak 79/11. 

Gebyrregulativet gjelder for alle selvkostområdene. Gebyrregulativene blir lagt fram 

sammen med budsjettet. Kapittel 11 i saken beskriver hvordan administrasjonen har 

kommet frem til de satsene som er budsjettert. Satsene for vann-, avløp-, og 

renovasjonsgebyrene er fremkommet av førberegningene som foretas av enhetsleder ved 

Lardal kommunale eiendom. Selve pris og gebyrregulativet er vist i vedlegg 7 til budsjettet. 

Gebyrregulativene for 2013 ble vedtatt i sak 104/12. 

Gebyrregulativet ligger på kommunens nettsider. Pr 15.11.13 førte linken til gebyrregulativet 
for 2012. Fra siden om brann og feiing ligger link til gebyrregulativet for 2009. 
 
Vedtaket pkt. 4 i sak 79/11 sier dette om selvkostgebyrene: 
 4. Forslag til nye pris- og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokument vedtas, jfr vedlegg 7. 
Endring i gebyrregulativ vedr. bygningslov § 33-1 i henhold til forslag fra rådmann framlagt i 
formannskapet møte den 1.12.2011 med en merinntekt på kr. 135.000,- vedtas. Rammen til 
Re-enhet Staben reduseres tilsvarende. 

Dette førte til at gebyrene for byggesak ble endret og nytt gebyrregulativ måtte utarbeides. 

De nye satsene ble utarbeidet, og har også blitt brukt i faktureringen av disse tjenestene, 

uten at disse satsene har blitt oppdatert i det gebyrregulativet som lå på kommunens 

nettsider. 

3.1.2 Revisors vurdering 

Gebyrregulativet blir vedtatt av kommunestyret i samsvar med regelverket.  

Det er hensiktsmessig å kunngjøre gebyrregulativet på kommunens nettsider. Det er uheldig 

at gebyrregulativet ikke har vært oppdatert, og at kommunen har kunngjort feil gebyrer for 

byggesaksbehandling. 
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3.2 Vann 

Kriterier for vann:  

 Kommunen skal ha tilknytningsgebyr 

 Årsgebyr kan bestå av en fast og en variabel del 

 Variabel del skal baseres på målt eller stipulert forbruk 

 Stipulert forbruk skal baseres på bebyggelsens størrelse 

 Ulike gebyrsatser skal være basert på  

o Ulike boligkategorier 

o Kommunens ulike kostnader til anlegg 

 

3.2.1 Fakta 

Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Lardal kommune ble vedtatt 21.12.2000, her vises det 

til gebyrregulativ for bestemmelse av størrelsen på gebyret. Gebyrregulativet vedtas hvert år 

av kommunestyret, de siste årene i forbindelse med budsjettet.  

Figur 19 Gebyrene for vann 2012 

Gebyrobjekt 
Beregnings-
grunnlag Forbruks-gebyr 

Abonnements
-gebyr 

Årsgeby
r uten 
25 % 
mva 

Bolig/fritidsbolig Inntil 70 kvm 689 4 513 5 202 

Bolig/fritidsbolig Over 70 kvm 1 809 4 513 6 322 

          

Næring/bolig med 
vannmåler Målt forbruk 8,62/kbm 4 513   

Forbruk 
2 500 - 10 000 
kbm 

25 % reduksjon av pris pr 
kbm     

Forbruk Over 10 000 kbm 
50 % reduksjon av pris pr 
kbm     

 

For tilknytning var det et engangsgebyr på alle typer eiendommer på kr 20 000 uten mva.  

Skillet i gebyrstigen på 70 kvm, fremkommer av kommunestyresak 68/02 – Gebyr for vann 
og avløp 2003: «Det stipulerte forbruket er hentet fra Norvar’s16 stipulerte tall for 
gjennomsnittsbolig i Norge 210 kbm for bolig over 70 kvm og 80 kbm for fritidsboliger under 

                                                      

16
 Norvar heter i dag Norsk vann. Norsk vann er en interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren.  
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70 kvm».  Lardal kommune har ikke gjort endringer i forskrift eller beregning etter dette 
vedtaket, så dette gjelder derfor fortsatt. 

I 2012 hadde Lardal kommune 536 husstander fordelt på 396 over 70 kvm og 80 under 70 

kvm. Det var 60 husstander som hadde egen måler.  

Lardal kommune har en rabattordning for høyt forbruk av vann. Ordningen er vedtatt av 

kommunestyret i sak 30/04, 78/08 og 96/12. Ordningen innebærer: 

 Forbruk t.o.m. 2 500 kbm, ingen rabatt 

 Forbruk 2 500 kbm – 10 000 kbm, 25 % rabatt 

 Forbruk over 10 000 kbm, 50 % rabatt.  

 

I saksframlegget til sak 96/12 fremgår det at i 2011 var det to bedrifter som hadde så stort 

vannforbruk at de kom inn under rabattordningene. De to bedriftene fikk rabatt på til 

sammen kr 130 000. Administrasjonen beregnet at hvis rabattordningen ble fjernet, ville det 

redusert årsgebyret for vann med kr 200 pr abonnent. Rabattordningen er fjernet i 2014 jf. 

kommunestyresak 63/13. 

Siste endringene i gebyrutformingen ble vedtatt av kommunestyret i sak 68/08.  

 Vanngebyr for boliger og fritidsboliger behandles likt. 

 Tilknytningsgebyret for vann økes til kr 20 000,- eksl. MVA. 

 

Kommunen begrunner høyt vanngebyr med store investeringskostnader og spredt 

bebyggelse.17 

 
 

3.2.2 Revisors vurderinger 

Gebyret for vann skal primært bli beregnet ut fra forbruk. Der det ikke er vannmåler skal det 

beregnes basert på stipulert forbruk. Gebyrordningen for Lardal kommune bygger på 

stipulert forbruk basert på boligens størrelse. Det er i samsvar med forurensingsforskriften § 

16-4, første ledd. 

                                                      

17
 Kommunestyresak 76/08 
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Forurensningsforskriften åpner ikke for differensiert gebyr på annet grunnlag enn 

boligkategori og kostnad til anlegg. Rabattordningen for abonnenter med høyt forbruk var 

derfor ikke i samsvar med forurensingsforskriften.  

 

3.3 Avløp 

Kriterier for avløp:  

 Kommunen skal ha tilknytningsgebyr 

 Årsgebyr kan bestå av en fast og en variabel del 

 Variabel del skal baseres på målt eller stipulert forbruk 

 Stipulert forbruk skal baseres på bebyggelsens størrelse 

 Ulike gebyrsatser skal være basert på  

o Ulike boligkategorier 

o Kommunens ulike kostnader til anlegg 

 

3.3.1 Fakta 
Figur 20 Gebyrene for avløp 2012 

Gebyrobjekt 
Beregnings-
grunnlag 

Forbruks-
gebyr 

Abonnements-
gebyr 

Årsgebyr uten 
25 % mva 

Bolig/fritidsbolig Inntil 70 kvm 1 344 1 325 2 669 

Bolig/fritidsbolig Over 70 kvm 3 528 1 325 4 853 

          

Næring/bolig med 
vannmåler Målt forbruk 16,80/kbm 1 325   

 

For tilknytning gjelder et engangsgebyr på kr 15 400 for alle typer eiendommer. 

 

3.3.2 Revisors vurderinger 

Gebyret for avløp skal primært beregnes ut fra forbruk. Der det ikke er vannmåler skal det 

beregnes basert på stipulert forbruk. Gebyrordningen for Lardal kommune bygger på 

stipulert forbruk basert på boligens størrelse. Det er i samsvar med forurensingsforskriften § 

16-4, første ledd. 
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3.4 Renovasjon 

Kriterier for avfall:  

 Kommunen kan ha differensierte gebyrer 

 Gebyrene kan differensieres etter  

o type og mengde avfall 

o fritidseiendommer der kommunen har lavere kostnader til renovasjon 

 

3.4.1 Fakta 

Forskrift for husholdningsavfall i Lardal kommune ble vedtatt av kommunestyret sak 10/11.   

VESAR har utarbeidet et forslag til felles modell for renovasjonsgebyr i VESAR-kommunene, 

basert på prinsippet om differensierte gebyrer. Definisjoner og beregninger fra dette er lagt 

til grunn for beregning og utformingen av de differensierte gebyrene i Lardal kommune. På 

denne måten tilbyr VESAR ulike løsninger for levering av avfall, og Lardal kommune krever 

inn ulike gebyrer etter som hvilken løsning en abonnent har valgt. 

Gebyrene for avfall ligger i vedlegg 4.  

I et standardabonnement har en abonnent et standardsett beholdere for 140 liter restavfall, 

papp/papir, mat og glass/metallemballasje, samt en sekk på 120 liter til plastemballasje. 

Gebyrene var 75 % av et standardabonnement for fritidsboligene når de ligger utenfor 

regulert område. Fritidsboliger utenfor regulert område har egne beholdere, men det antas 

at disse har mindre avfall, og har derfor en reduksjon på 25 % for dette. 

Gebyrene var 50 % av et standardabonnement når fritidsboligen ligger innenfor regulert 

område. Det gjelder for områdene Breivann, Hesttjønn og Svarstad skisenter. På disse 

stedene er det felles oppsamlingsplasser med store beholdere. Det ble vurdert om alle 

hyttene skulle få egne beholdere, men det er ikke kjørevei fram til hytter på Breivann, så 

kommunen innførte derfor samme ordning for alle hyttefelt. Hyttefeltene i Lardal er i bruk 

hele året, og hytteeierne må frakte avfallet til felles oppsamling. I Svarstad skisenter er det 

en plass, på Breivann er det tre plasser og på Hesttjønn er det en plass. Henteordningen blir 

derfor enklere. Antall beholdere er regulert etter 1 års drift, og VESAR har hatt befaring med 

grunneiere på Breivann for å få til gode løsninger for plassering. Ved utbygging av feltene blir 

antall og plassering vurdert. 

Boliger som har fellesløsning har 15 % rabatt. Fellesløsning vil si at to eller flere 

husholdninger deler avfallsbeholdere. Antall og størrelse er tilpasset antall husholdninger. 

Kommunen opplyser at de har kalkyler, basert på dagens innsamlingsanbud for å komme 

fram til rabatten på 15 %. 



Selvkost på tekniske tjenester – Lardal kommune 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

23 

Boliger med delt volum har 35 % rabatt i gebyret. Delt volum vil si at to husholdninger deler 

ett standardsett beholdere 

Rabatt ved redusert avfallsvolum pr år er 850 kr. Denne rabatten blir brukt for eksempel mot 

borettslag med 10 boenheter som klarer seg med det som er vanlig for 9 boenheter.  

Hvis en bolig velger å kompostere eget matavfall, får husholdningen rabatt på 25 %.  

Rabatt standard mini er 25 %. Standard mini er en løsning der bare 80 liter avfall blir hentet. 

Abonnenten må kontakte VESAR og få et klistremerke på beholderen.   

Hvis en husholdning har økt volum restavfall pr år, kan de får en større beholder. Da må de 

betale et tilleggsgebyr på kr 850.  

Innbyggerne i Lardal har mulighet for tømming hvis beholderen er full før tiden. I følge 

gebyrregulativet er det et gebyr på kr 500 for ekstra tømming. Administrasjonen opplyser at 

det er forskjellige gebyrer avhengig av hvor stor beholderen er.  

Tilleggsgebyr for mangelfull sortering er på 100 %. Det er enten renovatør på adressen eller 
kommunens tilsynsmann som vil se at det ikke sorteres. Kommunen har en prosedyre for 
varsling og vedtak om tilleggsgebyr. I de tilfellene kommunen har hatt slike saker, har det 
bedret seg når forhåndsvarsel og vedtak er sendt. Administrasjonen har aldri ilagt 
tilleggsgebyr for mangelfull sortering. 
 

3.4.2 Revisors vurdering 

Utformingen av avfallsgebyrene er i samsvar med reglene. 

 

3.5 Feiing 

Kriterier for feiing:  

 Kommunen kan ta gebyr for feiing og tilsyn i henhold til kommunal forskrift om gebyr 

3.5.1 Fakta 

Gebyrregulativet er å regne som lokal forskrift vedtatt av kommunestyret. Årlig gebyr for 

feiing og tilsyn er kr 400 og kr 200 for ekstra pipeløp. Gebyret gjelder for feiing hvert annet 

år og tilsyn hvert fjerde år. Gebyret ilegges hvert år.  

 

3.5.2 Revisors vurdering 

Utformingen av feiegebyrene er i samsvar med reglene. 

 



Selvkost på tekniske tjenester – Lardal kommune 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

24 

3.6 Plan- og byggesaker 

Kriterier for byggesak: 

 Gebyrene kan være basert på  

o Type tiltak 

o Areal  

 

3.6.1 Fakta 

Kommunens gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven § 33-1 er bygget opp med 

paragrafer for ulike typer tiltak, for eksempel driftsbygninger i landbruket, tilbygg og påbygg 

til boliger, nybygg/fritidsbolig, garasjer/uthus, rivning m.m. Det er fastsatt forskjellige satser 

avhengig av areal innenfor hver tiltaksgruppe.  

Plan- og byggesaksgebyrene ligger i vedlegg 4.  

 

3.6.2 Revisors vurderinger 

Kommunens gebyrregulativ for byggesaker har ulike satser fastsatt etter type tiltak og areal. 

Det er i samsvar med rammene for gebyret i plan- og bygningsloven § 33-1. 

  

3.7 Oppmåling 

Kriterier 

 Det skal ikke beregnes gebyr for gebyrfrie tjenester 

 Gebyrene skal ikke overstige maksimalbegrensninger i matrikkelforksriften 

 

 

3.7.1 Fakta 

Gebyrene er regulert etter ønsket tjeneste og areal på eiendommen. Det er ikke fastsatt 

gebyrregler for sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter, fastsetting av samlet fast 

eiendom, fastsetting av adresse, føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten 

oppmålingsforretning med unntak av saker etter matrikkellova § 19, oppretting eller endring 

av eierseksjon, jf. eierseksjonsloven § 7 femte ledd.  

Kommunens gebyrregulativ for oppmåling ligger som vedlegg 4 bakerst i rapporten. 

Punkt 5.10 «Utstedelse av matrikkelbrev» har følgende gebyrer: 

Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 180 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 361 



Selvkost på tekniske tjenester – Lardal kommune 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

25 

Kommunen har ikke fakturert i henhold til dette regulativet, men har brukt gebyr i på kr 175 

og 350 når de har fakturert for utstedelse av matrikkelbrev, se kapittel 6.1.1. 

3.7.2 Revisors vurdering 

Kommunens gebyrregulativ er i samsvar med forskriften, bortsett fra gebyrene for 

matrikkelbrev, som er høyere i forskriften enn de maksimalgebyrene kommunen kan ta. 

 

4 Beregning av gebyr  
 

Problemstilling: 

Er beregning av gebyr i samsvar med selvkostreglene for de enkelte tjenestene? 

 Foretas det før- og etterberegning av selvkostkalkylen? 

 Blir alle henførbare kostnader belastet? Blir kostnader som ikke er henførbare 

belastet? 

 

4.1 Før- og etterberegning 

 

Kriterier: 

 Det skal foretas en før-beregning av kommunens kostnader på selvkostområdene. 

 Det skal foretas en etterberegning. 

 Resultatet av etterberegningen skal legges fram for kommunestyret sammen med 

regnskapet. 

 

4.1.1 Fakta om førberegning 

Med førberegninger menes de beregningene med underlag/dokumentasjon som brukes for 

å komme frem til gebyrregulativet som legges frem og vedtas av kommunestyret.  

Kommunen har satt opp førberegninger for vann, avløp og renovasjon (avfall og septik) for 

kommunen for 2012. Det er ikke satt opp førberegning for oppmåling, plan- og byggesaker, 

samt for feiing i 2012.  

Gebyrene har administrasjonen kommet frem til ved å summere de antatte kostnadene som 

har vært vedrørende investeringene (kapitalkostnadene) med de antatte driftsutgiftene på 
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området. Summen av disse er gebyrgrunnlaget. Gebyrgrunnlaget ble fordelt på gebyrene på 

området. 

Det er ikke satt opp førberegning for oppmåling, plan- og byggesaker samt for feiing i 2012. 

Feiegebyret bygger stort sett på de kostnadene kommunen har hatt til Kongsberg kommune, 

som står for selve feiingen.  For 2012 har administrasjonen ikke beregnet dette gebyret, men 

brukt fjorårets sats. Administrasjonen opplyser at det er for å ha et stabilt gebyr. 

Administrasjonen opplyser at de har vurdert om det har vært behov for å endre gebyrene på 

oppmåling, plan- og byggesak. De har basert vurderingen på at de ikke har hatt høyere 

inntekter enn utgifter på disse områdene i regnskapet. De tre siste årene har det vært 

høyere utgifter enn inntekter på oppmåling, plan- og byggesak.  

Lardal kommune behandlet en plansak i 2012. 

 

4.1.2 Fakta om etterberegning av selvkostkalkylen 

Regnskapet for 2012, note nr. 1818 selvkosttjenester viser de områdene det er gjort 

etterberegning av følgende selvkostområder i Lardal kommune:  

- vann 
- avløp 
- renovasjon/septik 
- feiing 

 

Det er ikke utarbeidet etterberegning/fastsatt selvkostregnskap for plan- og 

byggesaksbehandling, og kart- og delingsforretning.  

 

4.1.3 Revisors vurderinger 

Lardal kommune har gjort førberegninger av kommunens kostnader på områdene vann, 

avløp og renovasjon. På de samme områdene er det foretatt en etterberegning. 

Resultatet av etterberegningen for vann, avløp, renovasjon og feiing er lagt fram for 

kommunestyret sammen med regnskapet. 
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 Kommunestyresak 25/13 
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På området plan- og byggesaksbehandling og oppmåling er det ikke foretatt før- og 

etterberegning av kostnadene i samsvar med regelverket. 

4.2 Blir alle henførbare kostnader belastet? Blir kostnader som ikke er 

henførbare belastet? 

Kriterier 

 Henførbare19 kostnader skal være med i selvkostberegningen 

 Kapitalkostnader skal baseres på investeringskostnader 

 Finanskostnader skal beregnes ut fra riktig rentefot 

 Ikke henførbare kostnader skal ikke være med 

 

4.2.1 Fakta indirekte kostnader 

Det er beregnet selvkost for områdene vann, avløp, renovasjon og feiing. Lardal kommune 

har ikke tatt med indirekte kostnader i selvkostberegningen for noen av disse områdene. 

Administrasjonen mener at de har fordelt de fleste utgiftene så godt direkte, at det ikke er 

nødvendig å ta med indirekte kostnader. For eksempel er lønn til enhetsleder for eiendom 

fordelt direkte på de enkelte funksjonene.  

Administrasjonen opplyser imidlertid at flere indirekte kostnader mest sannsynlig kan tas 

med for senere år. Kommunen har høye VAR-gebyrene sammenliknet med andre, og 

administrasjonen opplyser at de også av den grunn ikke lagt til indirekte kostnader. Se 

sammenlikning med andre kommuner i kapittel 2. 

4.2.2 Revisors vurderinger – indirekte kostnader 

Hvis kommunen har indirekte kostnader som ikke er med i selvkostberegningen, er ikke alle 

henførbare kostnader med. Da subsidierer kommunen de indirekte kostnadene. For å 

fremstille selvkostberegningen på en riktigst mulig måte skal de indirekte kostnadene vært 

med.  

4.2.3 Fakta - vanngebyr 

Da det var lagt opp til 100 % inndekning er kostnadene og inntektene like i førberegningen.  

Kapitalkostnader kr 2 822 000 Kr 4 149 000 Årsgebyr 

Driftsutgifter kr 1 387 000 Kr 60 000 Tilknytningsgebyr 

Totale utgifter kr 4 209 000 Kr 4 209 000 Totale inntekter 
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 Henførbare kostnader er direkte og indirekte kostnader som kan knyttes til tjenesten. Se vedlegg 2 om 

kriterier. 



Selvkost på tekniske tjenester – Lardal kommune 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

28 

Regnskapet for 2012 viste at det var en overdekning (overskudd) på kr 119 190 på området 

for vann. Det ble en dekningsgrad på 103 %.  

Kapitalkostnader kr 2 504 215 Kr 4 065 196 Årsgebyr 

Driftsutgifter kr 1 441 791 Kr 0 Tilknytningsgebyr 

Totale utgifter kr 3 946 006 Kr 4 065 196  Totale inntekter 

 

Driftsutgifter 

I førberegningen besto driftsutgiftene av forventede lønnskostnader og andre driftsutgifter 

direkte knyttet til vannproduksjon. 

I etterberegningen besto driftsutgiftene av de kostnadene som er utgiftsført direkte på 

tjeneste, og som i 2012 utgjorde:  

- 3450 – distribusjon av vann – sv nett kr 704 259 
- 3451 – ledningsnett Naugfoss kr  219 585 
- 3452 – ledningsnett Steinsholt kr 0 
- 3400 – Svarstad vannverk – Roso kr 505 144 
- 3401 – Naugfoss vannverk kr 12 803 

 

Driftsutgiftene utgjør kr 1 441 791, og av dette er kr 1 100 000 lønnsutgifter. På 

vannområdet er det seks personer som er oppført med lønnsutgifter. Lønnsutgiftene er 

fordelt på de ulike tjenestene/funksjonene, i samsvar med hvor den enkelte ansatte har sitt 

arbeidssted. Administrasjonen opplyser at de årlig vurderer hvordan lønnsutgiftene skal 

fordeles mellom tjenestene.  

Andre drifts og vedlikeholdskostnader er bokført med til sammen kr 634 000. Kontroll på 

stikkprøvebasis viser at dette er utgifter som gjelder de aktuelle tjenester/funksjoner. 

Det meste av de resterende kr 134 000 er utgifter til LabNett AS som kontrollerer 

vannkvaliteten.  

I samsvar med samarbeidsavtalen med Larvik kommune om Naugfoss vannverk, har Lardal 

kommune fått driftstilskudd fra Larvik kommune. Dette er trukket fra driftsutgiftene i 

selvkostberegningen.  

Vi har ikke funnet ikke-henførbare kostnader i selvkostberegningen. 

 

Kapitalkostnader - førberegning 
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Kommunen legger verdien av anleggene til grunn for beregningen av kapitalkostnadene. 

Verdien som er lagt til grunn i førberegningen er høyere enn verdien i balansen pr 

01.01.2012.  

På det tidspunktet administrasjonen utarbeidet førberegningen, gjensto fortsatt noen 

investeringsprosjekter på det nye vannverket. Naugfoss vannverk ble tatt i bruk etter at alle 

tilknytningene var ferdig 1. mai 2011. Fra august 2011 forsynte Naugfoss vannverk hele 

kommunen med vann etter at Roso vannverk brant i april. Derfor hadde ikke forbruket vært 

målt gjennom et helt år i 2011. I tillegg kom usikkerheten knyttet til hvilke konsekvenser 

endret forbruk av vann fra Naugfoss ville få for kostnadsfordelingen mellom Lardal og Larvik 

kommuner.  Det tilsier at det var flere usikkerhetsmomenter knyttet til vedtatt inndekning i 

2012.  

Kapitalkostnader - etterberegning 
På samme måte som i førberegningen, var det en differanse mellom hva som var oppført i 

balansen og hva som var lagt til grunn av investeringer i gebyrberegningen. Denne feilen ble 

oppdaget gjennom årsoppgjørsrevisjonen for 2012, og tatt opp med administrasjonen. 

Administrasjonen ville rette dette opp i selvkostregnskapet for 2013, siden regnskapet for 

2012 på det tidspunktet var avsluttet. I etterberegningen har vi ikke klart å avklare hva som 

er riktig verdi for investeringene på vann. 

Avskrivingene ble beregnet lineært, ved å ta investeringen og dele på antall avskrivningsår.  

Rentene er beregnet som 3,24 % av anleggenes verdi pr. 01.01.2012. Prosentsatsen som er 

brukt er basert på statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, årsgjennomsnittet for 

2011 som var 2,24 %. Kommunen har lagt til ett prosentpoeng. Årsgjennomsnittet for 2012 

for statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid var på 1,44, som tillagt ett prosentpoeng 

blir 2,44 %.  

 

4.2.4 Revisors vurderinger 

I vår gjennomgang av etterberegningen for vann området ble det kun funnet kostnader som 

er relatert til området. Det er bare tatt inn direkte kostnader i selvkostberegningen, og vi kan 

ikke se at det er tatt med ikke henførbare kostnader i selvkostberegningen for området.  

Det er ikke avklart hva som er riktig verdi på anleggene for vann. Derfor er det usikkert om 

kapitalkostnadene er riktige. Kommunen har i tillegg brukt for høy rentesats for å beregne 

rentekostnadene.  
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4.2.5 Fakta - avløpsgebyr 

Da det var lagt opp til 100 % inndekning er kostnadene og inntektene like i førberegningen.  

 

 

 

Regnskapet for 2012 viste at det var et underskudd på kr 35 685 på området for avløp. Det 

ble en dekningsgrad på 99 %.  

 

 

 

Driftsutgifter 

I førberegningen besto driftsutgiftene av forventede lønnskostnader og andre driftsutgifter 

direkte knyttet til avløpstjenesten. 

I etterberegningen besto driftsutgiftene er de kostnadene som er utgiftsført direkte på 

tjeneste og som i 2012 utgjorde:  

- 3500 Avløpsrensing Svarstad kr 755 372 
- 3501 Avløpsrensing Steinsholt kr 419 534 
- 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann kr 478 906 

 

Av driftsutgifter på kr 1 653 812 er kr 486 000 lønnsutgifter. På avløpsområdet er det 4 

personer som er oppført med lønnsutgifter. På samme måte som for vann er lønnsutgiftene 

er fordelt på de ulike tjenestene, slik at disse gjenspeiler hvor den enkelte ansatte har sitt 

arbeidssted. Dette gjelder både på tvers av tjenestene innenfor avløpsområdet og for VAR 

området generelt.  

Andre drifts- og vedlikeholdskostnader er bokført med til sammen ca kr 707 000. Kontroll på 

stikkprøvebasis viser at dette er utgifter som gjelder avløpsområdet, og som er direkte 

henførbart til dette.  

De resterende kr 462 000 er ført som mva, driftsavtaler med andre, og tap på fordringer.  På 

konto for Driftsavtaler med andre er Brian Hansen eftf as, LabNett og Larvik kommune 

oppført. 

 

Kapitalkostnader kr 756 266 Kr 2 517 266 Årsgebyr 

Driftsutgifter kr 1 807 000 Kr 46 000 Tilknytningsgebyr 

Totale utgifter kr 2 563 266 Kr 2 567 266 Totale inntekter 

Kapitalkostnader kr 742 190 Kr 2 360 317 Årsgebyr 

Driftsutgifter kr 1 653 812 Kr 0 Tilknytningsavgift 

Totale utgifter kr 2 396 002 Kr 2 360 317  Totale inntekter 



Selvkost på tekniske tjenester – Lardal kommune 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

31 

Kapitalkostnader - førberegning 

Jamfør balansen pr. 01.01.2012 har investeringene en verdi på kr 6 397 967. Renten er 

beregnet med sats på 3,46 % som er statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid pr. 

september 2011 og utgjorde kr 221 370. Avskrivingene var beregnet lineært og var på kr 

534 896. 

Kapitalkostnader - etterberegning 

Avskrivingene blir beregnet lineært, ved å ta investeringen og dele på antall avskrivingsår. 

Summen av årets avskrivinger ble med dette kr 534 896 i 2012.  

Rentene ble beregnet til kr 207 294. Som beskrevet i kapittel 5.1.2 er det brukt prosentsats 

for 2011, og ikke for 2012.  

Brukes renten på 2,44% blir rentekostnaden på området kr 156 110, noe som gir en 

differanse på kr 51 184. 

  

4.2.6 Revisors vurderinger  

I vår gjennomgang av etterberegningen for avløpsområdet ble det kun funnet kostnader som 

er relatert til området. Vi kan ikke se at det er tatt med ikke henførbare kostnader i 

selvkostberegningen for området.  

Avskrivningene er riktig beregnet. Bruk av for høy rentesats har gitt for høye 

kapitalkostnader på kr 51 184.  

 

4.2.7 Fakta- Renovasjon  

Da det var lagt opp til 100 % inndekning er kostnadene og inntektene like i førberegningen.  

 

 

 

Som kommentar til budsjettet for 2012 skrev administrasjonen i sak 79/11 kapittel 11: 

Ny renovasjonsordning medfører endring i abonnement. Alle hytter i regulerte områder skal 

være med på ordningen og det pågår også en totalgjennomgang av boliger for å sikre at alle 

boliger og leiligheter betaler gebyr. Ordningen medfører også reduksjon i gebyr for 

abonnementer med fellesløsninger. Gebyrgrunnlaget kan derfor endres.  

Kapitalkostnader kr 94 784 Kr 570 000 Septikgebyr 

Driftsutgifter kr 4 302 436 Kr 200 000 Kildesorteringsstasjon 

  Kr 3 627 220 Renovasjon 

Totale utgifter kr 4 397 220 kr 4 397 220 Totale inntekter 
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Regnskapet for 2012 viste at det var et underskudd på kr 384 396 på området for avløp. Det 

ble en dekningsgrad på 91 %.  

 

 

 

Driftsutgifter: 

I førberegningen besto driftsutgiftene av forventede lønnskostnader og andre driftsutgifter 

direkte knyttet til avløpstjenesten. 

I etterberegningen utgjorde driftsutgiftene de utgiftene som er utgiftsført direkte på 

tjeneste: 

- 3540 Tømming av slamavskillere, septiktanker ol kr 589 422 
- 3550 Innsamling av avfall kr 3 149 050 
- 3570 Gjenvinning og sluttbehandling av avfall kr 252 966 

 
Av driftsutgifter på kr 4 183 464 er kr 104 000 lønnsutgifter på septikområdet og kr 109 000 

på avfallsområdet. Det er 4 personer som er oppført med lønnsutgifter på disse områdene. 

Kommunen opplyser at de har forholdsvis lave lønnsutgifter på områdene, da mesteparten 

av disse jobbene er satt ut til andre aktører.  

Andre drifts og vedlikeholdskostnader er bokført med til sammen ca kr 9 000 vedrørende 

septik og kr 26 000 på avfall. Kontroll på stikkprøvebasis viser at dette er utgifter som gjelder 

de aktuelle tjenestene.  

Kr 475 000 er ført som mva, driftsavtaler med andre, og tap på fordringer på septikområdet, 

mens kr 3 267 000 er ført på tilsvarende kontoer for avfallsområdet.  Brian Hansen eftf as 

har driftsavtale med kommunen om tømming av septik, og står for mesteparten av disse 

utgiftene. Når det gjelder avfall er det VESAR som står for hoveddelen av utgiftene, mens 

noe også er ført på Norsk gjenvinning og Fretex ol.  

Kapitalkostnader - førberegning 

Kommunen var ikke ferdig med å investere i nye søppel beholdere, så avskrivinger ble ikke 

tatt for dette i 2012. Derimot ble renter for investeringen tatt med i 2012.  

Jamfør balansen pr. 01.01.2012 hadde investeringene på renovasjon en verdi på kr 1 782 

892. Renten er beregnet med sats på 3,46 % som er statsobligasjoner med 3 års gjenstående 

løpetid pr. september 2011 og utgjorde kr 61 688.  Avskrivingene var beregnet lineært og var 

på kr 33 096. 

Kapitalkostnader kr 226 617 Kr 563 969 Septikgebyr 

Driftsutgifter kr 4 183 464 Kr 151 440 Kildesorteringsstasjon 

  Kr 3 310 276 Renovasjon 

Totale utgifter kr 4 410 081 Kr 2 360 317  Totale inntekter 
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Kapitalkostnader - etterberegning 

Avskrivingene blir beregnet lineært og summen av årets avskrivinger ble med dette kr 169 

890 i 2012.  

Rentene ble beregnet til kr 56 727, som er 3,24 % av anleggenes verdi pr. 01.01.2012. Som 

beskrevet i kapittel 5.1.2 har kommunen brukt rentesats fra 2011 og ikke fra 2012. Med 

rentesats for 2012 (2.44%) ville rentekostnaden blitt på kr 42 720. 

Underdekning fra 2010: 

I selvkostoppstillingen har underdekningen fra 2010 blitt tatt inn med kr 186 000 pluss kr 

6 026 i renter.  

4.2.8 Revisors vurdering 

I etterberegningen for renovasjonsområdet ble det bare funnet kostnader som er relatert til 

septik- og avfallsområdet. Det er bare tatt inn direkte kostnader i selvkostberegningen. Vi 

kan ikke se at det er tatt med ikke henførbare kostnader i selvkostberegningen for området.  

For høy rentesats har gitt for høye kapitalkostnader på kr 14 007. Riktig rente ville gitt lavere 

underdekning. 

 

4.2.9 Fakta- Feiing  

Administrasjonen har ikke en fullstendig førberegning. De har likevel beregnet 

driftskostnader og kapitalkostnader som grunnlag til budsjettet. 

 

 

 

Regnskapet for 2011 viste et underskudd på kr 4 235, som gir en inndekning på 89 %.  

 

 

 

Driftsutgifter 

Driftsutgiftene er driftstilskuddet til Kongsberg kommune.  

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader kr 1 000 

Driftsutgifter kr 413 000 

Totale utgifter kr 414 000 

Kapitalkostnader kr 1 429   

Driftsutgifter kr 417 137 Kr 414 331 Feiegebyr 

Totale utgifter kr 418 566 Kr 414 331 Totale inntekter 
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Som kapitalutgifter har administrasjonen beregnet lineære avskrivinger foretatt på et 

lagerbygg, der 5 % av bruken er foretatt av feietjenesten. Verdien på feiervesenets andel av 

lagerbygget er pr. 01.01.12 beregnet til å være kr 57 191. Administrasjonen har ikke 

beregnet renter for dette området, fordi omfanget er veldig lite. Rentekostnadene som 

kunne vært med i kapitalutgiftene for denne investeringen utgjør kr 1 395.  

4.2.10 Revisors vurderinger 

Alle direkte kostnader er tatt med. Det er ikke tatt inn ikke-henførbare kostnader i 

beregningen.  

Kapitalkostnadene er svært lave, og vi har ingen merknader til at de ikke er med.   

5 Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
Kriterier 

 Kommunen skal ha ett fond pr selvkostområde 

 Overskudd 

o settes på selvkostfond 

o tas med i beregningen påfølgende budsjettår 

o skal brukes innen 5 år. 

 Underskudd 

o settes på memoriakonto 

o tas med i beregningen påfølgende budsjettår 

o skal dekkes inn senest innen 5 år. 

 

5.1.1 Fakta 

 

Vann: 

Pr. 01.01.12 hadde Lardal kommune kr 669 103,59 på memoriakonto20 for underdekning på 

vann. Verdien på memoriakontoen kom fra underdekning i 2011 på kr 1 046 439 og bruk av 

selvkostfond på kr 377 335. 

 

Vannområdet i Lardal kommune gikk med kr 119 190 i overskudd for 2012. Vi ser da bort i 

fra den endringen i kapitalkostnadene som korrigeres i 2013 regnskapet. Kr 119 190 ble 

overført kommunens memoriakonto for underdekning på vann slik at UB 31.12.12 endte på 

                                                      

20
 Se vedlegg 2 om memoriakonto. 
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kr 549 913. Dette er i tråd med det som går frem av regnskapet for 2012 note 18 

(kommunestyre sak 25/13).  

 

Jf. regnskapet for 2010 og note nr. 17 til dette, står det for vannområdet at: Differansen 

utgjør kr -415 504 som dekkes av selvkostfond. Underdekning 2010 vurderes i forhold til 

beregning av gebyr for 2012.  

 

Underdekningen for 2010 er ikke tatt med i beregningen for 2012, men er fra 2013 tatt med 

og fordelt på fire år. Administrasjonen opplyser at de tok dette valget basert på usikkerheten 

som lå i tallene for 2012, og et ønske om stabile gebyrer over år.  

 

 

Avløp: 

Pr. 01.01.12 hadde Lardal kommune kr 141 597 på selvkostfond for avløp. Selvkostfondet 

kommer fra 2009 (kr 147 875) og 2010 (kr 15 600), og trukket i fra underdekningen for 2011 

på kr 21 878. 

 

På avløpsområdet ble resultatet av etterberegningen for 2012, et underskudd med kr 35 

685. Underskuddet ble dekket med midler fra selvkostfondet. Pr 31.12.12 var selvkostfondet 

for avløpsgebyr på kr 105 911, jf. regnskapet for 2012, note 2 (kommunestyre sak 25/13).  

Jf. regnskapet for 2010 og note nr. 17 til dette, står det for avløpsområdet at: Differansen 

utgjør kr 15 601, som overføres selvkostfond. Overdekning 2010 i forhold til vedtatt 

inndekning medtas i gebyrgrunnlag for 2012.  

Overskuddet fra 2010 er ikke tatt med i gebyrgrunnlaget for 2012. Administrasjonen 

opplyser at de valgte å ikke ta det med for å oppnå mer stabile gebyrer over år. 

 

Renovasjon:  

Pr. 01.01.12 hadde Lardal kommune et selvkostfond og en memoriakonto for på renovasjon.  

Memoriakontoen besto av  

 underskudd i 2009 på kr 148 892,  

 underskudd i 2010 på kr 185 698 

 overskudd i 2011 på kr 71 002 

 til sammen kr 263 588 

 

Selvkostfondet ble opprettet etter overskudd i 2011 på kr 71 002. Overskuddet i 2011 er 

dermed ført både på memoriakonto og selvkostfond. 
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Renovasjonsområdet hadde i 2012 et underskudd på kr 384 396. Regnskapet for 2012, note 

18 sier: Differansen utgjør kr 384 396, som dekkes slik: selvkostfond kr 71 002 og til 

gebyrgrunnlag 2014/2015 kr 313 394.  

Underskuddet for 2012 er ført i regnskapet som beskrevet ovenfor, med det resterende 

underskuddet er overført til memoriakonto.  

Jf. regnskapet for 2010 og note nr. 2 til årsregnskapet står det for renovasjonsområdet at: 

Differansen utgjør kr -185 698. Underdekning 2010 i forhold til vedtatt inndekning medtas i 

gebyrgrunnlaget for 2012.  

 

Underdekningen for 2010 er tatt inn i selvkostberegningen for 2012, med kr 186 000, samt 

renter på kr 6 026 (3,24 % av 186 000).  

 

Det vil si at renovasjonsområdet er ført slik kommunestyret har vedtatt for regnskapet 2010, 

og i kommunestyre sak 25/13, regnskap 2012, note nr. 18.  

 

Feiing: 

Pr. 01.01.12 hadde Lardal kommune kr 132 138 på memoriakonto for underdekning på 

feiing. Underdekningen kom fra 2009 kr 87 430, 2010 kr 28 114 og 2011 kr 16 594. 

 

2012 endte med en underdekning på feiing på kr 4 235, jf. etterberegningen og regnskapets 

note nr. 18. Memoriakontoen viser imidlertid en underdekning på kr 6 235, noe som tyder 

på at det er ført inn feil tall for underdekningen i 2012. Pr. 31.12.2012 viste memoriakontoen 

for feiing, en saldo på til sammen kr 138 373. 

 

I følge regnskapet for 2010 og note nr. 2 til årsregnskapet, står det for feiing at: Differansen 

utgjør kr -28 114. Underdekning 2010 i forhold til vedtatt inndekning medtas i 

gebyrgrunnlaget for 2012.  

 

For feiing er det ikke satt opp selvkostberegning, det er kun tatt hensyn til utbetalinger for 

tjenesten til Kongsberg kommune og inntektene på feiegebyr. Underdekningen er avsatt i 

balansen.  

 

Plan- og byggesak og oppmåling: 

Fondene settes opp på grunnlag av etterberegningene i selvkostregnskapet. For plan- og 

byggesak og oppmåling har det ikke blitt satt opp etterberegninger. Det er således heller 

ikke satt opp fond for disse områdene.  
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5.1.2 Revisors vurderinger 

Kommunen har separate fond for hvert selvkostområde, i samsvar med reglene. Men på ett 

selvkostområde skal det være enten en memoriakonto eller et selvkostfond. 

Disponering/føring av overskudd og underskudd til selvkostfond og memoriakonto på de 

ulike selvkostområdene var riktig i 2012. Overskuddet på renovasjon i 2011 skulle bare vært 

ført på memoriakonto. 

Over-/underdekningene skal fordeles innen 5 år. Man kan ikke bygge opp fond/underskudd 

for kommende innbyggere. De eldste fondene (fond og memoriakontoene) i kommunen er 

fra 2009, noe som betyr at kommunen plikter å gjøres opp disse senest i 2014.  

 

6 Skjer innkreving av gebyr i tråd med gebyrregulativet? 
 

Kriterier: 

 Gebyrkrav rettet til abonnentene skal være i samsvar med gjeldende gebyrregulativ 

 Fakturaen skal være i samsvar med bokføringsforskriftens krav til utforming av 

fakturaer 

6.1 Fakta 

6.1.1 Gebyret 

Vi har plukket ut et tilfeldig utvalg fakturaer på de ulike gebyrene, 21 og kontrollert at de 

fakturerte gebyrene var i samsvar med gebyrregulativet for 2012.  

Vann 

Av alle fakturaene var 85 % fakturert på beløp direkte hentet fra gebyrregulativet. Kontroll 

av de resterende 15 % av fakturaene viste at beløpene er i uoverensstemmelse med 

«standardgebyrene» fordi det betales for flere husstander/gårds- og bruksnummer eller 

lignende.  

Fakturaene med de høyeste beløpene var næringsdrivende med stort vannforbruk. Også 

disse ble fakturert i henhold til gjeldende satser og rabattordninger. 

Avløp 

                                                      

21
 For nærmere beskrivelse av utplukk av fakturaer, se metode.  
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Salgsinntektene på avløpsområdet viser en inntekt på kr 2 360 317 for 2012. Av fakturaene 

var 87 % på beløp direkte hentet fra gebyrregulativet. Kontroll av de resterende 13 % av 

fakturaene viste at beløpene er i uoverensstemmelse med «standardgebyrene» fordi det 

betales for flere husstander/gårds- og bruksnummer eller lignende.  

Renovasjon/slam: 

Av fakturaene var 91 % på beløp direkte hentet fra gebyrregulativet, og de mest brukte 

gebyrene. Kontroll av de resterende 9 % av fakturaene viste at beløpene er i 

uoverensstemmelse med «standardgebyrene», fordi det ble fakturert for flere 

husstander/gårds- og bruksnummer. I noen tilfeller gjaldt betalingen tjenester som er noe 

mindre brukt, og dermed ikke trukket vekk fra vårt utplukk.  

Renovasjon/avfall:  

Salgsinntektene på avfall er på kr 3 461 716.  Av fakturaene var 91 % på beløp direkte hentet 

fra gebyrregulativet. Vi har trukket vekk de mest brukte satsene: standardgebyr, 

fritidsboliger utenfor og innenfor regulert område, og de med delt volum.  

Kontroll av de resterende 9 % av fakturaene viste at beløpene er i uoverensstemmelse med 

«standardgebyrene» fordi de er fakturert for andre ordninger, som fellesløsninger, redusert 

avfallsvolum, eller økt restavfallsvolum etc.  

Feiertjenesten: 

Salgsinntektene på feiing er på til sammen kr 414 331.  Av fakturaene som er ført på dette 

området, er det 5 bilag som opererer med andre beløp enn de som direkte framgår av 

gebyrregulativet. Vår kontroll av 2 av disse bilagene viser at de kun er fakturert for deler av 

en periode.  

Plansaker: 
For plansak var det et gebyr på kr 865 i 2012.  
 
Byggesaker: 
Byggesaker hadde salgsinntekter på til sammen kr 389 560. Fakturaene for byggesaker ble 
kontrollert opp mot «nytt gebyrregulativ» for byggesaker, se kapittel 3.1.1 siste avsnitt. 
Faktureringen er i henhold til de nye satsene.  
 
Oppmåling:  
I kapittel 3.6 viser vi at gebyret i regulativet for utstedelse av matrikkelbrev ikke er i samsvar 

med forskriften. I fakturaene for oppmåling har kommunen brukt sats for utstedelse av 

matrikkelbrev i samsvar med forskriften og ikke i samsvar med gebyrregulativet. 

Faktureringen er riktig, og det er gebyrregulativet som ikke er oppdatert med de riktige 

satsene, gitt av Statens kartverk. Gebyrene følger søknadsdato.  
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6.1.2 Utforming av faktura 

Alle fakturaene fra Lardal kommune viser kommunens navn, adresse og 

organisasjonsnummer. Den betalingspliktige er oppgitt med navn og adresse. 

Fakturanummer, fakturadato og betalingsforfall står i egen rute.  

Kommunen fakturerer huseierne for kommunale avgifter på samme faktura, vann, avløp, 

renovasjon og feiing. Overskriften på fakturaen er «Gjelder: kommunale avgifter». Gårds- og 

bruksnummer er med. De ulike tjenestene er listet opp, men det er ikke referert til 

gebyrregulativet. Kontaktperson i kommunen framgår med navn, telefonnummer og e-

postadresse. 

Gebyrer for plansaker, byggesaker og oppmåling blir fakturert etter som tjenesten ytes. 

Overskriften på fakturaen er «Gjelder: Tilfeldig fakturering». I beskrivelsen er det oppgitt om 

gebyret gjelder plansak, byggesak eller oppmåling, med gårds- og bruksnummer, 

saksnummer, og lovhjemmel. Beløpet er angitt. Med unntak av en faktura med to gebyrer, 

har vi ikke sett fakturaer der det var vist til gebyrregulativet. I svarbrevet på byggesøknaden 

fra kommunen til søker, er det ikke oppgitt gebyr eller vist til gebyrregulativet. Sammen med 

fakturaer for oppmåling sender kommunen et følgebrev, som spesifiserer de ulike gebyrene. 

Det er ikke vist til gebyrregulativet. I svarbrevet for plansaker er det vist til gebyrregulativet 

og oppgitt gebyr.  

 

6.2 Revisors vurderinger 

Gebyrkravene er i samsvar med gebyrregulativet.  

Kommunen bør vise til gebyrregulativet i enten faktura eller svarbrev på byggesak og 

oppmåling, slik at det er lett for mottakeren å kontrollere at det er brukt riktig gebyr.  
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7 Revisors konklusjoner og anbefalinger 
 

7.1 Konklusjoner 

- Gebyrreglementet er med ett unntak utformet i samsvar med reglene, etter at 

rabatten på vann ble fjernet.  

- Gebyrene for matrikkelbrev er høyere enn maksimalsatsen i forskriften. 

Kommunen har likevel brukt riktig sats i fakturering. 

- Beregning av gebyr er i samsvar med selvkostreglene for den enkelte tjeneste, med 

følgende unntak: 

o Kommunen har ikke før- og etterberegning av plan, byggesak og 

oppmåling. 

o Kommunen belaster ikke indirekte kostnader i selvkostberegningene.  

o Kommunen har brukt for høy rentefot for å beregne rentekostnadene i 

2012. Dette ga for høyt gebyrgrunnlag.  

o For vann er det ikke avklart hva som er riktig verdi på anleggene. Derfor er 

det usikkert om kapitalkostnadene er riktig beregnet i 2012.  

- Avsetning til og bruk av fond er ikke fullt ut i samsvar med regelverket. Lardal 

kommune har selvkostfond som bør brukes i løpet av 2014. 

- Innkreving av gebyr skjer i samsvar med gebyrregulativet 

 

7.2 Anbefalinger 

Vi anbefaler kommunen å sette opp selvkostberegninger for byggesak og oppmåling. 

Kommunen har så få plansaker, at det ikke er hensiktsmessig med selvkostberegninger på 

dette området. 

Administrasjonen bør sikre riktig grunnlag for investeringskostnadene til gebyrberegningen.  
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I. Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Kommunestyret har i sak 79/11 vedtatt at gebyrene skulle gi 100 % inndekning av 

kostnadene for vann, avløp, renovasjon, feiing i 2012. 

1. Er gebyrreglementene utformet i samsvar med regelverket? 

Det er kommunestyret som kan treffe vedtak på vegne av kommunen, dersom ikke annet er 

bestemt i lov eller delegeringsvedtak fra kommunestyret, jf. kommuneloven § 6. 

Et gebyrregulativ er en forskrift etter definisjonen i forvaltningsloven § 2 c. I følge 

forvaltningsloven § 38, tredje ledd skal en forskrift kunngjøres på en formålstjenlig måte.  

Kriterier 

 Gebyrregulativet skal vedtas av kommunestyret 

 Gebyrregulativet skal kunngjøres 

 

Vann og avløp 

Gebyrene for vann og avløp har hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- 

og avløpsanleggslova) § 3 som gir kommunen rett til å kreve gebyr. I følge 

forurensingsforskriften § 16-1 skal kommunestyret vedta gebyrene for vann og avløp. 

Gebyrene må ikke overstige kommunens kostnader til vann- og avløpstjenestene. Vass- og 

avløpsanleggslova § 4 slår fast at gebyrene skal være engangsgebyr for tilknytning og årlige 

gebyr for forbruk.  

Forurensningsforskriften § 16-4 sier at årsgebyret enten beregnes på grunnlag av 

vannforbruk, eller en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. Vannforbruket 

baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, skal 

vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det stipulerte forbruket skal 

i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk.  

For eiendom som ikke brukes som bolig, kan det fastsettes særlige regler for gebyrberegning 

eller inngås særlige avtaler. Den fastsatte eller avtalte beregningsmåte må normalt ikke føre 

til lavere gebyr enn det som ville bli pålagt etter kommunens ordinære forskrift. Hvis det ikke 

er fastsatt særlige regler eller inngått særlig avtale, skal årsgebyret, eventuelt den variable 

delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt forbruk. 

I følge forurensningsforskriften § 16-5 kan kommunen fastsette lavere tilknytningsgebyr for 

eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for 

vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen. 
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Kommunen kan fastsette ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- 

eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere 

kostnader enn de øvrige. 

Det kan videre fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike 

boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier. 

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra 

vanlig kommunalt avløpsvann. 

Kriterier for vann og avløp:  

 Kommunen skal ha tilknytningsgebyr 

 Årsgebyr kan bestå av en fast og en variabel del 

 Variabel del skal baseres på målt eller stipulert forbruk 

 Stipulert forbruk skal baseres på bebyggelsens størrelse 

 Ulike gebyrsatser skal være basert på  

o Ulike boligkategorier 

o Kostnader til det enkelte anlegg 

 

Avfall 

I følge forurensingsloven § 34 skal kommunestyret vedta gebyrene for renovasjon. Gebyret 

skal dekke kommunens kostnader til renovasjon. 

Forurensingsloven § 34 sier at kommunene bør fastsette differensierte gebyrer. I Veileder 
om beregning av kommunale gebyrer fra SFT (nå Miljødirektoratet) er det angitt to grunner 
til å differensiere avfallsgebyrene: 

 Kommunene oppfordres til å differensiere avfallsgebyrer for å motivere til 
avfallsreduksjon og gjenvinning. 

 Det er anledning til å differensiere gebyrene der dette er begrunnet i reelle 
kostnadsforskjeller knyttet til betjening av den enkelte abonnent eller gruppe av 
abonnenter. 

Det er anledning til å fastsette redusert gebyr for fritidseiendommer, dersom det er 
forbundet med lavere årlige kostnader å samle inn avfall fra disse eiendommene.  

Gebyrdifferensiering kan knyttes mot: 

 omfang av kildesortering 

 gangavstand for renovatør 

 tømmefrekvens 

 varierende avfallsmengde 
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 samarbeid mellom abonnenter 

 hjemmekompostering 

Kriterier for avfall:  

 Kommunen kan ha differensierte gebyrer 

 Gebyrene kan differensieres etter  

o type og mengde avfall 

o fritidseiendommer der kommunen har lavere kostnader til renovasjon 

 

Feiing 

I følge brann- og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd og forskrift om brannforebygging § 

7-5 kan kommunestyret vedta gebyrene for feiing. Forarbeidene til loven22 forutsetter at 

gebyrene bare dekker kommunens faktiske kostnader til feiing.  

Det er ikke gitt egne regler for utforming av disse gebyrene. 

Kriterier for feiing: 

 Kommunen kan ta gebyr for feiing og tilsyn i henhold til kommunal forskrift om gebyr 

 

Byggesak 

I følge plan og bygningsloven § 33-1 skal kommunestyret selv bestemme gebyrene for 

«behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som 

det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av 

private planforslag». Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader til saksbehandling. 

I følge forarbeidene til loven skal gebyrene fastsettes i forhold til arbeidsmengde for 

kommunen, men det er ikke meningen at kommunen skal måtte beregne hvor mange timer 

som er gått mer til å behandle den enkelte søknad. 23 Kommunen kan ta utgangspunkt i 

standardsatser ved at gebyrene blir basert på tiltakenes type og/eller areal.24 

 

 

                                                      

22
 Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) kap. 14. 

23
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), kapittel 27.17, kapittel 33 

24
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), kapittel 24.2 
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Kriterier for byggesak: 

 Gebyrene kan være basert på  

o type tiltak 

o areal  

 

Oppmåling 

I følge matrikkellova § 32 kan kommunen ta gebyr for oppmåling i samsvar med 

gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret. Gebyrene skal ikke overstige kommunens utgifter 

I følge matrikkelforskriften § 16 er det enkelte tjenester som kommunen ikke kan kreve 

oppmålingsgebyr for: 

 sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter 

 fastsetting av samlet fast eiendom 

 fastsetting av adresse 

 føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten oppmålingsforretning med 

unntak av saker etter matrikkellova § 19. 

oppretting eller endring av eierseksjon, jf. eierseksjonsloven § 7 femte ledd.  

 

Kommunen kan ta et særskilt gebyr per utstedt matrikkelbrev i alle saker. Dette gebyret må 

ikke overstige kr 175 for matrikkelbrev under 10 sider og kr 350 for større brev. 

 

Kommunen kan kreve inn gebyr forskuddsvis. 

 

Kriterier for oppmåling: 

 Det skal ikke beregnes gebyr for gebyrfrie tjenester 

 Gebyrene skal ikke overstige maksimalbegrensninger i matrikkelforksriften. 

 

 

2. Er beregning av gebyr i samsvar med selvkostreglene for de enkelte tjenestene?  

Foretas det før- og etterberegning av kostnadene? 

Kommunestyret skal treffe vedtak om gebyrene for vann og avløp basert på «et oversalg 

over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og 

kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. 

Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med kommunens rullerende 
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økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å 

innbringe». 25 

I følge kommuneloven § 23 nr.2 skal rådmannen påse at saker til behandling i 

kommunestyret er forsvarlig utredet. Det innebærer at rådmannen må sørge for en 

forsvarlig utredning av de forventede kostnader på hvert selvkostområde. 

Kommunestyret i Lardal vedtok i sak 080/05 følgende: 

”Med virkning fra 01.01.2006 godkjennes gebyrregulativet for plan- og byggesaker som 

fremlagt i saksutredningen. Det innføres et gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling 

til selvkost over en to-årsperiode og innen utgangen av 2007”. 

Det framgår av «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» 

H-2140 kapittel 1.3. at kommunen skal foreta en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene 

innenfor de aktuelle tjenesteområdene. I følge KRS 6 foreløpig standard om noter og 

årsberetning bør etterberegningen av selvkostregnskapet være en av notene til 

kommuneregnskapet. 

Kriterier: 

 Det skal foretas en før-beregning av kommunens kostnader på selvkostområdene. 

 Det skal foretas en etterberegning. 

 Resultatet av etterberegningen skal legges fram for kommunestyret sammen med 

regnskapet. 

 

Blir alle henførbare kostnader belastet? Blir kostnader som ikke er henførbare 

belastet?  

Kommunen kan ikke ta høyere gebyr enn det som dekker kommunens kostnader på 

selvkostområdene. Hvilke kostnader som skal være med i selvkostberegningen er utdypet i 

«Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester»26.  

Bare kostnader som har sammenheng med framstillingen av tjenesten skal tas med i 

beregningen av selvkost. Disse kostnadene sier vi er henførbare. Det kan være både direkte 

og indirekte kostnader.  

                                                      

25
 Forurensningsforksriften § 16-1 

26
 Nye retningslinjer for selvkost ble sendt på høring i februar 2013. Denne forvaltningsrevisjonen er basert på 

retningslinjene fra 2003, som var de som gjaldt i 2012. 
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Retningslinjene deler opp produksjon av tjenesten i kjerneproduktet, tilleggsytelser og 

støttetjenester. Kjerneproduktet er selve vannproduksjonen, rensing av avløp henting av 

avfall og så videre.  

Henførbare kostnader til kjerneproduktet (direkte kostnader) 

Kostnadene knyttet til kjerneproduktet kan være både driftskostnader og kapitalkostnader, 

og er alltid henførbare. Typiske driftskostnader er lønn til de som produserer tjenesten og 

kjøp av varer og tjenester direkte knyttet til tjenesten. Kapitalkostnadene er knyttet til bruk 

av egne anleggsmidler, og skal beregnes på grunnlag av de investeringskostnadene 

kommunen faktisk hadde. Kommunen skal beregne lineære avskrivninger27 av anleggene. 

Avskrivingene starter normalt året etter at investeringsprosjektet er ferdigstilt.  

Kommunen skal beregne en rentekostnad for investeringskostnadene. Rentekostnaden skal 

være basert på effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenværende løpetid, 

med et tillegg på 1 prosentpoeng.   

Henførbare kostnader til tilleggsytelser og støttefunksjoner (indirekte kostnader) 
Tilleggsytelser bidrar til å gi en helhetlig tjeneste til brukerne, for eksempel:  

o kundekontakt 
o ledelse og organisering 
o saksbehandling 
o fakturering og regnskap 

 
Støttefunksjoner er pålagte eller nødvendige aktiviteter som er vanskelig å avgrense 

o personalkontor 
o bedriftshelsetjeneste 
o kommunens øverste politiske og administrative ledelse 

  

Retningslinjene anbefaler at de indirekte kostnadene er med i beregningen.28 

Ikke henførbare kostnader 

Ikke henførbare kostnader er kostnader som ikke skal være med i selvkostberegningen: 

- administrativ ledergruppe (rådmannen og sektorlederne) 

                                                      

27
 Lineære avskrivninger beregnes ved å ta investeringskostnaden og dele på forventet levetid for 

anleggsmiddelet. Anleggsmiddelet føres i balansen med verdien av investeringskostnaden. Hvert år reduserer 

man verdien av anleggsmiddelet med det faste beløpet, til anleggsmiddelet ikke lenger har en verdi i 

regnskapet. Avskrivningen føres som en årlig kostnad i driftsregnskapet.  
28

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, s.3.  
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- folkevalgte organer: kommunestyret, formannskap, samt faste utvalg, styrer og 
komiteer 

- aktiviteter som understøtter administrativ og strategisk ledelse: saksfremlegg, 
kommuneplan, økonomiplan, budsjett og sektorplan  

- kostnader til mellomledere når disse leder tjenesteledere   
 
Kriterier 

 Henførbare kostnader skal være med i selvkostberegningen 

 Kapitalkostnader skal baseres på investeringskostnader 

 Finanskostnader skal beregnes ut fra riktig rentefot 

 Ikke henførbare kostnader skal ikke være med 

 

3. Er avsetning til og bruk av fond i samsvar med regelverket?  

Prinsippet om selvkost innebærer at brukerne bare skal betale for tjenester de selv har nytte 

av. Dagens brukere skal ikke subsidiere fremtidige brukere.   

Selvkostregnskapet gjøres opp hvert år gjennom en etterberegning. Hvis det blir overskudd 

på et selvkostområde, skal overskuddet settes av på et selvkostfond (et bundet driftsfond). 

Det skal være ett fond pr selvkostområde. 

Som hovedregel skal selvkostfondet tas til inntekt i førberegningen av selvkostgebyrer det 

påfølgende året. I følge retningslinjene må avsatt overskudd i fondet tas til inntekt i 

gebyrregnskapet innen 5 år etter at overskuddet ble avsatt. Overskudd/fondet kan brukes til 

lavere gebyrer påfølgende budsjettår, eller til investeringer på området.  

For renovasjon skal gebyrinntektene gi full kostnadsdekning. På de andre gebyrområdene 

vedtar kommunestyret i hvilken grad gebyrinntektene skal dekke inn kostnadene. Hvis 

etterberegningen viser en lavere dekningsgrad enn den kommunestyret har vedtatt, blir det 

underdekning (underskudd) i selvkostregnskapet. For renovasjon blir det underdekning 

(underskudd) hvis gebyrene ikke dekker alle kostnadene.  Underskudd i selvkostregnskapet 

skal det føres på en memoriakonto29 i balansen. Underskuddet skal dekkes inn i 

førberegningen for selvkost påfølgende budsjettår. Også underskudd skal være dekket inn 

senest 5 år etter at det oppstod. Underskudd kan føre til høyere gebyrer de påfølgende 

årene. 

Går et selvkostområde i minus flere år på rad, føres dette opp på memoriakontoen, og 

dekkes inn i selvkostberegningen det påfølgende året. For eksempel: 

                                                      

29
 Memoriakonto er en praktisk hjelp til å huske føringer som skal med i regnskapet senere. 
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 År X År X+1 År X+2 

Underskudd 10.000,- 20.000,- 35.000,- 

UB memoriakonto 10.000,- 30.000,- 55.000,- 

 

Underdekning for år X i kommunen tas med i selvkostberegningen i år X+2, beregningen blir 

dermed slik: 10.000 + 20.000 + 35.000 - 10.000 = 55.000. 

Hvis kommunen har selvkostfond på et område, og går med underskudd påfølgende år, skal 

underskuddet trekkes fra selvkostfondet. Hvis underskuddet var større enn selvkostfondet 

føres differansen på en memoriakonto. Da har ikke kommunen lenger et selvkostfond på 

området.  

Hvis kommunen har en memoriakonto på et selvkostområde, og går med overskudd 

påfølgende år, skal overskuddet først redusere memoriakontoen. Hvis overskuddet var 

større enn beløpet på memoriakontoen, skal differansen føres på et selvkostfond. Da har 

ikke kommunen lenger en memoriakonto på området.  

 

Kriterier 

 Kommunen skal ha ett fond pr selvkostområde 

 Overskudd 

o settes på selvkostfond 

o tas med i beregningen påfølgende budsjettår 

o brukes innen 5 år 

 Underskudd 

o settes på memoriakonto 

o tas med i beregningen påfølgende budsjettår 

o dekkes inn senest innen 5 år 

 

4. Skjer innkreving av gebyr i tråd med gebyrregulativet? 

Kommunens gebyrregulativ gir regler for hvordan gebyret for den enkelte abonnent skal 

fastsettes. Et gyldig gebyrregulativ er kommunens hjemmel for å kreve inn det aktuelle gebyr 

fra den enkelte abonnent. Kravet om innbetaling av gebyr må derfor være i samsvar med 

den rettigheten kommunen har til å kreve betaling etter gebyrregulativet. Kommunens 

gebyrregulativ for 2012 er lagt til grunn for vår denne forvaltningsrevisjonen. 

Bokføringsforskriften § 5-1-1 setter krav til utformingen av fakturaer. De kravene som er 

aktuelle for kommunen er: 
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 Nummer og dato for utstedelse av fakturaen 

 Angivelse av partene, kommunen og den betalingspliktige 

 Ytelsens art og omfang, altså hva gebyret gjelder 

 Tidspunkt, eventuelt hvilken periode gebyret gjelder for 

 Vederlag og betalingsforfall 

 Eventuell mva 

Kriterier: 

 Gebyrkrav rettet til abonnentene skal være i samsvar med gjeldende gebyrregulativ 

 Fakturaen skal være i samsvar med bokføringsforskriftens krav til utforming av 

fakturaer  
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III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 

 

Den praktiske gjennomføringen 

Det er gjennomført oppstartsmøte og oppsummeringsmøte med rådmannen og leder for 

eiendomsenheten.  

Data for å sammenligne gebyrnivå og beskrive tjenestene og kvaliteten på tjenestene er 

hentet fra KOSTRA (se nærmere beskrivelse under), kommunens nettsider, og 

dokumentasjon fra Fylkesmannen i Vestfold. 

KOSTRA30 er SSBs statistikk for alle landets kommuner. Alle kommuner plikter å rapportere 

til KOSTRA i samsvar med en fastsatt veileder. For å få sammenliknbar informasjon, er 

kommuneregnskapet inndelt i funksjoner, i samsvar med KOSTRA-veilederen. Det er f.eks. 

en egen funksjon for utgifter til vannproduksjon og en funksjon til utgifter ved 

plansaksbehandling osv. Kommunene rapporter inn informasjon om gebyrer på ulike 

områder. I tillegg henter KOSTRA data om kommunene fra andre kilder, for eksempel 

kommer informasjon om hvor mange innbyggere i kommunen som er knyttet til kommunale 

vannverk fra Folkehelseinstituttet.  

KOSTRA deler kommunene inn i grupper av relativt like kommuner. Kommunegruppene er 

inndelt etter størrelsen på befolkningen, bundne kostnader pr innbygger og de frie inntekter 

pr innbygger. Lardal kommune er i kommunegruppe 1, som er små kommuner med middels 

bundne kostnader pr innbygger og lave frie inntekter pr innbygger. Lardal er en av 25 

kommuner i gruppa, blant andre Hof og Siljan.  

Vi har så langt det var mulig sammenlignet Lardal kommune med Andebu, Hof, Siljan og 

landsgjennomsnittet i samsvar med ønsker fra kontrollutvalget. I noen tilfeller var det ikke 

gode sammenligningstall for disse kommunene, og da brukte vi kommunegruppe 1.  

Det finnes tall i KOSTRA for saksbehandlingsgebyr for private reguleringsplaner. Vi har valgt å 

utelate de tallene, fordi tallene for 2012 inneholdt så mange feil og mangler for Lardal og de 

aktuelle sammenligningskommunene. For saksbehandlingstid for reguleringsplaner i var det 

bare tall for Andebu i KOSTRA, derfor er heller ikke det med i rapporten.  

 

                                                      

30
 Kommune – stat – rapportering (Statistisk sentralbyrå) 
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For resten av rapporten har vi basert undersøkelsene våre på gebyrregulativ, 

gebyrforskrifter, kommunestyrets vedtak, kommunens regnskap, gebyrberegningene og 

andre dokumenter fra kommunen. Vi har hatt løpende kontakt med leder for 

eiendomsenheten. Vi har også fått informasjon på e-post og telefon fra rådmannen og andre 

sentrale funksjoner i kommunen. For å undersøke om brukerbetalingen er i tråd med 

gebyrregulativet, har vi brukt forskjellige metoder for å sikre et representativt utvalg for 

kontroll. På plan, bygg har vi plukket ut hver femte faktura. Dette har ført til følgende utvalg: 

 Kart og oppmåling hadde 23 fakturaer i 2012. Vi plukket ut 5 fakturaer.  

 Bygg, deling og seksjonering hadde 116 fakturaer. Vi plukket ut 24 fakturaer.  

 Plansak hadde en faktura, som vi kontrollerte.  

For vann, avløp, renovasjon/slam, renovasjon/avfall og feiing valgte vi å sortere alle 

fakturaene etter størrelse på beløp. Alle fakturaene som hadde et beløp tilsvarende de 

vanlige gebyrene i gebyrregulativet, tok vi ut av utvalget. Vi vurderte at det var liten risiko 

for at disse var feil. Ut fra den resterende mengden fakturaer, gjorde vi et utvalg av fakturaer 

som vi kontrollerte om det var brukt gebyrer fra gebyrregulativet. Figuren under viser antall 

fakturaer som ligger i regnskapet for 2012, hvor mange fakturaer som ble grunnlag for 

utplukket, og andelen vi plukket for nærmere kontroll. 

 

  Vann Avløp Renovasjon/ 
slam 

Renovasjon/ 
avfall 

Feiing 

Antall fakturaer 2374 2010 2245 6850 3746 

Antall fakturaer grunnlag for 
utplukk 

345 262 198 638 5 

Av dette grunnlaget plukket 
vi 

10 % 10 % 10 % 10 % 2 stk 

 

For vann kontrollerte vi i tillegg de fire fakturaene med høyest beløp. 

Vi innhentet bakgrunnsdokumentasjon for fakturaene fra kommunen. 

 

Pålitelighet og relevans 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så 

nøyaktig som mulig og at en skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på 

nytt.  

Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare.  
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Vi mener at våre undersøkelser er relevante i forhold til problemstillingene for prosjektet. Vi 

mener derfor at forvaltningsrevisjonen er gyldig.  

 

Kvalitetssikring 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres 

at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger 

og konklusjoner.  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 Kvalitetskontroll 

for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre 

attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret 

i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 
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IV. Vedlegg 4: Gebyrer for renovasjon, byggesak, plansak og oppmåling 
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