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Forord 
 

Etter vedtak i kontrollutvalget i Frogn kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet 
mot beregning av selvkost i kommunen. Denne rapporten er svar på kontrollutvalget sin bestilling. 
 
Oppbygging av rapporten  

Våre konklusjoner og anbefalinger går frem av sammendraget i rapporten. Kapittel 1 har en innledning 
til rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2-5 
svarer vi på problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. I kapittel 6 presenterer vi våre anbefalinger. I 
kapittel 7 er rådmannen sin uttalelse til rapporten tatt inn.  
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Sammendrag 
 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Frogn kommune etterlever gjeldende 
bestemmelser for beregning av selvkost innenfor vann, avløp og renovasjon. 

System og rutiner for beregning av selvkost 

Frogn kommune har en etablert praksis for å beregne selvkost, som i stor grad følger av 
samarbeidsrutinen mellom Frogn kommune og et ekstern konsulentselskap. Det er liten grad av 
skriftliggjorte rutiner knyttet til beregning av selvkostgebyrene i Frogn kommune, og ikke utarbeidet 
noen arbeidsplan eller sjekkliste for dette arbeidet. Praksisen knyttet til gjennomgang og 
oppdateringer av for- og etterkalkylene fremstår som innarbeidet, men vi vurderer at det vil være 
hensiktsmessig å formalisere dette arbeidet med formelle rutiner og møtereferater.   

Det er ikke etabblert  noen systematikk hva gjelder å dokumentere vurderinger knyttet til 
forutsetningene som ligger til grunn for selvkostberegningene, herunder fordelingsnøkler og fordeling 
av indirekte kostnader. Videre blir ikke bakgunnen for endringer i datagrunnlaget i selvkostkalkylene 
dokumentert. Vår vurdering er at det vil være hensiktsmessig med større grad av dokumentasjon av 
forutsetninger og vurderinger som gjøres i arbeidet med selvkostberegningene, for å sikre at dette er 
etterprøvbart. Gitt at ny selvkostforskrift vedtas i samsvar med utkast, vil det også bli et krav.  

Kvalitetssikring av grunnlagsdata, herunder gjennomføring av kontroller av regnskapet knyttet til 
selvkostregnskapet er også i liten grad formalisert. Det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre roller og 
ansvar knyttet til kvalitetsikring av regnskapet.  

Vi vurderer at Frogn kommune i større grad bør formalisere sine system og rutiner for beregning av 
selvkost.  

 
 
Kommunens gebyrregulativ 

Frogn kommune sine tilknytningsgebyr på vann og avløp er på et relativt høyt nivå. I 
forvaltningsrevisjonsrapporten som ble gjennomført på selvkost i 2010, ble Frogn kommunes praksis 
med tilknytningsgebyrer omtalt. Rapporten anbefalte "Vurdere om fordelingen mellom 
tilknytningsavgifter og årlige avgifter for vann og avløp er hensiktsmessige". Vi har ikke mottatt 
informasjon om at det er gjort nye vurderinger og det fremstår som om fokuset har vært å holde gebyrene 
på et jevnt nivå. Vår vurdering er at nivået på kommunens tilknytningsgebyrer ikke er tilstrekkelig 
begrunnet.  

Per i dag er det ikke adgang til å opprettholde positive fond utover 5 år . Prinsippet er at det er bruker 
av tjenesten som skal betale og at det ikke skal kreves forskuddsbetalinger mange år i forveien. Vi 
vurderer at kommunen bør ta en ny vurdering av tilknytningsgebyrene. Inntekter fra tilknytningsgebyrer 
kan forøvrig svinge mye fra år til år og skape utfordringer i forhold til å styre størrelse på selvkostfondene 
for vann og avløp. Etter vår oppfatning vil det også være i tråd med de grunnleggende prinsipper i 
selvkost at utgiftene fordeles etter forbruk av tjenesten.  

Når det gjelder gebyrer for renovasjon så oppfatter vi at kommunens gebyrer er i tråd med veilederen 
fra Miljødirektoratet om differensiering av avfallsgebyrene (jfr. også § 34 forurensningsloven). Det er 
gjennom gebyrregulativet lagt inn et lavere renovasjonsgebyr for å stimulere til å få ned volum av 
restavfall. Reglene på området sier ikke noe om hvor stor rabatten ved mindre beholder kan være. I tråd 
med veilederen er det samme gebyr uansett hvor du bor i kommunen. Det er innført et gangtillegg hvor 
plassering av beholder står for langt fra vei (avstand regulert i lokal forskrift). Inntektene er lave for 
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gangtillegg, og kommunen kan vurdere å se på det administrative arbeidet opp mot de inntektene som 
drives inn.  

 
Avsetning til og bruk av fond 

Vår gjennomgang av etterkalkyler for 2014-2018 og bokførte selvkostfond viser at kommunen med 
unntak av renovasjon og vann klarer å holde fondene innenfor 5-års kravet i rundskriv H-3/14.  

Verken selvkostmodellen kommunen bruker eller regnskapet til Frogn kommune viser opparbeidet 
egenkapital i Follo Ren IKS. Vår vurdering er at dette er midler som bør inngå i selvkostfondet til 
kommunen. Administrasjonen bør i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet og arbeidet 
med budsjettnotat om selvkost innhente tilstrekkelig informasjon fra Follo Ren IKS om innestående 
fondsmidler slik at kravene til alder på selvkostfond overholdes.  

Det er slik vi ser det et stort etterslep på gjennomføring av investeringer i forhold til budsjettert. Dette 
er etter vår oppfatning en usikkerhet kommunen bør ta inn i vurderingen når gebyrnivåer settes. I 
handlingsplan 2019-2022 er det omtalt at gebyrsatsene må tilpasses for å redusere selvkostfondet på 
vann. Det er kun tilknytningsgebyret som er redusert, mens øvrige satser viser en økning. Av 
budsjettnotatet fremkommer det at mesteparten av kostnadsøkningen fra 2018 til 2019 kommer på 
økning i rente- og avdragsutgifter. Det er med andre avgjørende for forventet selvkostresultat for 2019 
at kommunen klarer å gjennomføre forventede investeringsprosjektene.  

Med bakgrunn i størrelsene på renovasjonsfondet og det faktum at det også ligger fondsmidler i Follo 
Ren IKS, stiller vi spørsmål ved hvorfor det legges opp til økning renovasjonsgebyrene for 2018 til 
2019 på 6%.  

Vi vi og tilføye at høringsutkast til ny selvkostforskrift kommer med forslag om at kommunene kan ha 
negative selvkostfond som er mer enn 5 år i tilfeller der kommunen foretar investeringer som er ment 
å dekke fremtidige utbyggingsbehov. I forbindelse med styring av selvkostfond bør kommunen derfor 
også belyse hvilke investeringer som planlegges fremover. 

 
 
Samsvar gebyr og selvkostregler 

For å svare ut om kommunens gebyrer er i samsvar med selvkostreglene, har vi kontrollert hvorvidt 
Frogn kommune sine etterkalkyler er i samsvar med regelverket. 

Gitt at kostnadene er ført på riktig funksjon i regnskapet, indikerer kontrollen av direkte kostnader at det 
ikke er vesentlige feil i de direkte kostnader som inngår i etterkalkylene. Vi har vurdert 1) om 
etterkalkylene inkluderer alle direkte kostnader, 2) om indirekte kostnader/interntjenester er 
dokumentert og medtatt, 3) om kun relevante kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnad) er 
medtatt og 4) om alle relevante inntekter er inkludert i etterkalkylen. Kommunen har ikke hatt rutiner for 
å dokumentere sine kontroller som skal sikre at etterkalkylene er i tråd med punktene over. Generelt 
inneholder etterkalkylen elementene som beskrevet over. Videre er det vår vurdering at de indirekte 
kostnadene som medtas er relevante og i tråd med selvkostveilederen. Dokumentasjon og begrunnelse 
for de indirekte kostandene som medtas kan etter vår oppfatning forbedres.  

I følge retningslinjene for selvkost må kommunen dokumentere hvordan selvkost er beregnet. Det må 
fremlegges en etterkalkyle som viser inntekter, kostnader og resultater. Retningslinjer for selvkost 
omtaler hvilken informasjon kommunen bør gjøre tilgjengelig som viser hva som ligger til grunn for 
selvkostberegningene.  

Frogn kommune viser etterkalkylen i note til årsregnskapet. Her fremkommer ikke fondsutvikling eller 
kommentarer knyttet til fondsutvikling. Budsjettnotatet som ligger som vedlegg til 
handlingsprogrammet sier noe om utvikling i fond. Budsjettnotatet er etter vår oppfatning ikke lett 
tilgjengeliggjort for publikum og inneholder i begrenset grad omtale om planlagt og faktisk utvikling i 
selvkostfond. Det ligger informasjon om gebyrregulativ på hjemmesiden til Frogn kommune, og vi 
anbefaler at kommunen vurderer hvordan selvkostområdet samlet kan fremstilles for publikum.  
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Budsjettet for selvkost fremgår ikke av etterkalkylen i årsregnskapet slik det bør ifølge God Kommunal 
Regnskaps Skikk om noter og årsberetning. 

 

Vår vurdering er at kommunen bør:  

 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og etterkalkyler.  

 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler og kvalitetssikring av 
regnskapsdata.  

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og vurdere hvordan dagens  praksis er 
mot foreslått, nytt regelverk. 

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret. 

 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet hensynta og beskrive usikkerheten 
som ligger i forkalkylen, sett opp imot størrelse på fond.  

 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i Follo Ren IKS og eventuelt for 
mye betalte tilskudd til andre kommunale samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en 
avregning av tilskudd.  

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn og formål 
Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok 15.05.2019, etter konkurranse, å tildele KPMG kontrakt for 
forvaltningsrevisjon av temaet beregning av selvkost. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å 
undersøke om Frogn kommune etterlever gjeldende bestemmelser for beregning av selvkost innenfor 
vann, avløp og renovasjon.  

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å vurdere gebyrene innenfor van, avløp og renovasjon (VAR).  

 

1.2 Problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonen svarer ut følgende problemstillinger:  

1. Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning av selvkost?  

2. Er kommunens gebyrregulativer i samsvar med regelverket? 

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

4. Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte tjenester?  

 

1.3 Revisjonskriterier 
Ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen fremstilles revisjonskriterier som er de krav eller 
normer som tilstand og/eller praksis blir målt mot. Revisjonskriteriene må være aktuelle, relevante og 
gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier har vært:   

 Renovasjon, Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  
 Retningslinjer fra Miljødirektoratet for differensiering av avfallsgebyrene. 
 Vannforsyning og avløp, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg  
 Tømming av slamavskillere (septiktanker) 
 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune. 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune. 
 Gebyrregulativ for Frogn kommune 
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1.4 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon1. 
For å svare ut problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data: 
 Dokumentinnsamling og analyse 
 Intervju 
 
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokument opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt og gjennomgått dokumentasjon er tatt inn i vedlegg 1. 

Det er gjennomført intervju med fire personer; controller ved enhet for økonomi, digitalisering og IKT, 
avdelingsleder teknisk drift og forvaltning, prosjektleder teknisk drift og forvaltning og enhetsleder 
teknisk drift og forvaltning. I tillegg er det gjennomført samtaler med enhetsleder for økonomi, 
digitalisering og IKT og saksbehandler for fakturering av kommunale avgifter.   

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personene sin erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonen sitt 
formål og problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende 
informasjon til dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av 
respondentene, dvs. at respondentene har fått mulighet til å lese gjennom referatene og gjøre 
eventuelle korrigeringer.  

Datainnsamlingen ble avsluttet 19.9.2019. Rapport er sendt rådmannen til uttale den 5.11.2019, med 
endelig høringsfrist den 6.12.2019. 

 

 

 

 

                                                           
1 Utgitt av Norges Kommunerevisorforbund. 
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2. Gebyrer i Frogn kommune 
2.1 Gebyrer i Frogn kommune  
I dette kapitelet presenterer vi gebyrnivåene for Frogn kommune på vann, avløp og renovasjon 
sammenlignet med utvalgte kommuner og gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 82 og i Norge (uten Oslo). 
Dette er data hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), se også vedlegg 3 for detaljerte tall på Frogn 
kommune sine gebyr fra kommunen sin handlingsplan for 2019-2022.  

I følge økonomienheten gjennomfører også Frogn kommune KOSTRA analyser i noe grad, men ikke i 
en strukturert form som blir offentlig publisert.   

 

2.1.1 Vann  
Årsgebyr vannforsyning3 

 

Årsgebyret for vannforsyning i Frogn kommune er og har vært på et lavere nivå enn nabokommunene 
Vestby og Nesodden, samt gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og landet for øvrig.  

                                                           
2 SSB (Statistisk sentralbyrå) publiserer statistikker for kommuners drift som bygger på innrapporteringer fra kommunene. 
Innrapporteringene fra kommunene blir samlet innenfor statistikkområdet KOSTRA, «Kommune-Stat-Rapportering». Ettersom 
kommunene i Norge varierer i størrelse og struktur, har SSB delt kommunene inn i 16 ulike grupper. Frogn kommune inngår i 
KOSTRA-gruppe 8, som består av 23 kommuner. Kommuneinndelingen er en administrativ inndeling av Norge. Kommunen er 
betegnelsen både på en politisk og forvaltningsmessig nivå og betegnelsen på et regionalt nivå i statistikken. 

3 Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. 
Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3, inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra 
skjema 22, del 4. 

Frogn kommune Vestby kommune Nesodden kommune KOSTRA-gr. 8 Gjennomsnitt landet
u/Oslo

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
 2017 1 825 3 710 3 255 2 624 3 382
 2018 2 204 4 105 3 473 2 982 3 566
 2019 2 551 4 313 5 135 3 109 3 741
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Tilknytningsgebyr vann 

I KOSTRA databasen er kommunene registrert med enten én sats for tilknytningsgebyret på vann, 
eller en høy og en lav sats. Frogn kommune har en høy og en lav sats for tilknytningsgebyret. Det 
fremgår av kommunens handlingsprogram at den lave satsen forutsetter en konkret skriftlig avtale om 
lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av 
kommunen. I tabellen under oppgis gjennomsnittlig tilknytningsgebyr i KOSTRA gruppe 8 for 
kommunene som har to satser, slik som Frogn kommune4.  

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - høy sats5 

Frogn kommune 68 040 68 040 50 000 

Vestby kommune 6 38 160 39 000 - 

Nesodden kommune 31 500 - - 

KOSTRA-gruppe 8 28 264 30 260 18 700 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - lav sats7 

Frogn kommune 36 555 36 555 30 000 

Vestby kommune 12 720 13 080 - 

Nesodden kommune 7 500 7 500 9 375 

KOSTRA-gruppe 8 15 275 14 751 7 355 

Videre følger en tabell over gjennomsnittlig tilknytningsgebyr for vann i kommunene som har én sats.  

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - en sats 

KOSTRA-gruppe 8 
11 365 12 851 12 278 

Tilknytningsgebyret for vannforsyning i Frogn kommune er og har vært på et betydelig høyere nivå 
enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen, både hva gjelder høy og lav sats.  

 

2.1.2 Avløp  
Årsgebyr for avløpstjenesten 

                                                           
4 Tilknytningsgebyrene i Vestby og Nesodden er ikke tilgjengelig for alle år. 
5 Det er høyeste sats (ekskl mva) for en standard enebolig på 120 kvm bruksareal som vises her.  
6 Vestby og Nesodden oppgir gebyrene enkelte år i et format som ikke er direkte sammenlignbart. 
7 Det er laveste sats (ekskl mva) for en standard enebolig på 120 kvm bruksareal som vises her.  
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Frogn kommune har et lavere årsgebyr for avløpstjenester enn nabokommunene Vestby og Nesodden 
og gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og landet for øvrig.  

 

Tilknytningsgebyr avløp 

Frogn kommune har også en høy og en lav sats for tilknytningsgebyret på avløp, hvor en lav sats gis 
etter de samme forutsetningene som for vanntilknytningsgebyret. I tabellen under oppgis 
gjennomsnittlig tilknytningsgebyr i KOSTRA gruppe 8 for kommunene som har to satser, som Frogn 
kommune.  

 

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp 
- høy sats  

Frogn kommune 50 000 50 000 50 000 
Vestby kommune8 47 520 48 720 - 
Nesodden kommune 46 500 - - 
KOSTRA-gr. 8 28 447 28 277 21 628 

Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp 
- lav sats 

Frogn kommune 29 835 35 405 30 000 
Vestby kommune 15 840 16 200 - 
Nesodden kommune 10 500 10 500 13 125 
KOSTRA-gr. 8 15 701 14 612 9 398 

 

  

                                                           
8 Vestby og Nesodden oppgir gebyrene enkelte år i et format som ikke er direkte sammenlignbart. 

Frogn kommune Vestby kommune Nesodden
kommune KOSTRA-gr. 8 Gj.snitt landet

u/Oslo
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.

 2017 3 594 3 884 3 608 3 434 3 776
 2018 3 786 4 173 3 839 3 665 3 923
 2019 3 649 4 452 4 527 3 988 4 146
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Videre følger en tabell over gjennomsnittlig tilknytningsgebyr for avløp i kommunene som har én sats.  

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - en sats 

KOSTRA-gruppe 8 14 440 16 417 15 513 

Tilknytningsgebyret for avløp i Frogn kommune er også på et betydelig høyere nivå enn 
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen, både hva gjelder høy og lav sats.  

 

2.1.3 Renovasjon  
Årsgebyr for renovasjon 

 

Årsgebyret for renovasjon i Frogn kommune er omtrent på samme nivå som gjennomsnittet i KOSTRA 
gruppen.  

 

2.1.4 Slamtømming 
Årsgebyr for slamtømming 

Frogn kommune Vestby Nesodden KOSTRA-gr. 8 Gj.snitt landet
u/Oslo

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
 2017 1 932 2 791 1 947 2 449 2 702
 2018 2 357 2 919 1 375 2 511 2 762
 2019 2 498 2 807 2 254 2 589 2 854
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Årsgebyret for slamtømming er på omtrent samme nivå i Frogn, Vestby og Nesodden kommune. Dette 
er for øvrig noe høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 8 og landet.  

 

Frogn kommune Vestby kommune Nesodden
kommune KOSTRA-gr. 8 Gj.snitt landet

u/Oslo
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.

Sum of 2016 2 347 2 620 2 600 1 353 1 441
Sum of 2017 2 403 2 210 2 600 1 314 1 526
Sum of 2018 2 475 2 272 2 600 1 364 1 529
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3. System og rutiner for 

beregning av selvkost 
3.1 Revisjonskriterier 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 1 "Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning 
av selvkost?"  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester9 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Kommuneloven  

 
For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2.  

 

3.2 Fakta 
Prosess knyttet til beregning av selvkostgebyrer 

Frogn kommune bruker et privat konsulentselskap til å bistå i arbeidet med å beregne 
selvkostgebyrer. Konsulentselskapet har laget en excel-modell for selvkostberegninger som benyttes i 
dette arbeidet.  

Excel-modellen benyttes i arbeidet med beregning av både for- og etterkalkyle. Kommunes regnskap 
blir lagt inn i excel-modellen. Grunnlagsdata som ligger til grunn for direkte og indirekte kostnader, 
samt fordelingsnøklene for fordeling av de indirekte kostnadene fremgår av modellen. Selve 
etterkalkylen for det enkelte gebyrområdet, selvkostfondet og forkalkyle blir beregnet i modellen og 
oversiktlig presentert. 

Konsulentselskapet kaller inn til møter to ganger i året, hvor en jobber med for- og etterkalkylene. Det 
ene møtet blir holdt på høsten, i forbindelse med budsjettarbeidet – herunder forkalkylen. Det andre 
møtet blir holdt i januar i forbindelse med etterkalkylen. På møtene med konsulentselskapet deltar to 
controllere fra enhet for økonomi, digitalisering og IKT – hvorav den ene har særlig ansvar for teknisk 
drift og forvaltning. I tillegg deltar VA-ingeniør og avdelingsleder og/eller enhetsleder for teknisk drift 
og forvaltning. 

Formålet med møtene er å kvalitetssikre regnskapsdataene og forutsetningene som ligger til grunn for 
selvkostkalkylen. Enhet for økonomi sender Frogn kommunes selvkostregnskap og balanse på 
kontonivå til konsulentselskapet i forkant av møtene. Konsulentselskapet legger regnskapsdataene inn 
i modellen. I møtene går kommunen og konsulentselskapet gjennom regnskapet som er lagt inn i 
modellen. I møtet blir også investeringer innenfor selvkostområdet gjennomgått, herunder hvert enkelt 
nye investeringsprosjekt.  

                                                           
9 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf 
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I disse gjennomgangene finner de gjerne feilføringer, for eksempel at det er benyttet feil funksjon10. 
Det blir gjort korreksjoner og endringer i regnskapet i etterkant av møtene, og så sender controlleren 
et nytt regnskapsuttrekk til konsulentselskapet. I utgangspunktet skal alle endringer gjennomføres i 
regnskapet, det skal ikke gjøres endringer direkte i kalkylen. Dersom det blir gjort endringer i 
kommuneregnskapet etter at det er oversendt til konsulentselskapet, sender kommunen nye, 
oppdaterte regnskapsdata til konsulentselskapet. Fra intervju fremgår det at controller og 
regnskapssjefen jobber tett i regnskapsavslutningen og controlleren som er ansvarlig for teknisk drift 
og forvaltning er således kjent med eventuelle endringer som blir gjort etter at regnskapet er sendt til 
konsulentselskapet.  

I møtene går en også gjennom og kvalitetssikrer de indirekte kostnadene og tilhørende 
fordelingsnøkler. Det vurderes da hvilke kostnader som er relevante å ta inn i selvkostregnskapet. 
Kommunen har fokus på å føre kostnadene dirkete på riktig funksjon, slik at enkelte indirekte 
kostnader blir fordelt direkte i regnskapet. Det fremgår i intervju at vurderinger knyttet til indirekte 
kostnader og fordelingsnøkler er skjønnsmessige vurderinger som per i dag ikke blir dokumentert.  

Spørringer/rapporter som tas ut i møtet og som ligger til grunn for senere endringer i regnskapet blir 
ikke lagret systematisk for å dokumentere bakgrunnen for disse endringene. Vi er ikke blitt gjort kjent 
med at det blir laget noe møtereferat eller annen skriftlig dokumentasjon av vurderinger eller annen 
relevant informasjon som fremkommer i møtene med konsulentselskapet.  

Frogn kommune har ikke noen skriftlige dokument som beskriver prosessen knyttet til utarbeiding av 
selvkostkalkylene. Fra intervju opplyses at prosessen knyttet til kvalitetssikring av selvkostkalkylen 
tvinger seg i stor grad frem som en del av prosessen med konsulentselskapet. Samtidig presiser 
enhetsleder for teknisk drift og forvaltning at hun er opptatt av å ha et velfungerende 
internkontrollsystem. På tidspunkt for revisjon hadde enhetslederen startet på arbeidet med å vurdere 
status på internkontrollsystemet i enheten.  

 

Kvalitet i budsjett og regnskap 

Det er kostnadsføringen på funksjon som er indikatoren på hvorvidt en kostnad gjelder vann, avløp 
eller renovasjon og om de skal inngå i selvkostregnskapet. For at selvkostregnskapet skal bli korrekt, 
må kostnadene bokføres korrekt.  

I Frogn kommune bokføres fakturaene ute på enhetene. Det er den som har bestilt varen eller 
tjenesten som attesterer fakturaen, mens det er denne personens leder som anviser. Det er 
innebygde kontroller i regnskapssystemet slik at ansvaret11 styrer hvilke funksjoner som kan benyttes. 
I tillegg kjører økonomienheten rapporter for å kontrollere kostnadsføringen på ansvar og funksjon. 
Feil som oppdages da kan for eksempel være feilføringer knyttet til lønnskostnader som henger igjen 
ved personer som har fått nye stillinger.  

Fra intervju fremgår det at fordeling av lønn på riktig funksjon ikke vurderes som et stort problem i 
sum, men det kan være utfordrende å kostnadsføre lønnen korrekt når det er enkeltpersoner som har 
arbeidet på flere områder. Økonomienheten har lagt opp til en kontroll av hvordan lønn 
regnskapsføres hvert tertial, i praksis gjøres dette halvårlig. I denne gjennomgangen kontrolleres 
regnskapsføringen av lønn i driftsregnskapet og på alle investeringsprosjekter, herunder om 
lønnskostnadene er fordelt riktig mellom drift/investering og om de er ført på riktig 
investeringsprosjekt. Økonomienheten oppfordrer de som jobber på investeringer til å ha et system på 
hvordan de bruker tiden sin, slik at regnskapsføringer kan korrigeres i samsvar med hva de har 
benyttet tiden til. I tillegg skal alle lønnskostnadene kontrolleres av leder, før hver utbetaling av lønn, 
dette inkluderer også kontroll av funksjon.  

                                                           
10 I kommuneregnskap fokuserer begrepet funksjon på hvilke typer behov tjenestene skal dekke, og er uavhengig av hvordan 
tjenestene er organisert. Korrekt kostnads føring på funksjon er vesentlig for å få et korrekt datagrunnlag når gebyrene skal 
beregnes. 
11 I regnskapet er ansvar den organisatoriske dimensjonen, og tilsvarer gjerne avdeling.  
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Det fremgår av intervju at kontrollene som gjennomføres i stor grad er etablert praksis, og i liten grad 
nedfelt i skriftlige rutiner. Samtidig fremgår det at kommunen har jobbet med å etablere skriftlige 
rutiner på økonomi de 2-3 siste årene, men det er ikke utarbeidet rutinebeskrivelser innenfor alle 
områder. 

Fra intervju går det frem at roller og ansvar knyttet til kvaliteten i regnskapet er avklart for enkelte, 
mens uklart for andre. Ansvar for å fordele lønnskostnader nevnes som et eksempel hvor 
arbeidsdeling mellom ledere og økonomienheten ikke oppleves som tydelig.  

Videre nevnes overføring av kompetanse som en generell utfordring i kommunen. Samtidig fremgår 
det at innenfor økonomi arbeides det med en ny økonomiopplæringsmodul for alle ledere i Frogn 
kommune.  

Kvaliteten på investeringsbudsjettet har også direkte påvirkning på gebyrnivåene. 
Investeringsbudsjettet som blir lagt inn i selvkostmodellen er det samme som er vedtatt i 
handlingsprogrammet. Årlige investeringer er grunnlaget for å beregne kalkulatoriske avskrivninger og 
kalkulatoriske rentekostnader. Kommunen har en rekke investeringsprosjekter innenfor vei, vann og 
avløp. Dersom investeringer ikke gjennomføres i samsvar med plan, kan potensielt gebyrnivåene bli 
lagt for høyt – da de kalkulatoriske kostnadene blir budsjettert for høyt. Økonomienheten i Frogn 
kommune har fokus på å kvalitetssikre investeringsbudsjettet, og fokuserer bla på at det er realistiske 
med tanke på hva man får til å gjennomføre. I tillegg har teknisk forvaltning egne møter som gjelder 
oppfølging av investeringsbudsjettet. Her følges investeringsporteføljen opp. I møtene deltar 
enhetsleder, controller, avdelingsledere for vei, vann og avløp og rådgiver innenfor vann og avløp. 

 

Rutiner for fakturering av kommunale gebyrer 

Kommunen har utarbeidet en rutine for fakturering av kommunale gebyrer. Gebyrene faktureres fire 
ganger per år, hvor årets første fakturering er med avregning av forrige år.  

Vannmålere er registrert i Komtek12, dette danner grunnlaget for vann- og avløpsgebyrer. Gebyrene 
faktureres fra installasjonsdato. Vannmålere avleses og forbruket avregnes en gang per år, mens 
grunnlaget for a-konto gebyrene er forrige års forbruk. Det gjøres en kontroll av avlesning, og 
årsoppgjøret kjøres i Komtek. Dersom det er store avvik fra tidligere år, gjør kommunen en 
avvikskontroll. I særskilte tilfeller har kommunen avskrevet overforbruk på avløp som følge av 
lekkasje. Kommunen opplyser om at de ikke har ressurser til å drive ulovlighetsoppfølging. 

Nye eiendommer opprettes i Komtek når det blir gitt ferdigattest eller brukstillatelse, det sendes da 
også brukstillatelse for Follo Ren. Gebyr for renovasjon for helårsbolig faktureres sammen med vann 
og avløp fire ganger i året. Renovasjon for fritidsbolig faktureres en gang per år. 

 

3.3 Vurdering 
Kommunen har et system for å beregne selvkost, som i stor grad følger av samarbeidsrutinen mellom 
Frogn kommune og et ekstern konsulentselskap. Det er liten grad av skriftliggjorte rutiner knyttet til 
beregning av selvkostgebyrene i Frogn kommune, og ikke utarbeidet noen arbeidsplan eller sjekkliste 
for dette arbeidet. Kommunelovens § 23 om betryggende kontroll setter ingen eksplisitte krav til at 
kommunens rutiner formelt må skriftliggjøres. Samstidig er det ut i fra god praksis antatt at det er 
fordelaktig med å skriftlige rutiner for å formalisere de og sikre at de er etterprøvbare. Skriftliggjorte 
rutiner vil også redusere sårbarhet ved fravær og bytte av personell, og kan bidra til å sikre 
kompetanseoverføring. Ettersom beregningene av selvkost i stor grad skjer i samråd med et eksternt 
konsulentselskap, vil en være ekstra sårbar for endring av personell. Praksisen knyttet til 
gjennomgang og oppdateringer av for- og etterkalkylene fremstår som innarbeidet, men vi vurderer at 
det vil være hensiktsmessig å formalisere dette arbeidet med formelle rutiner og møtereferater.   

                                                           
12 Komtek er kommunens programvareløsning for fakturering ev gebyrer for renovasjon, vann og avløp.  
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Høringsutkast til ny selvkostforskrift §11 inneholder krav om at samlet selvkost må kunne 
dokumenteres og oppbevares i 10 år. Herunder følger det også at krav til å dokumentere 
sammenheng mellom etterkalkyle og regnskapsinformasjon og fordelingsnøkler som legges til grunn. I 
dag er det ikke etabblert  noen systematikk hva gjelder å dokumentere vurderinger knyttet til 
forutsetningene som ligger til grunn for selvkostberegningene, herunder fordelingsnøkler og fordeling 
av indirekte kostnader. Videre blir ikke bakgunnen for endringer i datagrunnlaget i selvkostkalkylene 
dokumentert. Vår vurdering er at det vil være hensiktsmessig med større grad av dokumentasjon av 
forutsetninger og vurderinger som gjøres i arbeidet med selvkostberegningene, for å sikre at dette er 
etterprøvbart. Gitt at ny selvkostforskrift vedtas i samsvar med utkast, vil det også bli et krav.  

Kvalitetssikring av grunnlagsdata, herunder gjennomføring av kontroller av regnskapet knyttet til 
selvkostregnskapet er også i liten grad formalisert. Basert på informasjon fra intervjuene, bør også 
kommunen tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for å gjennomføre kontroller.   

Årlige investeringer som legges inn i selvkostmodellen bør avstemmes og det bør dokumenteres at 
disse investeringene legges riktig inn med samme beløp som regnskapsført i regnskapet. I forbindelse 
med at prosjekter legges inn excel-modellen bør det også dokumenteres at de enkelte delprosjektene 
fullt ut kan belastes selvkostregnskapene.  

Vi vi og tilføye at høringsutkast til ny selvkostforskrift kommer med forslag om at kommunene kan ha 
negative selvkostfond som er mer enn 5 år i tilfeller der kommunen foretar investeringer som er ment 
å dekke fremtidige utbyggingsbehov. I forbindelse med styring av selvkostfond bør kommunen derfor 
også belyse hvilke investeringer som planlegges fremover. 
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4. Gebyr og selvkostregler 
4.1 Revisjonskriterier 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 2 "Er kommunens gebyrregulativer i samsvar med 
regelverket?" og problemstilling 4 "Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte 
tjenester?".  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Renovasjon, Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  
 Retningslinjer fra Miljødirektoratet for differensiering av avfallsgebyrene. 
 Vannforsyning og avløp, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensningsforskriften 
 Tømming av slamavskillere (septiktanker), Forurensingsloven 
 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune. 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune. 
 Gebyrregulativ for Frogn kommune 

For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2.  

 

4.2 Fakta 
Etterkalkylen for utvalgte selvkostområder 

For 2018 viser etterkalkylen følgende tallstørrelser (alle tall i hele tusen): 
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          2018 
Etterkalkyle selvkost  Vann   Avløp   Reno-

vasjon   Slam  
 Spredt 
avløp 
tilsyn  

 Spredt 
avløp 

utslipps-
tillatelser  

Gebyrinntekter    17 384       25 508       17 181      2 019         110            195  

Øvrige driftsinntekter -        83  -         428             19            0  -      175            175  

Driftsinntekter    17 302       25 080       17 200      2 020  -       65            370  

Direkte driftsutgifter    12 555       12 638       17 964      2 016         347            347  

Avskrivningskostnad      2 731         3 204               8           -              8              -    

Kalkulatorisk rente (2,37 %)      1 977         1 886               9           -              0              -    

Indirekte netto driftsutgifter         527            657           128          28          71              66  

Indirekte avskrivningskostnad          31              32               0            0            1                9  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,37%)            2               2               0            0            0                0  

Driftskostnader    17 823       18 420       18 111      2 044         428            423  

Resultat -       521         6 660  -        911  -       24  -      493  -           53  

Kostnadsdekning i % 97 % 136 % 95 % 0 % 0 % 0 % 

Som det fremkommer av tabellen er selvkostområdene vann, avløp og renovasjon de største målt i 
sum driftsinntekter.  

Etterkalkylen viser at det er beregnet avskrivningskostnader for vann- og avløp og beregnet 
kalkulatorisk rente i henhold til kalkylerenten. Det er også beregnet indirekte netto driftsutgifter. For 
selvkostområdet renovasjon så er regnskapsførte utgifter i stor grad bestående av tilskudd til Follo 
Ren IKS. Etterkalkylen for 2018 viser at det meste av utgiftene som er belastet selvkostområdet for 
renovasjon er relatert til overførte tilskudd til Follo Ren IKS. For 2018 er det bokført 16,6 millioner i 
overføringer. Kostnader i form av avskrivninger og kalkulatorisk rente fremkommer derfor ikke av 
etterkalkylen da disse kostnadene inngår i tilskuddet til Follo Ren IKS.  

For selvkostområdene slam og spredt avløp er det minimalt med investeringer og derfor ikke 
vesentlige utgifter knyttet til avskrivninger og kalkulatorisk rente.   

Gebyrinntektene på vann- og avløp fordeler seg slik for 2018 (tall i hele tusen hentet fra 
etterkalkylen): 

Fordeling av inntekter 
(fra etterkalkylen 2018)  Vann   Vann %-

fordeling Avløp  Avløp %-
fordeling Totalt  Totalt %-

fordeling 
  
Variabel forbruksavgift 8 566 50 % 17 039 68 %     25 605  60 % 

Fast avgift 4 282 25 % 4 575 18 %      8 857  21 % 

Tilknytningsgebyr 4 537 26 % 3 894 16 %      8 430  20 % 

Andre inntekter/refusjoner -83 0 % -428 -2 % -       510  -1 % 

Sum 17 302 100 % 25 080 100 %     42 382  100 % 

 

Gebyrinntektene for renovasjon var ifølge etterkalkylen for 2018 på i overkant 17,2 millioner. I følge 
etterkalkylen fremkommer inntektene slik for 2018: 
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Fordeling av inntekter renovasjon 2018 
Antall Gebyr Vekt *) 

Inntekt 
(hele 

tusen) 

 %-
fordeling (fra etterkalkylen) 

  
10100 Helårsrenovasjon FK 3 929 2 357 1,00 9 260 53,7 % 

10102 Gangtillegg restavfall FK 889 26 0,01 23 0,1 % 

10103 Gangtillegg papir FK 778 12 0,01 9 0,1 % 

10104 Felles renovasjon FK 1 896 2 357 1,00 4 470 25,9 % 

10106 Helårsrenovasjon mindre FK 223 1 650 0,70 368 2,1 % 

10107 Helårsrenovasjon større FK 389 3 064 1,30 1 192 6,9 % 

10110 Hytterenov.helårcont. FK 1 000 1 886 0,80 1 886 10,9 % 

10111 Renovasjon nabodeling FK 27 1 886 0,80 51 0,3 % 

Sum       17 259 100,0 % 

*) Helårsgebyr 2 357*vekt=gebyr 2018           

 

I følge vedtatt handlingsprogram ble gebyret for helårsrenovasjon vedtatt til 2 357 og det ble fastsatt 
rabatt på 30% ved mindre restavfallsbeholder. Dette er i tråd med etterkalylen over. Det fremkommer 
ikke direkte av vedlegget til HP hva som skal være tillegget for større beholder. Det er henvist til 
informasjon på hjemmesider til Follo Ren. Det er i etterkalkylen brukt et tillegg på 30%. For 
hytterenovasjon er det i handlingsplan for 2018 fastsatt satser for halvår kr 1 179 og helår kr 2 357. I 
etterkalkylen er det derimot lagt inn 0,8 av helårsgebyr, kr 1 886. Gebyret for hytterenovasjon er ifølge 
det vi har fått opplyst fakturert ut i henhold til gebyrvedtaket og ikke slik det er lagt inn i tabellen over. 
Det er også noen mindre avvik i fordelingen av inntektsbeløpene mot faktisk utfakturert uten at dette 
gir et vesentlig endret bilde.  

Når det gjelder direkte kostnader har vi for 2018 sett nærmere på kombinasjonen av ansvar (enhet 
som er ansvarlig for attestasjon og anvisning) og bruk av KOSTRA-funksjoner som inngår på 
selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon. Denne kontrollen indikerer ingen vesentlige feil i de 
direkte kostnader som inngår i etterkalkylene. Det er bokførte noen kostnader direkte fra ansvar som 
er støttefunksjoner til selvkostområdene. Dette gjelder blant annet fakturateamet, arkivet og 
servicetorget hvor det i 2018 er belastet ca. 1 million kroner fra disse ansvarene over på 
selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon.  

Når det gjelder kostnader som i etterkalkylen er medtatt som indirekte kostnader for vann, avløp og 
renovasjon utgjør dette ca. 1,3 millioner for 2018. Av dette gjelder ca. 0,2 millioner andel av utgifter til 
kommuneadvokat, 0,4 millioner utgifter til arkiv og portoutgifter, 0,1 millioner utgifter til controller, 0,2 
millioner utgifter til IKT og 0,2 millioner utgifter til administrasjonslokaler.  

Når det gjelder inntekter medtas gebyrinntektene på selvkostområdene. Det vil være begrenset med 
øvrige inntekter på vann- og avløp. For 2018 ser vi at det i regnskapet på KOSTRA-funksjoner for 
vann, avløp og renovasjon er inntektsført ca. 0,3 millioner i andre inntekter enn gebyrinntekter. Vi har 
ikke sett nærmere på innholdet. På renovasjon kan det være muligheter for noe salg av biprodukter 
mv som eventuelt Follo Ren IKS medtar i sitt internregnskap på selvkost. Frogn kommune bør sikre 
seg at Follo Ren IKS følger selvkostveleider på dette punkt. 

 

Investeringsbudsjettet  

I investeringsbudsjettet i handlingsplan for 2019-2022 fremkommer det at det pr 17.okt 2018 var 48,8 
millioner i ubrukte investeringsmidler til Hovedplan vann og avløp og at budsjett for 2019 er på 35,45 
millioner i 2019 og 20 millioner pr år for 2020, 2021 og 2022.  
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I forbindelse med etterkalkylene og avslutningen av årsregnskapet så blir nye investeringer på 
selvkostområdene lagt inn i selvkostmodellen utarbeidet av konsulentselskapet. Det er ikke oppbevart 
en dokumentert kontroll av at dette arbeidet er kvalitetssikret. Når det gjelder Renovasjon er det meste 
av slike kostnader i regnskapet til Follo Ren IKS. Her har vi ikke hatt grunnlag for å gjøre kontroller. 
For Vann- og avløp for 2018 har vi sett på investeringer som er lagt inn i modellen for etterkalkylen, 
mot hva som fremstår som investeringsprosjekter i regnskapet til Frogn kommune som synes å være 
relatert til selvkostområdene for vann og avløp. I 2018 er det for vann og avløp lagt inn ca. 35 millioner 
i tilganger. Dette synes å samsvare med bokførte investeringskostnader i investeringsregnskapet, 
relatert til vann- og avløp.  

 

Gebyrer 

I vedlegg til handlingsprogrammet fremgår det for vann at gebyrsatsene for 2019 tilpasses for å 
redusere selvkostfondet for vann. Av satsene opplyst i vedlegget er det kun tilknytningsgebyret som er 
redusert, fra 2018 vanlig sats kr 68 040 til 2019 kr 50 000 og redusert sats 2018 kr 36 555 til kr 30 000 
i 2019. Øvrige gebyrer har alle en økning fra 2018.  

For avløp er det opplyst at gebyrsatsene reduseres noe. Fastdelen av forbruksavgiften har en liten 
økning mens øvrige forbruksavgifter har en liten reduksjon i forhold til 2018. Tilknytningsgebyret vanlig 
sats kr 50 000 er uendret fra 2018 til 2019 men tilknytningsgebyrer lav sats er redusert fra kr 35 405 i 
2018 til kr 30 000 i 2019.  

I våre gjennomganger har vi ikke fått dokumentasjon eller forklaringer på hvilke vurderinger som er 
gjort av kommunens tilknytningsgebyrer. Gebyr for vann og avløp er delt i et fast gebyr, forbruksgebyr 
og tilknytningsgebyr. I Handlingsprogrammet for 2019-2022 under "Hjemmelsgrunnlag kommunale 
avgifter" fremgår det at fastgebyret skal dekke kapitalkostnadene, i tråd med statens veileder for 
selvkost. 

For renovasjon er det opplyst at "gebyrsatsene for 2019 justeres for å øke kostnadsdekningen noe" og 
at "Gebyrsatsene vil redusere selvkostfondet på renovasjon". Satsene for helårsrenovasjon økes fra kr 
2 357 i 2018 til kr 2 498 i 2019. 

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune 

I følge forskriften beregnes gebyrsatsene ut fra selvkostprinsippet og vedtas årlig av kommunestyret i 
handlingsprogrammet. Forskriften deler gebyrtypene inn i engangsgebyr for tilknytning, årsgebyr for 
vann og/eller avløp, gebyr for plombering/stenging, oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler og 
erstatning for ødelagt eller tapt vannmåler. 

Det fremgår av forskriften i hvilke tilfeller tilknytningsgebyret skal betales. Det er også definert i 
forskriften når det kan være aktuelt med lav sats, og at det må være inngått skriftlig avtale før det gis 
igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur. I forskriften er det definert hvilke eiendommer det skal 
betales årsgebyr for. Det går frem at tilknytningsgebyret skal fastsettes årlig av kommunestyret, og at 
det vil fremkomme av gjeldende Handlingsprogram.  

Årsgebyret deles inn i en fast del (fastledd) og en mengdevariabel (forbruksledd). Andelen fastledd og 
forbruksledd og gebyrsatsene skal vedtas hvert år i Handlingsprogrammet. I Handlingsprogrammet for 
2019-2022 under "Hjemmelsgrunnlag kommunale avgifter" fremgår det at fastgebyret skal dekke 
kapitalkostnadene, i tråd med statens veileder for selvkost.  

Det fremgår av forskriften at det skal installeres vannmåler på alle eiendommer som er tilknyttet 
kommunalt vann og/eller avløp. Samme forbruk legges i utgangspunktet til grunn for beregningen av 
både vann- og avløpsgebyr, men det er detaljert noen unntak i forskriften.  

Det fremgår at kostnader med innkjøp, drift og utskifting av vannmålere skal inngå i 
selvkostgrunnlaget og faktureres via årsgebyret.  
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Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune 

Forskriften omfatter alle registrerte og bebygde grunneiendommer hvor det oppstår 
husholdningsavfall. Det er presisert i forskriften at den også gjelder for hytter og fritidseiendommer. 
Forskriften omhandler kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. 
Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. I følge 
forskriften skal abonnementer som er omfattet av forskriften betale avfallsgebyr. Gebyr skal også 
betales for tilleggstjenester og det er i forskriften henvist til oversikt på hjemmesiden til Follo Ren IKS 
(ww.folloren.no). Det er i forskriften åpne for at det kan oppnås reduksjon i gebyr ved fellesløsninger. 
Avfallsgebyret størrelse skal fastsettes av kommunen.  

 

Tilgjengelighet, dokumentasjon og åpenhet om selvkostberegningene 

I kommunens årsregnskap presenteres en egen note med en samlet etterkalkyle, hvor bla resultatene 
for vann, avløp og renovasjon fremgår. Her inngår blant annet driftsinntektene og driftskostnadene 
innenfor det enkelte området. Kostnadsdekning i % og utvikling av selvkostfond fremgår også her. I 
forbindelse med budsjettet publiserer kommunen et notat som er utarbeidet sammen med 
konsulentselskapet som kommunen benytter innenfor selvkost. I dette notatet presenteres utfordringer 
med selvkostbudsjettet og generelle forutsetninger som ligger til grunn for gebyrberegningen.  

Budsjettnotatet for 2019 gir detaljert oversikt fra 2017-2022 på selvkostområdene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing. Det gis følgende opplysninger: 

• Gebyrutvikling 

• Endring i driftsutgifter (lønn, varer og tjenester mv) 

• Endring i kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) inkludert effekt av fremtidige 
forventede investeringer 

• Endring i indirekte kostnader 

• Forventet endring i selvkostfond 

Omtale av selvkost fremkommer også direkte i handlingsprogrammet og i vedlegg til 
handlingsprogrammet fremkommer også forslag til fastsettelse av årlige gebyrer. 

Frogn kommune har ikke publisert KOSTRA-analyser eller lignende, som sammenligner kommunens 
gebyrnivå opp mot andre kommuner sitt gebyrnivå.  

På Frogn kommune sin hjemmeside er det under sektorområdet teknisk og eiendom og vann- avløp 
og renovasjon lagt ut informasjon om regelverk, gebyrer mv på selvkostområdet. Her ligger det link til 
lokale forskrifter, opplysninger om vannmålere og henvisning til Follo Ren IKS.  

 

4.3 Vurdering 
Særlovgivningen setter en øvre ramme for samlede gebyrinntekter. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets rundskriv H-3/1413 har hatt status som veiledning uten at denne har 
gitt presise føringer for hvordan gebyrene kan uformes. Særlovgivningen har satt øvre ramme ved at 
kommunene på område vann, avløp og renovasjon ikke kan ta mer betalt enn det koster kommunen å 
produsere tjenestene. Det er i "Retningslinjer fra Miljødirektoratet for differensiering av 

                                                           
13 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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avfallsgebyrene" omtalt noe nærmere om hvordan kommunene kan innrette gebyrregulativet. I 
veilederen til Norsk vann "Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren" er det i liten 
grad gitt konkret veiledning om utforming av gebyrregulativ 14.  

I forrige forvaltningsrevisjonsrapport ble Frogn kommunes praksis med tilknytningsgebyrer omtalt. 
Rapporten anbefalte "Vurdere om fordelingen mellom tilknytningsavgifter og årlige avgifter for vann og 
avløp er hensiktsmessige". Vi har ikke mottatt informasjon om at det er gjort nye vurderinger og det 
fremstår som om fokuset har vært å holde gebyrene på et jevnt nivå. Vår vurdering er at nivået på 
kommunens tilknytningsgebyrer ikke er tilstrekkelig begrunnet.  

Per i dag er det ikke adgang til å opprettholde positive fond utover 5 år15. Prinsippet er at det er bruker 
av tjenesten som skal betale og at det ikke skal kreves forskuddsbetalinger mange år i forveien. Vi 
vurderer at kommunen bør ta en ny vurdering av tilknytningsgebyrene. Inntekter fra 
tilknytningsgebyrer kan forøvrig svinge mye fra år til år og skape utfordringer i forhold til å styre 
størrelse på selvkostfondene for vann og avløp. Etter vår oppfatning vil det også være i tråd med de 
grunnleggende prinsipper i selvkost at utgiftene fordeles etter forbruk av tjenesten.  

I kommunens handlingsprogram er det henvist til selvkostveilederen og argumentert for at fastgebyret 
er tenkt å dekke kapitalkostnadene (renter og avksirvninger). Vår vurdering er at dette ikke er klart 
uttrykt i selvkostveilederen at det må være slik, og at dette er et valg kommunen har tatt. Det er likevel 
slik at kommunen med gjeldende regelverk på området har hatt stor valgfrihet i forhold til å fastsette 
gebyrregulativet da særlovene kun setter en øvre ramme.  

Når det gjelder gebyrer for renovasjon så oppfatter vi at kommunens gebyrer er i tråd med veilederen 
fra Miljødirektoratet om differensiering av avfallsgebyrene (jfr. også § 34 forurensningsloven). Det er 
gjennom gebyrregulativet lagt inn et lavere renovasjonsgebyr for å stimulere til å få ned volum av 
restavfall. Reglene på området sier ikke noe om hvor stor rabatten ved mindre beholder kan være. I 
tråd med veilederen er det samme gebyr uansett hvor du bor i kommunen. Det er innført et gangtillegg 
hvor plassering av beholder står for langt fra vei (avstand regulert i lokal forskrift). Inntektene er lave 
for gangtillegg, og kommunen kan vurdere å se på det administrative arbeidet opp mot de inntektene 
som drives inn. Vi vil anbefale at regnskapsførte inntekter og inntekter etter abonnementstype slik de 
er lagt inn i etterkalkylen avstemmes. Totale inntekter i 2018 synes riktig, men for å fange opp 
eventuelle feil vil det være hensiktsmessig at etterkalylen viser riktige tall når det gjelder antall og 
inntekt pr abonnementstype.  

I følge retningslinjene for selvkost må kommunen dokumentere hvordan selvkost er beregnet. Det må 
fremlegges en etterkalkyle som viser inntekter, kostnader og resultater. Retningslinjer for selvkost 
omtaler hvilken informasjon kommunen bør gjøre tilgjengelig som viser hva som ligger til grunn for 
selvkostberegningene.  

Frogn kommune viser etterkalkylen i note til årsregnskapet. Her fremkommer ikke fondsutvikling eller 
kommentarer knyttet til fondsutvikling. Budsjettnotatet som ligger som vedlegg til 
handlingsprogrammet sier noe om utvikling i fond. Budsjettnotatet er etter vår oppfatning ikke lett 
tilgjengeliggjort for publikum og inneholder i begrenset grad omtale om planlagt og faktisk utvikling i 
selvkostfond. Det ligger informasjon om gebyrregulativ på hjemmesiden til Frogn kommune, og vi 
anbefaler at kommunen vurderer hvordan selvkostområdet samlet kan fremstilles for publikum.  

Budsjettet for selvkost fremgår ikke av etterkalkylen i årsregnskapet slik det bør ifølge God Kommunal 
Regnskaps Skikk om noter og årsberetning. 

                                                           
14 I ny kommunelov § 15-1 er det inntatt hjemmel  for at departementet til å gi forskrift med nærmere regler om beregning av 
samlet selvkost for et tjenesteområde. I høringsbrev i forbindelse med forslag til forskrift, med høringsfrist august 2019, er det 
understreket at forskriften ikke regulerer hvordan gebyrer skal utmåles i enkeltsaker, og at dette fortsatt må skje i tråd med 
bestemmelser i særlov Ny selvkostforskrift vil medføre at mye av de bestemmelsene som lå i rundskriv H-3/14 når blir 
forskriftsbestemt. Det er vært å merke seg at forskriften på noen punkter har forslag som etter vår oppfatning kan virke 
innstrammende i forhold til rundskriv H-3/14. 
15 I forbindelse med utkast til ny selvkostforskrift argumenteres det for at kommunen kan ha negative selvkostfond over 5 år 
dersom det bygges overkapasitet på var-sektoren. Imidlertid er det ikke gitt noen adgang til å ha positive fond over 5 år 
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Vi har vurdert 1) om etterkalkylene inkluderer alle direkte kostnader, 2) om indirekte 
kostnader/interntjenester er dokumentert og medtatt, 3) om kun relevante kapitalkostnader 
(avskrivninger og rentekostnad) er medtatt og 4) om alle relevante inntekter er inkludert i etterkalkylen 

Kommunen har ikke hatt rutiner for å dokumentere sine kontroller som skal sikre at etterkalkylene er i 
tråd med punktene over. Generelt inneholder etterkalkylen elementene som beskrevet over.  

Gitt at kostnadsføringen av direkte kostnader i utgangspunktet er gjort riktig, indikerer kontrollen av 
direkte kostnader at det ikke er vesentlige feil i de direkte kostnader som inngår i etterkalkylene. 

Etter vår vurdering er de indirekte kostnadene som medtas relevante og i tråd med selvkostveilederen. 
Dokumentasjon og begrunnelse for de indirekte kostandene som medtas kan etter vår oppfatning 
forbedres.  

Vår vurdering er at kommunen burde dokumentert en kontroll av at alle relevante 
investeringskostnader i kommunens årsregnskap har blitt lagt riktig inn i modellen som brukes til å 
beregne kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader i etterkalkylen.  



 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 25 

 

5. Avsetning til og bruk av 

fond 
5.1 Revisjonskriterier  
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 3 "Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med 
regelverket?"  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Renovasjon, Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  
 Vannforsyning og avløp, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensningsforskriften 
 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune. 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune. 
 Gebyrregulativ for Frogn kommune 

For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2.  

5.2 Fakta 
Problemstilling 3 omhandler avsetninger og bruk av bundne driftsfond. Slike fond er ment å legge opp 
til en god håndtering av svingninger i inntekter og kostnader for å sikre at gebyrene kan holdes på et 
stabilt nivå over tid. Av forvaltningsrevisjonsrapporten for området i 2010 fremgikk det at kommunen 
hadde store negative tall i vannfondet og kloakkfondet, noe av årsaken til disse underskuddene ble 
tilskrevet høye tilknytningsavgifter og lave vann- og kloakkgebyrer. Det ble imidlertid ikke avdekket 
brudd på regelverket.   

Kommunens etterkalkyler og bokførte selvkostfond viser følgende tall i hele tusen for perioden 2014-
2018: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Vann       2 752        3 832  3 991        5 871         5 483  

Avløp -1 941  -3 156  -1 449        3 321        10 139  

Renovasjon     12 590     9 267      7 774        4 490         3 675  

Slam -1 613  -1 127  -437  -321  -353  

Spredt avløp tilsyn            -                -    -170  -334  -840  

Spredt avløp 
utslippstillatelser            -                -    -20  -626  -694  

Positive tall betyr at kommunen har krevd inn mer i gebyrinntekter enn kommunen har bokført 
kostnader på selvkostområdet. Negative tall betyr at kommunen har krevd inn mindre gebyrinntekter 
enn bokførte kostnader. For spredt avløp tilsyn og for spredt avløp utslippstillatelser ble det først fra 
2016 fremført underskudd (memoriaføring).  

Verken selvkostmodellen kommunen bruker eller regnskapet til Frogn kommune viser opparbeidet 
egenkapital i Follo Ren IKS.  

I møtene hvor Frogn kommune og konsulentselskapet gjennomgår selvkostmodellen, diskuteres 
gebyrnivå og forventinger til kostnader fremover. I denne sammenhengen sees det også på størrelse 
på fond og den tekniske modellen til konsulentselskapet viser alder på selvkostfond og hvilket år 
opparbeidede selvkostresultater må benytte for å være innenfor 5-års kravet i selvkostveilederen. Vi 
har gjennomgått etterkalkylene for 2015-2018 og sett om det er selvkostfond som er over 5-år pr 
31.12. Dette viser følgende bilde: 

 2015 2016 2017 2018 

Vann ok ok ok Over 5 år 

Avløp ok ok ok ok 

Renovasjon ok ok ok Over 5 år 

Slam ok ok ok ok 

Spredt avløp tilsyn Ikke aktuelt ok ok ok 

Spredt avløp utslippstillatelser Ikke aktuelt ok ok ok 

For selvkostområdet Vann er også noe av fondet pr 31.12.2018 over 5 år gammelt. Kommunen peker 
i budsjettnotat på at det er flere utfordringer med å treffe på forventet selvkostresultat. Det pekes på 
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endringer i kalkylerente, gjennomføringsevne på planlagte prosjekter samt uventede inntekter fra nye 
abonnenter. Kalkylerenten er det ikke mulig å påvirke, men i perioden vi har sett på har ikke endret 
rente medførte vesentlig endringer i rentekostnad belastet selvkostresultatene.  

I handlingsplan 2019 er det opplyst at ubrukte midler pr 17. oktober 2018 (ubrukte midler på 2018) 
utgjorde 48,8 millioner. Regnskapsskjema 2B til årsregnskapet 2018 viste for Hovedplan vann og 
avløp et regnskap på 32,5 millioner mot regulert budsjett for 2018 på kr 72,8 millioner.  

 

 

For spredt avløp tilsyn og utslippstillatelser ble det først fra 31.12.2016 fremført underskudd på 
selvkostregnskapene til inndekning senere år. Derfor står det i tabellen over "ikke aktuelt" i 2015. For 
selvkostområdet vann er det ifølge etterkalkylen kr 322 932 i fondsmidler pr 31.12.2018 som er eldre 
enn 5 år. Dette utgjør ca. 1,9% av driftsinntektene på vann i 2018. For renovasjon viser etterkalkylen 
for 2018 at kr 1 378 025 av fondsmidlene er over 5 år pr 31.12.2018. 

Årsregnskapet til Follo Ren IKS for 2018 viser i henhold til note 6 til regnskapet at egenkapitalen totalt 
var på 24,1 million kroner. Egenkapitalen består av 1,2 millioner i "egenkapitaltilskudd fra 
eierkommunene" og 16,3 millioner fra "annen egenkapital selvkost" og 6,6 millioner i "annen 
egenkapital avdeling bedrift/næring". Det er videre opplyst i note 6 at det i 2018 er utbetalt 6,5 
millioner av "annen egenkapital selvkost" til eierkommunene i henhold til eierbrøk. Det fremkommer 
ikke av årsregnskapet direkte fra hvilke år annen egenkapital selvkost er opptjent. 

 

5.3 Vurdering 
Vår gjennomgang av etterkalkyler for 2014-2018 og bokførte selvkostfond viser at kommunen med 
unntak av renovasjon og vann klarer å holde fondene innenfor 5-års kravet i rundskriv H-3/14.  

Verken selvkostmodellen kommunen bruker eller regnskapet til Frogn kommune viser opparbeidet 
egenkapital i Follo Ren IKS. Vår vurdering er at dette er midler som bør inngå i selvkostfondet til 
kommunen. Administrasjonen bør i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet og arbeidet 
med budsjettnotat om selvkost innhente tilstrekkelig informasjon fra Follo Ren IKS om innestående 
fondsmidler slik at kravene til alder på selvkostfond overholdes.  

Det er slik vi ser det et stort etterslep på gjennomføring av investeringer i forhold til budsjettert. Dette 
er etter vår oppfatning en usikkerhet kommunen bør ta inn i vurderingen når gebyrnivåer settes. I 
handlingsplan 2019-2022 er det omtalt at gebyrsatsene må tilpasses for å redusere selvkostfondet på 
vann. Det er kun tilknytningsgebyret som er redusert mens øvrige satser viser en økning. Av 
budsjettnotatet fremkommer det at mesteparten av kostnadsøkningen fra 2018 til 2019 kommer på 
økning i rente- og avdragsutgifter. Det er med andre avgjørende for forventet selvkostresultat for 2019 
at kommunen klarer å gjennomføre forventede investeringsprosjektene. Tatt i betraktning at av 
kommunen har hatt etterslep på investeringer og kommunen har midler på selvkostfondet 31.12.2018, 
så er det en risiko for at kommunen også for 2019 vil risikere å ha fondsmidler over 5 år pr 
31.12.2019. 

Når det gjelder renovasjon så er det ut i fra størrelse på fond pr 31.12.2018 og det faktum at det også 
ligger fondsmidler i Follo Ren IKS, stiller vi spørsmål ved hvorfor det legges opp til økning i gebyrene 
for 2018 til 2019 på 6%.  

Særlovene setter kun øvre ramme for gebyrinntekter. Vår gjennomgang viser at kommunen pr 
31.12.2018 hadde fondsmidler over 5 år på renovasjon og på vann. Dette er ikke dette i tråd med 
rundskriv H-3/14.  
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6. Anbefalinger 
Vår vurdering er at kommunen bør:  

 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og etterkalkyler.  

 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler og kvalitetssikring av 
rengskapsdata.  

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og vurdere hvordan dagens  praksis er 
mot foreslått, nytt regelverk. 

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret. 

 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet hensynta og beskrive usikkerheten 
som ligger i forkalkylen, sett opp imot størrelse på fond.  

 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i Follo Ren IKS og eventuelt for 
mye betalte tilskudd til andre kommunale samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en 
avregning av tilskudd.  

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond. 
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7. Uttalelse fra rådmannen 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 
Dokumentnavn 
Rutiner for avlesning, kontroll og oppfølging av vannmålere og forbruk 
Rutine fakturering av kommunale gebyrer 
Søndre Folle Renseanlegg Årsberetning 2018 
Follo Ren Årsrapport 2018 
Frogn - Etterkalkyle 2017 (2018_02_09) 
Frogn - Etterkalkyle 2018 (2019_02_04) 
Handlingsprogram 2019-2022 - vedlegg 
Handlingsprogram 2019-2022 
Hanslingsplan 2018-2021 
Selskapskontroll - Vestby kommune - SFR IKS 
Transaksjoner selvkost VAR 2014-2018 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl 
Forskrift for husholdningsavfall: 
Frogn - Budsjett 2019 (2018_09_16) (1) 
Frogn - Budsjett (2017_09_13) (1) 
Momentum Budsjettnotat - Frogn kommune 2018 (2017_12_07_) 
Momentum Budsjettnotat selvkost - Frogn kommune 2019 (2018_09_28) 
Frogn-kommune-regnskap-2018 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller 
fylkestinget fastsetter.  

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
kontroll.  

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 
kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.  

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

§ 1.(lovens formål) 

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

§ 2.(retningslinjer) 

Gjennomføringen av loven skal skje etter disse retningslinjer: 

5. Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den 
ansvarlige for forurensningen eller avfallet. 

 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer 
for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med 
ubehandlet sanitært avløpsvann. 

Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter 
m.v. 
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Kommunen skal sørge for tømming av privet i tettbygd strøk, og utenfor tettbygd strøk i den 
utstrekning kommunen bestemmer det. 

Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse 
ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde 
både i og utenfor tettbygde strøk. 

Blir sanitært avløpsvann ledet gjennom slamavskiller til renseanlegg, kan forurensningsmyndigheten 
kreve slamavskilleren utkoblet. 

 

§ 30.Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift 
eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt 
pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de 
miljøfordeler som oppnås. 

Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at 
visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall 
skal holdes adskilt. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale 
innsamling. 

Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk 
oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen 
samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller 
enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig. 

 

§ 34.(avfallsgebyr) 

Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder 
innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut 
dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For 
avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må 
gebyret ikke overstige kommunens kostnader. 

Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt 
gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene. 

Avfallshåndtering etter § 35 omfattes ikke av denne bestemmelsen. 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller 
tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har 
rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. 
Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 
6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende. 

 

§ 52 a.(gebyrer) 

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov, 
eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven 
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eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger 
forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen. 

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

Kapittel 15. Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall 

§ 15-1.Formål 

Formålet med dette kapittelet er å sikre at avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall 
fastsettes i tråd med forurensningsloven § 34 første ledd. 

I tillegg har forskriften til formål å hindre ulovlig kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte 
håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som kommunen selger i markedet, herunder 
avfallstjenester knyttet til håndtering av næringsavfall og husholdningsavfall fra andre kommuner som 
kommunen selger avfallstjenester til. 

 

§ 15-2.Virkeområde 

Dette kapittelet gjelder for fastsettelse av avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i 
kommunen, jf. forurensningsloven § 29 tredje ledd, § 30 og § 31 første ledd. 

Dette kapittelet gjelder ikke for kommunens håndtering av avfall ved salg av avfallstjenester i 
markedet. 

 

§ 15-3.Fastsettelse av avfallsgebyr 

Kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. 

 

Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt 
håndtering av husholdningsavfall. Det skal sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha 
fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av 
husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret. 

 

§ 15-4.Separat regnskap og kostnadsfordeling 

Kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Dette innebærer 
at kommunen for hvert regnskapsår skal utarbeide adskilte regnskap for resultat og balanse, for å 
etablere et tydelig skille mellom den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og 
avfallshåndtering i markedet. 

Alle kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. 
Dersom kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for 
lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenestene som selges i markedet fordeles 
forholdsmessig. 
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§ 15-5.Tilbakeføring 

Dersom kommunen gjennom avfallsgebyret har subsidiert kommunens virksomhet knyttet til 
konkurranseutsatt avfallshåndtering i strid med reglene her, skal kommunen sørge for at dette 
tilbakeføres. 

 

§ 15-6.Kontroll 

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget og 
kommunerevisjonen skal i henhold til gjeldende regler om kontroll av kommunens virksomhet, jf. 
kommuneloven § 20 nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12, kontrollere at kravene i dette kapittelet 
overholdes. 

 

  

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) 

§ 3.Kommunale vass- og avløpsgebyr 

Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller 
gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen. Det 
same gjeld når kommunen med heimel i plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at 
eigedomen skal ha slik tilknyting. Gebyr kan krevjast jamvel av eigedom som det ikkje er hus på, når 
kommunen kunne kravd tilknyting til slike leidningar om det hadde vore hus på eigedomen. Er det 
ikkje bygd på eigedomen av di det, i lov eller i vedtak av offentleg styresmakt, er sett forbod mot 
bygging, kan det ikkje krevjast gebyr så lenge forbodet gjeld. Det same gjeld når byggjehindringa er 
annan serleg grunn som eigaren ikkje har ansvaret for. 

Gebyr kan òg krevjast for eigedom som slepp ut avløpsvatn i vassdrag når kommunen legg 
vassdraget i lukka leidning. 

Når ikkje anna er avtala, skal gebyr for bortfest grunn svarast av festaren og ikkje av eigaren, i fall 
festaren har arvefeste eller festerett for så lang tid at det er att minst 30 år av festetida rekna frå den 
tid gebyrskyldnaden kom opp. Det same gjeld når avtala gjev festaren rett til å krevja festetida lengd 
så mykje at det vert att ei festetid på minst 30 år som nemnt, om festaren gjer bruk av retten sin. 

Kommunen kan ta bort alt eller noko av gebyret for eigedom som det ikkje er hus på. 

 

§ 4.Ramma for kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg og hovudreglane for fastsetjing av 
vass- og avløpsgebyr 

Gebyra skal vera eingongsgebyr for tilknyting og årlege gebyr. 

Departementet fastset i forskrift ramma for gebyra og hovudreglane om utrekning og innkrevjing. 
Likeeins kan departementet fastsetje andre føresegner til gjennomføring av lova. 

 

§ 5.Lokale forskrifter 

Kommunen fastset i forskrift storleiken på gebyra i kommunen og gjev nærare reglar om 
gjennomføring av gebyrvedtaket og innkrevjing av gebyra. 

 



 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 36 

 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

§ 11-4. Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak 
etter § 15A-4, behandling av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale 
forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold 
av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader 
ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a. 

Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer 

§ 16-1.Rammen for gebyrene 

Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og 
kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og 
avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. 

Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene, samt 
gebyrenes størrelse, innenfor rammene av denne forskriften. Før kommunen gjør vedtak om 
gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag 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 økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene 
antas å innbringe. 

 

§ 16-2. Generelt om beregningen 

Gebyrene for eiendom som brukes som bolig, skal beregnes for hele eiendommen under ett eller 
separat for den enkelte boenhet. 

Eier av fast eiendom er i alle tilfelle ansvarlig for gebyrene overfor kommunen. 

 

§ 16-3. Engangsgebyr for tilknytning 

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, 
eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1. 
Ved tilbygg eller påbygg kan det beregnes tillegg i tilknytningsgebyret. 

 

§ 16-4. Årsgebyr 

Årsgebyret skal 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. Det kan dessuten tas hensyn til bebyggelsens 
art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet. 

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt 
forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med 
vannmåler etter kommunens anvisning. 

Det kan ikke fastsettes minimumsgebyrer fra 1. januar 2008. 



 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 37 

 

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. 

For ubebygd tomt kan kommunen fastsette særlige regler for gebyrberegning eller inngå særlige 
avtaler. 

 

§ 16-5. Ulike gebyrsatser 

Det kan fastsettes 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. 

Det kan fastsettes 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. 

De begrensninger som fremgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste delen av 
årsgebyret ved bruk av todelt gebyrordning. 

 

§ 16-6. Renter 

Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer gjelder reglene i lov 
6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende. 

 

§ 16-7. Eksisterende lokale forskrifter 

Lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyrer gitt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale 
vass- og kloakkavgifter med endringer og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende, 
så fremt de ikke strider mot kravene i dette kapitlet. 
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Vedlegg 3 Gebyr Frogn 

kommune 
Vann 
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