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PRINSIPPVEDTAK OM FULL KOSTNADSDEKNING SELVKOSTTJENESTER  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Vedlegg (ikke vedlagt): 
Sak 67/17 Gjennomgang av kommunale gebyrer på selvkostområdet 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar prinsipp om full kostnadsdekning for selvkostområdene vann og 
avløp, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring, feietjeneste, renova-
sjon og slamtømming.  
 
Saksutredning: 
Noen av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyr fra innbyggerne. Dette gjelder 
hovedsakelig enkelte tekniske tjenester. For disse tjenestene er reglen at gebyrene fra inn-
byggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si at selvkost 
setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale gebyrer. Utgangspunk-
tet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet 
uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet).  
 
Adgangen for kommunen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i de ulike særlovene med til-
hørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. Kommunal- og moderniserings-
departementet har fastsatt retningslinjer for beregning av selvkost, disse retningslinjene er 
ikke juridisk bindende, men er generelle faglige anbefalinger for hvordan selvkost skal 
beregnes.   
 

Selvkostprinsippet  

Til grunn for selvkost ligger generasjonsprinsippet, dvs. at en generasjon brukere ikke skal 
subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostandene ved tjenestene som ytes i 
dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.   
 
Et annet prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal få tilbake de 
utlegg den har ved anskaffelsen. Hvordan anskaffelsene er finansiert skal ikke påvirke selv-
kost.  
 
Selvkost er definert som «den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres 
ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.» Merkostnaden tolkes som kostander knyt-
tet til den samlede produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader som 
kommunen ville hatt uavhengig av dette. 
 



Som det framgår av definisjonen kan kostnadene knyttet til en gebyrbelagt tjeneste bestå 
av både faste og variable kostnader. Direkte kostander er arbeid, varer og tjenester som 
brukes for å yte tjenesten. Direkte kostander kan alltid henføres til den aktuelle selvkost-
tjenesten. Indirekte kostnader er deler av kostnader som er henført til administrasjons-
funksjonene eller funksjonen for kontroll og revisjon.  
 

Anbefalte retningslinjer for selvkost 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester. Formålet med retningslinjene er å bidra til en 
god og ensartet praksis for beregning av selvkost et tjenesteområde. 
 
Innenfor de områder der selvkost er satt som ramme for brukerbetaling, må kommunen ut-
arbeide en selvkostkalkyle for kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må 
gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. 
 
Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultatet (differansen mellom 
alle inntekter og kostander), avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes 
selvkostfond (ved underskudd), dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyre-
vedtak skal ha full kostnadsdekning. Tilsvarende gjelder for det over- eller underskytende i 
de tilfeller kommunestyret har vedtatt at bare en bestemt andel av selvkost skal dekkes av 
gebyrer. 
 
Et positivt selvkostresultat tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten 
innen fem år. Tilsvarende kan et underskudd som hovedregel dekkes inn senest innen fem 
år.  
 

Kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetaling 

Renovasjon 

Hjemmel: Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 
1981, § 34. Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost 
skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunen er altså pålagt å ha full 
kostnadsdekning.  

Vannforsyning  

Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensn-
ingsforskriften av 1. juni 2004.  
Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene, kommunen er ikke 
pålagt full kostnadsdekning.  

Avløpshåndtering  

Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensn-
ingsforskriften av 1. juni 2004. 
Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene, kommunen er ikke 
pålagt full kostnadsdekning.  



Tømming av slamavskillere 

Hjemmel: Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 
1981, § 26. Som for renovasjon er det et lovmessig krav at selvkost skal danne grunnlaget 
for innbyggernes brukerbetaling.  

Plan- og byggesaksbehandling 

Hjemmel: Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1. 
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  

Oppmåling og matrikkelføring 

Hjemmel: Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32.  
Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkel-
brev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum 
ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.  

Feietjeneste  

Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesen-
ets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.  
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  
 
Vurdering: 
Det er kun for renovasjon inkl. slamtømming lovverket stiller krav om full kostnadsdekning, 
dvs. at gebyrene fullt ut skal dekke kommunens utgifter. For de øvrige områder kommunen 
ønsker full inndekning av selvkost må dette vedtas som prinsipp av kommunestyret. 
Alternativt kan kommunen bevisst velge å subsidiere en tjeneste. 
 
Prinsippet om full kostnadsdekning innebærer ikke at kommunen alltid har like høye inn-
tekter som utgifter, men at kommunen skal praktisere ordningen med selvkostfond og 
fremførbart underskudd.  
 
Dekningsgradene knyttet til selvkosttjenester er årlig opplyst i egen note i årsregnskapet, og 
det er nylig foretatt en gjennomgang av gebyrnivå på selvkosttjenester i Øyer kommune. 
Det foreligger imidlertid ikke nødvendig prinsippvedtak om full kostnadsdekning. Rådman-
nen legger derfor fram egen sak for å stadfeste prinsippet om full kostnadsdekning for selv-
kosttjenester i Øyer kommune. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommune vedtar prinsipp om full kostnadsdekning på følgende selvkostområder: 

1. Vann 

2. Avløp 

3. Plan- og byggesaksbehandling 

4. Oppmåling og matrikkelføring 

5. Feietjeneste 

6. Renovasjon (lovkrav) 

7. Slamtømming (lovkrav) 



 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 


