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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 7.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Kommunale avgifter.  

1.2 Sammendrag 

Forvaltningsrevisjonen viser at Enebakk kommune følger regelverket for selvkostområdene.
1
 

Det er utarbeidet selvkostregnskap for alle områder. Direkte og indirekte kostnader er tatt med 

i regnskapene. Kapitalkostnader beregnes i samsvar med regelverket, og overskudd overføres 

til respektive bundne fond.  

1.3 Konklusjon 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de to problemstillingene: 

1.3.1 Etterlevelse av regelverk for selvkost 

Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkulasjon) for alle områdene. For 

avløp, renovasjon og feiing (inkl. branntilsyn) utarbeides det også budsjettkalkyle som 

strekker seg flere år framover. For området arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling er 

det ikke utarbeidet budsjettkalkyle, slik retningslinjene sier.  

 

På alle selvkostområdene er det tatt med direkte og indirekte driftskostander i de respektive 

selvkostregnskapene. Det er avdekket at ikke alle direkte kostnader ble tatt med i 

selvkostregnskapet for 2016. Enebakk kommune må kvalitetssikre sine rutiner på dette 

området slik at alle kostnader som er en del av selvkostområdet, blir tatt med i regnskapet. 

  

Enebakk kommunen har beregnet kapitalkostnader i samsvar med regelverket. Kommunen 

har endret praksis i regnskap 2016, der det er beregnet kapitalkostnader av gjennomsnittlig 

investering inneværende år, slik Follo distriktsrevisjon IKS påpekte ved revisjon av selvkost-

regnskapet for 2015.  

  

Overskudd fra selvkostregnskapene for avløp, renovasjon og feiing blir avsatt på bundne 

fond. For slamtømming er ikke fond opprettet; overskudd /underskudd på dette området er 

ansett som en del av avløp. Eget fond for slamtømming må opprettes og overskudd/under-

skudd på området avsettes her. 

                                                           
1
 Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er her hensyntatt ("i hovedsak" er fjernet, jf. s. 32). 
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1.3.2 Gebyrsystem 

Måten Enebakk kommune fastsetter prisen på avløpstjenester på kan medføre at to husstander 

med samme avløpsmengde betaler to forskjellige beløp. Tilknytningsgebyret blir, som 

avløpsgebyret, beregnet på bakgrunn av størrelsen på boligen og er ikke knyttet opp mot noen 

bestemt del av områdets kostnader men inngår i de samlede inntekter for avløpsområdet.  

 

Enebakk kommune har fastsatt ett beløp som anleggsbidrag, noe som kan medføre at enkelte 

betaler mindre enn det som er den reelle kostnaden som påføres selvkostområdet. Etter 

revisors mening bør man vurdere om det er hensiktsmessig å innføre flere satser, slik at 

bidraget bedre kan gjenspeile den kostnaden som selvkostområdet har i det enkelte tilfellet. 

 

Enebakk kommune foretok i 2009 og 2010 en full gjennomgang av saksbehandlingstid for 

byggesak, delesak, kart- og oppmåling. Gebyrregulativet gir åpning for at gebyrer kan 

reduseres dersom de er åpenbart urimelige. Det ligger således til rette for at kommunens 

gebyrer ikke overstiger de reelle kostnadene ved tjenesten.  

 

Våre undersøkelser viser at Enebakk kommune har innrettet seg slik at det ligger til rette for 

at de skal få dekket alle sine kostnader for avløp, renovasjon og feiing.  

 

For områdene byggesak, delesak og kart/oppmåling har Enebakk kommune større kostnader 

enn inntekter; kommunen fikk på disse selvkostområdene dekket 72 % av sine kostnader i 

2016. Kommunestyret har ikke vedtatt at det skal oppnås full kostnadsdekning her. Ønsker 

man en høyere kostnadsdekning, bør disse saksbehandlingsrettede tjenestene gjennomgås for 

å se om det er tjenester kommunen leverer i dag som har en lav inndekning gjennom etablerte 

gebyrer.  

 

For områdene avløp, renovasjon og feiing er det utarbeidet selvkostkalkyler som viser 

forventede kostnader og inntekter de neste fire årene. Bruk og avsetting til fond vises også i 

selvkostkalkylen. Inntektene i forhold til kommunens budsjetter for området viser små avvik.  

 

Enebakk kommune har ikke utarbeidet selvkostkalkyle for arealplanlegging, byggesak og 

kart/oppmåling, men for alle disse tjenesteområdene har Enebakk kommune klart større 

kostnader enn inntekter.   

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å gjennomføre følgende tiltak:  

a) Utarbeide budsjettkalkyle for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging.  

b) Opprette eget fond for slamtømming; årlige overskudd/underskudd avsettes på fondet.  

c) Vurdere å innføre flere satser for anleggsbidrag.  

d) Vurdere om de tidsregisteringer man gjorde i 2009 for byggesaksområdet fortsatt er 

representative for den saksbehandlingen som gjøres i dag.  

e) Sørge for at alle direkte kostnader blir tatt med i selvkostregnskapet. 

 

 

Steinar Neby /s/     Even Tveter /s/ 

revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 7.12.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Kommunale avgifter.
2
 Kontrollutvalget satte følgende formål for forvaltningsrevisjonsprosjek-

tet: "Prosjektet har som formål å undersøke om Enebakk kommune overholder regelverket i 

tilknytning til selvkost og gebyrberegninger." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder to problemstillinger:  

1. "Etterlever Enebakk kommune regelverket tilknyttet selvkost? 

2. Hvordan er Enebakk kommunes gebyrsystem innrettet?  

a. Medfører gebyrsystemet urimelige utslag for innbyggerne?  

b. Er gebyrsystemet innrettet slik at kommunen får dekket sine kostnader?
3
  

c. Er gebyrsystem innrettet slik at kommunen får dekket sine budsjetterte inntekter?" 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Kontrollperioden for denne forvaltningsrevisjon settes til 2013–16 – med noe fremoverskuing 

mot 2020.  

 

Enebakk har privat vannforsyning. Flateby Vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk 

Vannverk SA fastsetter vanngebyr etter samme regelverk som for kommunale selvkost-

gebyrer. Vannledningene i Enebakk eies av vannverkene. Vanngebyrer berøres ikke i 

revisjonsrapporten. 
 

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Enebakk kommune hadde en befolkningsvekst på 1,3 % i 2014, 1,0 % i 2015 og 0,5 % i 2016.  

Enebakk har 10 927 innbyggere (1.1.2017).  

 

Enebakk kommune hadde driftsinntekter på til sammen 713 mill. kr i regnskap 2016.  

 

Enebakk kommunes øverste organ er kommunestyret (27 representanter). Også formannska-

pet (9 medlemmer) og utvalg for teknikk og miljø berøres i rapporten.  

 

Rådmannens ledergruppe består av seks personer. Enebakk kommunes personell utfører til 

sammen 570 årsverk. Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger 

(kommunalområder), som igjen er inndelt i 31 resultatenheter:  

 

                                                           
2
 "Rådmannen vil foretrekke at begrepet 'gebyr' brukes fremfor avgift… Gebyr er et pengebeløp som kreves inn 

som betaling for en konkret tjeneste. Avgift er et påslag som ikke knytter seg til en konkret tjenesteproduksjon 

(f.eks. merverdiavgift, skatt)," skriver rådmannen i sin uttalelse til revisjonsrapporten (vedlegg 2). Kontroll-

utvalgets bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet inneholdt ordet "avgift". Vi har valgt å ikke endre tittelen, 

men benytter hovedsakelig "gebyr" i rapporten. Bokmålsordboka forklarer avgift med "jamfør gebyr; beløp som 

betales til stat eller kommune i forbindelse med salg, bruk eller forbruk av noe". Et gebyr kan ha et fastledd og et 

forbruksledd. Resulterende gebyrbeløp kalles ofte "avgift". Ordene benyttes ofte synonymt.   

3 Utgift vil si utbetaling, mens kostnad vil si reelle omkostninger (ikke bare utbetalinger), både direkte og 

indirekte kostnader (andel av felleskostnader). Kostnad er det regnskapsfaglig korrekte begrep, men utgift brukes 

ofte synonymt i kommunesektoren – og i denne rapport.  
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Enebakk kommunes administrative organisering. 

Avdelinger og resultatenheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 

 

Denne forvaltningsrevisjon berører først og fremst avdeling Teknikk og samfunn, som har 70 

årsverk. Under denne berøres to resultatenheter:  

 Resultatenhet Natur, geodata og byggesak har 12,2 årsverk. 

 Resultatenhet Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk, som drifter avløpsnettet, har 

12 årsverk.  

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevi-

sjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevi-

sjon IKS følger denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
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måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-

portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet, for verifisering av 

datagrunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier for dette prosjektet finnes i følgende lovverk:  

 Vass- og avløpsanleggslova, 2012. 

 Forurensningsforskriften, 2004. 

 Plan- og bygningsloven, 2008. 

 Matrikkellova, 2005. 

 Brann- og eksplosjonsvernloven, 2002.  

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 2014.  

  

Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse, gjennomgang av kommunens 

regnskap og statistisk analyse.  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 (endelige tall) er benyttet. Kostra er 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske 

kommuner fra 2001. Kostra-tallene gir en nyttig sammenligning av kommunene. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-

sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens 

verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
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Dato:  Aktivitet:  

7.12.2016: Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjon for 2017, herunder 

Kommunale avgifter.  

25.1.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger.  

16.3.2017: Oppstartsmøte med overingeniør for avløp og renovasjon Anne Marie Heidenreich 

i resultatenhet Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk og enhetsleder for Natur, 

geodata og byggesak John Robert Bjørnstad (rådmannens kontaktpersoner). 

29.6.2017: Verifisering av revisjonsrapport. 

27.9.2017: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

12.10.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

12.11.17 Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Personers navn oppgis første gang, deretter tittel. 

 

Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse 

til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 ETTERLEVELSE AV REGELVERK FOR SELVKOST  

 
 

3.1 Revisjonskriterier 

Enebakk kommune skal ha:  

 Utarbeidet budsjettkalkyle for selvkostområdene.  

 Utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkyle) for selvkostområdene. 

 Tatt med kommunens direkte og indirekte driftskostnader i selvkostregnskapet. 

 Kun tatt med merkostnader til tilleggsytelser og støttefunksjoner i h.t. regelverket. 

 Beregnet kapitalkostnad i samsvar med regelverket. 

 Satt av eventuelt overskudd på eget fond og foretatt renteberegninger i samsvar med 

regelverket. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester (2014) definerer (s. 9) selvkost som "den totale kostnads-

økningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste". 

Selvkost for et produkt vil normalt være virksomhetens direkte og indirekte driftskostnader 

forbundet med å produsere og selge produktet. Kostnader som kommunen ville hatt 

uavhengig av produksjonen av tjenesten (varen), skal ikke inngå i selvkostregnskapet.  

 

Selvkostberegningen bygger på generasjonsprinsippet, det vil si prinsippet om at dagens 

tjenester skal betales av brukerne i dag. Kostnadene ved tjenesten som ytes i dag skal dekkes 

av brukerne som drar nytte av tjenesten i løpet av en femårsperiode.  

 

Kommunenes gebyrer skal baseres på reglene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kommunene står 

imidlertid fritt til å legge seg lavere enn "selvkosttaket" (se vedlegg 1). 

 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Gebyrutvikling 

Enebakk kommunestyre vedtar hver høst neste års gebyrregulativ, inkludert selvkostgebyrene. 

(Vanngebyr fastsettes av de private vannverkene.) De viktigste selvkostgebyrene har utviklet 

seg slik de siste fire årene:  

 

ENEBAKK KOMMUNES GEBYRER FOR AVLØP, RENOVASJON OG FEIING 

Kr per år inkl. mva 2016 2015 2014 2013 

Avløpsgebyr, fastbeløp
 

8 636 6 908 5 757 5 757 

Avløpsgebyr, kr per m
3 

9,42 7,54 6,28 6,28 

Tilknytningsgebyr enebolig:  

 Lav sats 

  

12 500 

  

12 500 

  

12 500 

  

12 500 

 Høy sats 42 500 42 500 42 500 42 500 

Slamtømmingsgebyr
 

3 039 2 762 2 302  2 302 

Renovasjonsgebyr 3 389 3 941 2 941 2 941 

Feiegebyr (inkl. branntilsyn)  375 364 337 324 
Kilde: Enebakk kommunes årlige gebyrregulativ, bl.a. Priser og gebyrer gjeldende 2017.  

Problemstilling nr. 1: Etterlever Enebakk kommune regelverket tilknyttet selvkost? 
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Tabellen viser at avløpsgebyret har økt betraktelig i fireårsperioden. Renovasjonsgebyret økte 

mye fra 2014 til 2015, noe som forklares med investeringer i Romerike Avfallsforedling IKS 

(ROAF) sitt sorteringsanlegg i Skedsmo. Renovasjonsgebyret ble redusert i 2016.  

 

ENEBAKK KOMMUNES GEBYRER FOR BYGGESAK OG OPPMÅLING 

Kr per år inkl. mva 2016 2015 2014 2013 

Oppføring av enebolig 27 100 26 310 25 346 23 600 

Oppmåling standard boligtomt 21 065 20 450 17 778 17 160 
Kilde: Enebakk kommunes årlige gebyrregulativ, bl.a. Priser og gebyrer gjeldende 2017. 

 

Tabellen viser at gebyrene for byggesak og oppmåling har økt jevnt i perioden. 

3.2.2 Selvkostkalkyler 

Avløp 

Saksfremlegget "Gebyrer 2017 – kommunalt avløpsnett", som Enebakk kommunestyre 

behandlet 12.12.2016, redegjør for at det i 2014–16 ble foretatt omfattende investeringer i 

avløpssektoren på grunn av krav fra fylkesmannen i Oslo og Akershus om overføring av 

avløpsvann fra Ytre Enebakk til Øyeren som resipient. Avløpsrør fra Ytre Enebakk til Kirke-

bygda ble fornyet, og nytt sentralrenseanlegg i Kirkebygda ble bygget. Dette nødvendiggjorde 

betydelig gebyrøkning i 2015 (+20 %) og 2016 (+25 %). 

 

Selvkostregnskapet viste et overskudd på ca. 2 mill. kr i 2016, noe som gjorde at avløpsfondet 

økte til 2,6 mill. kr. Fondsmidler planlegges benyttet i 2018 og 2019. Fremover ser selvkost-

kalkylen for avløp slik ut (hovedtall):  

 

ENEBAKK KOMMUNES SELVKOSTKALKYLE FOR AVLØP (OPPSUMMERT) 

1 000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Driftskostnader 12 611 12 542 13 500 13 892 14 294 14 709 

Kapitalkostnader 7 667 9 361 11 828 13 495 13 701 13 904 

Kalkulatoriske 

rentekostnader 

0 791 352 80 80 80 

Øvrige indirekte 

kostnader 

568 595 675 694 712 732 

Gebyrinntekter 20 095 25 288 26 052 26 838 27 923 29 051 

Årets avsetning 

til/bruk av fond 

-732 2 023 -255 -1 288 -852 -374 

Selvkostfond 

ved årets slutt 

571 2 594 2 339 1 052 200 -174 

Kilde: "Gebyrer 2017 – kommunalt avløpsnett", Enebakk kommunestyre 12.12.2016 

 

Driftsutgiftene forventes å øke med 2,9 % årlig, og 2 % rente legges til grunn for kapitalkost-

nadene.  

 

Feiing 

Feiing (inkl. branntilsyn) i bolig skjer hvert fjerde år, men det faktureres i årlige beløp. Feie-

gebyret er 375 kr per pipeløp i 2017, som i 2016. Driftstilskuddet til Follo Brannvesen IKS er 

planlagt uendret i økonomiplanperioden: 
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ENEBAKK KOMMUNES SELVKOSTKALKYLE FOR FEIING 

Inkl. branntilsyn                  1 000 kr 2017 2018 2019 2020 

Driftstilskudd til Follo Brannvesen IKS 794 794 794 794 

Direkte kostnader 235  85 90  90 

Indirekte kostnader 231 236 241 246 

Gebyrinntekter 1 200 1 220 1 240 1 260 

Renteinntekter 7 7 7 7 

Årets avsetninger til/bruk av fond -53 112 122 132 

Selvkostfond ved årets slutt 368 480 602 734 
Kilde: Sats for feiing og branntilsyn i boliger 2017. 

 

Det er lagt til grunn 2 % årlig økning i indirekte kostnader, det vil si andel av felleskostnader.  

 

Spredt bebyggelse – slamtømming m.m. 

Kommunestyret vedtok 12.12.2016 å høyne slamtømmegebyret med 10 % i 2017.  

 

Gebyr for tilsyn ved minirenseanlegg holdes uendret i 2017. Gebyr for behandling av søknad 

om utslippstillatelse steg med 2,9 %. 

 

Renovasjon 

Saksfremlegget "Gebyrsats renovasjon 2017", som Enebakk kommunestyre behandlet 

12.12.2016, redegjør for selvkostkalkylen for renovasjon fremover:  

 

ENEBAKK KOMMUNES SELVKOSTKALKYLE FOR RENOVASJON 

1 000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Driftstilskudd til ROAF 10 779 8 760 10 883 11 600 11 500 11 700 

Øvrige direkte kostnader 643 363 463 472 482 491 

Indirekte kostnader 399 436 445 454 463 472 

Inntekter ord. renov.gebyr 11 421 10 468 10 593 10 933 11 284 11646 

Inntekter hytterenovasjon 704 719 790 806 822 838 

Årets avsetning til/bruk fond 304 1 647 -372 -763 -318 -162 

Selvkostfond ved årets slutt 332 1 979 1 607 844 526 364 
Kilde: Gebyrsats renovasjon 2017 

 

Renovasjonsgebyret er uforandret fra 2016 til 2017, men øker med 2 % årlig fra 2018. 

 

Arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling  

For disse områdene er det ikke utarbeidet budsjettkalkyle for selvkostområdet. Enhetsleder for 

Natur, geodata og byggesak opplyser at budsjett baserer seg på inntekter fra foregående år. 

Dersom det forventes spesielle utslag, som følge av regelendringer eller kommende store 

utbygginger, kommenteres dette i gebyrsaken.  

 

Gebyrene for byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, som kommunestyret vedtok 

12.12.2016, økte med 3,4 % fra 2016 til 2017 basert på konsumprisindeksen. Saksframlegget  

(Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2017)           

redegjør for endringer, spesielt for gebyrer som ligger lavt i forhold til selvkost. Gebyrene er 

også sammenlignet med andre Follo-kommuner.  
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Selvkostregnskap 

Enebakk kommune utarbeider årlige selvkostregnskap (etterkalkyler) for alle selvkost-

områdene. Selvkostregnskapet er vedlagt kommunens årsregnskap i note. 

3.2.3 Direkte og indirekte kostnader 

Avløp, renovasjon og slamtømming 

Direkte kostnader blir ført på resultatenhetens ansvarsområde og knyttes opp mot de respek-

tive tjenestene (Kostra-funksjoner) i kommunens regnskap. For slamtømming er det anslått 

bruk av 0,1 årsverk stilling og 3 % av utgiftene til avløp som direkte kostnader. Indirekte 

kostnader er regnet ut med følgende fordelingsnøkkel: Utgifter ved rådmannskontor og for 

personaltjenester (lønn, fellestjeneste, servicetorg) er fellesutgifter for alle avdelinger, som 

fordeles på kommunens 570 årsverk. Dette multipliseres med 5,15 årsverk i avløpssektoren, 

0,1 årsverk for slamtømming og 0,35 årsverk i renovasjon. 

 

Regnskapsførte IKT-utgifter er fordelt på totalt 585 PC-er. Dette multipliseres med 4,15 PC-

er ved avløp, og 0,1 i slamtømming og 0,6 i renovasjon.  

 

En annen støttefunksjon er økonomikontoret, som utfører tjenester for avløpsområdet og 

renovasjon, herunder fakturering/innfordring og regnskapsføring. For dette belastes de med 5 

% hver av økonomikontorets regnskapførte utgifter for 2016. Slamtømming belastes med 0,5 

%. Regnskapssjef har redegjort for at det er foretatt en konkret vurdering av det merarbeidet 

man har på disse områdene.  

 

Alle stillinger i lønnssystemet er knyttet opp mot ansvarsområde og tjeneste. For stillinger 

med kombinerte arbeidsoppgaver skjer en prosentfordeling. Revisor har gjennomgått ansatte-

lister med fordelingen av lønn mot de respektive tjenestene. 

 

Kommunalsjef for Teknikk og samfunn sitt arbeid er anslått til 40 000 kr på hvert av 

områdene avløp og renovasjon og null på området feiing. 

 

I kommunens årsregnskap for 2016 er det ført direkte kostnader (220 150 kr) vedrørende 

avløp på andre ansvarsområder enn 4110 Avløp, noe Follo distriktsrevisjon IKS påpekte ved 

revisjon av årsregnskapet. Disse kostnadene er ikke tatt med i selvkostregnskapet for 2016, 

som dermed viser  for høyt overskudd i 2016. Beløpet vil bli tatt med som en kostnad i selv-

kostregnskapet for 2017.  

 

Arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling  

Enebakk kommune har ikke vedtatt å inntjene full selvkost på disse tjenesteområdene. Selv-

kostregnskapene viser at gebyrinntektene dekket følgende andeler av de samlede kostnader i 

2016: 

 Byggesak: 76 % 

 Delesak, kart og oppmåling: 69 % 

 Arealplanlegging: 67 %. 

 

Direkte kostnader blir ført på eget ansvarsområde og knyttet opp mot de respektive tjenestene. 

Organiseringen i Enebakk gjør at man må justere i forhold til hvordan kostnadene blir regn-

skapsført. For å få selvkostregnskapet til å stemme med kommunens ordinære regnskap, må 

delesaksgebyrene trekkes fra byggesak og overføres til kart og oppmåling. I tillegg må lønns-

utgifter til ansvarlig for GIS (geografisk informasjonssystem) tas ut av selvkostregnskapet 
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som en direkte kostnad (bruk at denne tjeneste blir belastet som en indirekte kostnad). Revisor 

har gjennomgått disse justeringene og sett at de samsvarer med kommunens regnskaper.  

 

På samme måte som for avløp og renovasjon beregnet man for 2016 indirekte kostnader 

basert på områdenes andel av utgifter ved rådmannskontor, personaladministrasjon, IKT-

kontor og økonomikontor. Disse fellesutgiftene fordeles etter tjenesteområdets årsverk som 

andel av totalt antall årsverk (530/570). Byggesak har 4,1 årsverk, kart/oppmåling 4,25 

årsverk og arealplanlegging 3,44 årsverk. IKT-kontorets utgifter fordeles etter andel av 

kommunens PC-er (585). For økonomikontoret er det beregnet en andel kostnad på 2 % for 

byggesak, 1 % for delesak/ kart/oppmåling. Arealplanlegging er det anslått at andelen utgjør 

kr 50 000.  

 

I selvkostregnskapet er det ikke beregnet kostander for kommunalsjef for Teknikk og 

samfunns arbeid med arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling. 

3.2.4 Kapitalkostnader  

Områdene avløp og slamtømming har anleggsmidler og det er derfor beregnet kapitalkost-

nader i selvkostregnskapet. Kapitalkostnader inneholder to elementer: avskrivninger og 

alternativkostnad (kalkulatorisk rentekostnad). Enebakk kommune har et regneark hvor alle 

anleggsmidler som vedrører de to områdene blir registrert. Her framkommer alle årets 

avskrivninger og historiske tall. Avskrivning starter året etter at anskaffelsen er tatt i bruk, slik 

som for resten av kommunens eiendeler. Årets investeringer blir lagt inn i regnearket; 

fratrukket akkumulerte avskrivninger vises eiendelenes restverdi.  

 

Kalkulatorisk rentekostnad beregnes av eiendelenes verdi i gjennomsnitt over året (se vedlegg 

1). For tiden legges til grunn en kalkylerente på 1,68 %. Kalkulatorisk rentekostnad beløper 

seg for 2016 til 3 257 231 kr for avløp og 40 000 kr for slamtømming. 2016 er første året hvor 

kommunen har beregnet rentekostnader av gjennomsnittlige investeringer i inneværende år 

slik veilederen sier (inngående balanse + utgående balanse delt på to), som følge av at Follo 

distriktsrevisjon IKS påpekte dette under revisjonen av selvkostområdet for 2015. Kalkulato-

riske renter på 488 841 kr burde ha vært medregnet i selvkostkalkylen for 2015, men er i 

stedet belastet i 2016.  

 

Kapitalkostnader av indirekte kostnader er beregnet med 5 % av netto indirekte kostnader for 

avløpsområdet (se vedlegg 1).  

3.2.5 Overskudd/underskudd  

Selvkostregnskapene for avløp, slamtømming, renovasjon og feietjeneste angir alle et resultat 

(overskudd/underskudd) når alle utgifter og inntekter er satt opp. Resultatene for 2016 var: 

 Avløp: overskudd 1 727 729 kr 

 Slamtømming: 0 kr 

 Renovasjon: overskudd 1 759 299 kr 

 Feietjeneste: overskudd 149 591 kr. 

 

Overskuddene for alle områdene er avsatt på fond. Kommunen har til nå ikke hatt fond for 

slamtømming, begrunnet med lite avvik fra selvkost for slamtømming, samt at eventuelt over-

skudd inngår i det som avsettes på avløpsfondet. 
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Ved at overskudd avsettes på bundne fond, blir midlene tilbakeført til tjenesteområdet. Dette 

reduserer gebyrgrunnlaget for senere år, slik at kommunen ikke går med overskudd på selv-

kostområdene over tid. 

 

3.3 Vurdering 

Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap (etterkalkulasjon) for alle aktuelle tjenes-

teområder. For avløp, renovasjon og feiing utarbeides det også budsjettkalkyle som strekker 

seg flere år framover. Denne viser planlagt utvikling av kostnader og inntekter og da også 

utviklingen av gebyrene. For området arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling er det 

ikke utarbeidet budsjettkalkyle, slik lovverket krever. Her benytter kommunen altså en noe 

forenklet tilnærming.  

 

Direkte kostander vedrørende de forskjellige områdene er tatt med i selvkostregnskapene. For 

arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling kan ikke kostnadene hentes direkte ut av regn-

skapet. Administrasjonen har redegjort for de korrigeringer som gjøres, slik at tallene fra 

kommuneregnskapet er avstemt mot tallene i selvkostregnskapet. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester (H-3/14) sier at fordelingsmetode for felleskostnader (indirekte 

kostnader) primært bør reflektere faktisk bruk av interntjenester. Alternativt kan man bruke 

fordelingsnøkler, eksempelvis hvilken andel selvkosttjenesten utgjør av kommunens samlede 

driftsutgifter. Fordelingsnøkler er en noe forenklet beregningsmåte. 

 

Enebakk kommune har valgt å fordele økonomikontorets utgifter utfra en konkret vurdering 

av tjenesteområdenes bruk av økonomitjenester.  Andre fellesutgifter, som personaladmini-

strasjon, fordeler kommunen ved hjelp av fordelingsnøkler, hovedsakelig tjenesteområdets 

årsverk som andel av kommunens årsverk. Det bemerkes at for områdene byggesak og 

kart/oppmåling er benyttet fordelingsnøkkel basert på 530 årsverk, mens det reelle tallet er 

570. Da kommunen har større kostnader enn inntekter på området vil dette imidlertid ikke 

påvirke regnskapet.  

 

Revisors undersøkelse har avdekket at ikke alle direkte kostnader ble tatt med i selvkostregn-

skapet for 2016. Enebakk kommune bør kvalitetssikre sine rutiner på dette området, slik at 

alle kostnader på selvkostområdet blir tatt med i selvkostregnskapet. 

 

Enebakk kommunen har beregnet kapitalkostnader i samsvar med regelverket. Kommunen 

har endret praksis i 2016, det beregnes kapitalkostnader av gjennomsnittlig investering 

inneværende år. Dette ble påpekt under revisjon av selvkostregnskapet for 2015.  

 

Overskudd fra selvkostregnskapene for avløp, renovasjon, og feiing blir avsatt på bundne 

fond. For slamtømming er ikke fond opprettet; overskudd eller underskudd på dette området 

anses som en del av avløp. Eget fond for slamtømming må opprettes, og overskudd/ 

underskudd på området avsettes her. 
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4 GEBYRSYSTEM 

 

 

 

  

 

4.1 Revisjonskriterier 

Enebakk kommune skal ha:   

 Et gebyrsystem som gjenspeiler kommunens kostnader på tjenesteområdene, det vil si 

dekker kommunens merkostnader ved å produsere tjenesten. 

 Et forutsigbart system der kommunens kostnader på tjenesteområdene kan estimeres 

ved budsjettering.  

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Urimelige utslag? 

Enebakk kommunes gebyrer vedtas hvert år av kommunestyret. Gebyrene for 2017 ble 

vedtatatt i møte 12.12.2016. Saksframleggene redegjør for økning av gebyrene. 

 

Avløp 

Avløpsgebyr 

Svært få husstander i Enebakk betaler avløpsgebyr etter reelt forbruk: Mengden avløpsvann ut 

er om lag lik mengden drikkevann inn, men bare 1–2 % av de som er koblet på det kommu-

nale avløpsnettet i Enebakk, har vannmåling. For husstander uten vannmåler, blir forbruket 

stipulert (estimert) på grunnlag av boligens størrelse.  

 

Enebakk kommune har tre satser for avløpsgebyr: 

1. Bolig over 100 m
2
: Avløpsgebyret består av et fastledd på 7 505 kr og et forbruksledd på 

9,42 kr per m
3
 (inkl. mva). De få som har vannmåling, betaler etter forbruk. For de 98 % 

som ikke har vannmåling, stipuleres husstandens avløpsvann til 120 m
3
 per år. Dette gir et 

avløpsgebyrbeløp på 8 636 kr i året.  

2. Bolig mellom 50–100 m
2
: Fastleddet reduseres til 75 %. For de som ikke har vannmåling, 

stipuleres husstandens avløpsvann til 75 m
3
 per år. Dette gir et totalt avløpsgebyr på 6 335 

kr.  

3. Bolig under 50 m
2
: Fastleddet reduseres til 50 %. For de som ikke har vannmåling, 

stipuleres husstandens avløpsvann til 50 m
3
 per år. Dette gir et totalt avløpsgebyr på 4 223 

kr.  

 

Enebakk kommunes gebyrstruktur for avløpsgebyret innebærer at fastleddet utgjør største-

delen av gebyret, i alt 87 %. Dette har følgende konsekvenser for: 

 De som har vannmåler og betaler etter reelt forbruk: Muligheten til å redusere gebyret 

ved et forsiktig forbruk er svært liten.  

 De som ikke har vannmåler (98 %): De som bor i enebolig betaler det dobbelte av de 

som bor i en liten leilighet, selv om avløpsmengden er den samme. Antall personer og 

forbruk av avløpsvann i husstanden hensyntas ikke. Denne måten å prise 

Problemstilling nr. 2: Hvordan er Enebakk kommunes gebyrsystem innrettet?  

a. Medfører gebyrsystemet urimelige utslag for innbyggerne?  

b. Er gebyrsystemet innrettet slik at kommunen får dekket sine kostnader?  

c. Er gebyrsystem innrettet slik at kommunen får dekket sine budsjetterte inntekter?" 
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avløpstjenesten på er Enebakk alene om i nærområdet:  

 

AVLØPSGEBYR I NOEN KOMMUNER 

Kr per år (inkl mva)  

per husstand 
Fastledd  

(bolig over 100 m
2
) 

Forbruksledd  

(kr per m
3
) 

Enebakk 7 505 9,42 

Ski 1 842 28,00 

Oppegård 850 25,00 

Frogn 750 25,00 

Vestby 1 439 22,78 

Rælingen 767 11,60 

Skedsmo 532 19,85 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell: I. Avløp - grunnlagsdata 

 

Tabellen viser at Enebakk kommune har det desidert høyeste fastleddet i avløpsgebyret. Ski 

kommune har nest høyeste, som likevel er 5 500 kr lavere. Skedsmo kommune har lavest 

fastledd – nesten 7 000 kr lavere enn Enebakk kommune, som til gjengjeld har det laveste 

forbruksleddet. 

 

Overingeniør for avløp og renovasjon i resultatenhet Eiendomsforvaltning & Kommunaltek-

nikk begrunner valget av høyt fastledd og lavt forbruksledd slik:  

 Høye faste kostnader: Avløpstjeneste har i hovedsak faste kostnader. Redusert avløps-

mengde fra husholdningene vil i liten grad redusere kommunens avløpskostnader. 

Uavhengig av mengde avløpsvann må ledningsnettet legges og vedlikeholdes, rense-

anlegget må etableres og driftes, og bemanningen må foreligge. Kapitalkostnadene 

utgjør 43 % av gebyrinntektene (2016). Redusert avløpsmengde vil bare gi marginal 

innsparing – i pumpenes strømforbruk og renseanleggenes forbruk av kjemikalier. Å 

gi redusert gebyr til husstander med lite avløpsvann, vil gi en skjevdeling utfra 

hvordan kostnadene oppstår. 

 Fremmedvann (regnvann og drikkevann) lekker inn i avløpsrør og kan utgjøre 60–90 

%, ifølge nasjonale studier. Fremmedvannet gjør husholdningenes avløpsmengde enda 

mindre relevant som kostnadsbærer. (Husholdningenes forbruk antas å være en 

sterkere kostnadsdriver ved produksjon av drikkevann enn for avløpsvann, men også 

her reduseres forbrukets betydning på grunn av lekkasjer fra vannledningsnettet.) 

 Likt gebyr for alle boligtyper gir en enklere gebyrordning å administrere, noe som gir 

en effektiviseringsgevinst.   

 

Enebakk kommune legger til grunn at husstander uten vannmåler og med en standard bolig på 

100 m
2
 har et forbruk av avløpsvann på 120 m

3
 per år. Til sammenligning har Frogn 

kommune lagt til grunn at denne boligstørrelsen har et forbruk på 200 m
3
, mens Ski kommune 

legger til grunn 250 m
3
 (100 m

2
 * 2,5). Man legger altså til grunn mindre mengder avløpsvann 

i Enebakk.  

 

Tilknytningsgebyr og anleggsbidrag 

I tillegg til årlig avløpsgebyr kommer et engangsgebyr ved tilkobling av boligen til avløps-

nettet. Tilknytningsgebyret for en enebolig utgjør 12 500 kr (2016). Enebakk kommunes 

forskrift om avløpsgebyr (2004) redegjør for hvordan tilknytningsgebyr skal anvendes. Det 

åpnes for at gebyret kan reduseres med 75 % dersom huseier har hatt vesentlige kostnader 

med å føre privat stikkledning fra egen eiendom til det kommunale avløpsnettet. For 
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flermannsboliger reduseres tilknytningsgebyret med 50 % for boliger under 100 m
2
 og 25 % 

for boliger over 100 m
2
.  

 

Gebyrregulativet for avløpssektoren for 2016 inneholder også et anleggsbidrag på 30 000 kr, 

som ilegges ved tilknytting til det offentlige avløpsnettet i de tilfeller der kommunen har hatt 

store merkostnader med å føre stikkledning fram til tomtegrense. I enkelte tilfeller kan dette 

ha blitt gjort på et tidligere tidspunkt. Anleggsbidraget regnes ikke som en driftsinntekt i 

selvkostregnskapet, men reduserer beregningsgrunnlaget for kapitalkostnaden (gjelden) 

direkte. Det er fastsatt én sats (30 000 kr), uavhengig av hva merkostnaden beløper seg til. 

Ved flermannsboliger blir anleggsbidraget redusert med 50 % for boliger under 100 m
2
 og 25 

% for boliger over 100 m
2
. 

 

Regnskapet viser følgende innbetalinger av anleggsbidrag: 

 

ANLEGGSBIDRAG TIL 

ENEBAKK KOMMUNE 

2013 2014 2015 2016 

Inntekt av anleggsbidrag (kr) 120 000 918 875 120 000 1 313 663 

 Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap. 

 

Slamtømming 

Gebyret for slamtømming er differensiert etter type anlegg og om anlegget tømmes hvert år 

eller sjeldnere. Huseier ilegges årlig gebyr, selv om anlegget ikke tømmes hvert år.  Dersom 

det er behov for ekstra tømming av slam, betaler man ekstra for dette. Det er ikke eget fond på 

området for slam. Eventuelt overskudd på slamtømming inngår i avløpsfondet.  

 

Renovasjon og feiing   

Enebakk kommune kjøper renovasjon fra ROAF og feiing fra Follo Brannvesen IKS, der 

Enebakk er én av eierkommunene. Kommunen selv har beskjedne utgifter på disse områdene. 

Overskuddene blir avsatt på fond for å dekke framtidige utgifter, slik at for mye innbetalt 

tilbakeføres til abonnentene. 

 

Areal, byggesak, kart/oppmåling 

Gebyrene på disse områdene baseres ikke på arbeidstid som brukes på den enkelte sak, men 

på beregnet gjennomsnittlig saksbehandlingstid.  

 

Kommunestyret vedtok i 2008 at det "fra 1.1.09 skal føres timer pr. sak på byggesak og 

oppmåling. Dataene fra disse registreringene skal brukes til revisjon av gebyrregulativet. 

Timeregistreringen skal vare i ett år. Fra 1.1.10 skal gebyrene gjenspeile den faktiske kost-

naden ved å saksbehandle de ulike saker." Ansatte registrerte sin arbeidstid på ulike arbeids-

områder i et regneark. Tid som ikke kunne ilegges gebyr ble også registrert. Resultatet av 

timeregistreringen for byggesak m.m. ble fremlagt for utvalg for teknikk og miljø, formann-

skapet og kommunestyret høsten 2010. Det ble påpekt at kommunens byggesaksgebyrer m.m. 

var et godt stykke lavere enn selvkost. Noen feilføringer ble påpekt, samt at saksbehandling 

vedrørende små tiltak vil gi urimelig høyt byggesaksgebyr. Innenfor kartforretninger på 

enkelttomter kan gebyrbeløpet fort bli høyt og føre til at det ikke blir ryddet opp i gamle, 

uklare eiendomsforhold. Dersom gebyrer for mindre arbeider settes for høyt, risikerer man at 

flere unnlater å søke. Kommunens saksbehandlingsgebyrer ble også sammenlignet med 

nærliggende kommuner. 
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I gebyrregulativ for behandling av natur, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i 2017   

( Priser og gebyrer gjeldende 2017) redegjøres (kapittel A.4) for reduserte gebyrer. Dersom 

gebyret er åpenbart urimelige i forholdet til de prinsipper som er lagt til grunn og de kostnader 

kommunen har, kan kommunen ved avdeling Teknikk og Samfunn skjønnsmessig fastsette et 

gebyr. Også i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller upassende, kan 

avdelingen gi et pristilbud. 

    

"Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og Samfunn kan under samme forutsetninger, 

eller når særlige grunner tilsier det, og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått 

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende 

pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er 

urimelig eller mindre egnet."  

4.2.2 Får kommunen dekket sine kostnader? 

Generelt 

For avløp, renovasjon og feiing har Enebakk kommunestyre vedtatt at kommunen skal få 

dekket alle sine merkostnader ved å produsere tjenestene. Selvkostregnskapene viser at avløp, 

renovasjon og feiing har en inndekning på 100 %.  

 

Overskudd i slamhenting har hittil ikke blitt avsatt på fond. Slamfond innføres i selvkostregn-

skapet for 2017. 

 

Når det gjelder arealplanlegging, byggesak og kart/oppmåling har kommunestyret ikke vedtatt 

at kommunen skal få dekket alle sine kostnader. Selvkostregnskapene for de respektive 

områdene viser at kommunen ikke får dekket alle sine kostnader: 

 

ENEBAKK KOMMUNES GEBYRER FOR BYGGESAK, AREAL OG KART 

Regnskap 2016 Underskudd (kr) Kostnadsdekning 

Byggesak 1 374 123 76 % 

Arealplanlegging 930 283 67 % 

Delesak, kart- og oppmåling 794 139 69 % 

Sum 3 098 545 72 % 

Kilde: Enebakk kommunes selvkostregnskap 2016. 

 

Tabellen viser at Enebakk kommune i 2016 hadde 3,1 mill. kr mer i kostnader enn inntekter i 

sum på disse områdene, noe som medførte en dekningsgrad på 72 %.   

 

I det følgende vil vi sammenligne Enebakks gebyrutvikling med noen andre kommuner.  

 

Avløp 

Utviklingen av tilknytningsgebyr og avløpsgebyr i Enebakk og i fire andre Follo-kommuner 

vises i grafene under: 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell:  I. Avløp - nøkkeltall (K) Mva. kommer i tillegg. 

 

Grafen viser  at Enebakk kommune har det laveste tilknytningsgebyret av de fem kommunene 

som sammenlignes her. Vestby har det høyeste tilknytningsgebyret. Enkelte kommuner 

opererer med en lav og en høy sats. Høy sats kan benyttes i tilfeller der eiendommer ikke har 

vært med å betale opparbeidelseskostnader til hovedanlegg for vann og avløp. I Enebakk kan 

det dessuten kreves et anleggsbidrag på 30 000 kr ved tilkobling. Enebakk har rapportert 

40 000 kr (inkl. tilknytningsgebyr på 10 000 kr) som høy sats til Kostra.  

 

 

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell: I. Avløp - nøkkeltall (K). Mva. kommer i tillegg.  

 

Grafen viser at avløpsgebyret (årsgebyr for avløp) i Enebakk har steget betydelig mer enn i de 

andre kommunene i perioden. Årsaken er de store investeringene som Enebakk har foretatt i 

nytt sentralrenseanlegg i Kirkebygda og overføringsledning fra Ytre Enebakk. Bakgrunnen for 

byggingen av sentralrenseanlegget var at kapasiteten for utslipp i Våg og Mjær (Morsavass-

draget) var overbelastet; disse resipientene ville ikke tåle videre utbygging i Ytre Enebakk. 

Dette fremkom i Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ tilbakemelding på kommuneplanen for 

2007–2018 i 2007. Fylkesmannen tillater ikke utvidet utslippsramme fra Ytre Enebakk rense-

anlegg til Morsavassdraget. Kommunen ble anbefalt å flytte utslippene til Kirkebygda med 

Øyern/Glommavassdraget, som har en langt større kapasitet på å motta utslipp. 

 

Kommunestyret i Enebakk vedtok i 2008 å overføre avløp fra Ytre Enebakk til Øyeren og å 
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bygge et nytt renseanlegg i Kirkebygda. Rådmannens saksframlegg til kommunestyret 

11.5.2009 redegjorde for fem alternativer for å flytte utslippet bort fra Morsavassdraget. 

Alternativ med å transportere avløpet til andre renseanlegg var også utredet; dette gjaldt Oslo, 

Nordre Follo renseanlegg, Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) og Askim. For alle alterna-

tivene ble det beregnet kostnader for investeringer i avløpsrør og renseanlegg. Årskostnaden 

var også beregnet. Alternativene ble sammenlignet med å bygge og drifte et nytt sentralrense-

anlegg i Kirkebygda. Utredningen konkluderte med at gunstigste alternativ var å bygge nytt 

sentralrenseanlegg i Kirkebygda. Kostnadsrammen for dette var opprinnelig satt til 116 mill. 

kr, men kommunestyret økte i 2014 rammen til 141 mill. kr. 

 

Selvkostområde avløpsanlegg har vokst med 151 mill. kr (208 mill. kr – 56,9 mill. kr) de siste 

årene:  

 

ENEBAKK KOMMUNES AVLØPSANLEGG – BEREGNINGSGRUNNLAG 

KAPITALKOSTNADER OG AVSKRIVNINGER 

Kr 2016 2015 2014 2016 

Beregningsgrunnlag 

kapitalkostnader 

208 002 258 179 687 323 134 400 003 56 954 158 

Kapitalkostnad og avskrivning 9 502 273 7 324 326 3 646 426 2 992 951 

Kilde: Enebakk kommunes selvkostregnskap.  

 

Avskrivninger i disse årene har vært på til sammen 16,5 mill. kr, slik at kommunens investe-

ringer i perioden har beløpt seg til ca. 167 mill. kr. De store investeringene i perioden 

medfører betydelig økning i årlige kapitalkostnader/avskrivninger (+6,5 mill. kr). 

 

Direkte og indirekte kostnader har utviklet seg slik:  

 

ENEBAKK KOMMUNES DRIFTSKOSTNADER FOR AVLØP 

 2016 2015 2014 2013 

Direkte kostnader 13 516 961 12 611 004 16 498 635 16 333 196 

Indirekte kostnader 605 347 567 862 620 641 557 111 

Sum 14 122 308 13 178 866 17 119 276 16 890 307 

Kilde: Enebakk kommunes selvkostregnskap. 

 

Tabellen viser at de direkte driftskostnadene faller fra 2013 til 2016. Dette skyldes at rehabi-

litering av avløpsrør tidligere i hovedsak ble postert som en driftsutgift, men fra 2015 er dette 

i hovedsak vurdert som en investeringsutgift. Indirekte kostnader har vært stabile. 

 

Driftsutgifter per innbygger i avløp har utviklet seg slik: 
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell:  I. Avløp - nøkkeltall (K) Mva. kommer i tillegg 

 

Grafen viser at Enebakk i 2013 og 2014 lå litt høyere enn de andre kommunene. Fra 2015 er 

driftsutgiftene per innbygger i Enebakk på linje med Ski og Oppegård.  

 

Slamtømming 

Slamtømmegebyr har utviklet seg slik: 

 

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell: I. Avløp - nøkkeltall (K) . Mva. kommer i tillegg. Standard slamtømming. 

 

Grafen viser at Enebakk kommunes gebyrer for slamtømming ligger under Ås og Oppegård, 

som har de høyeste gebyrene for 2016, og omtrent likt med gebyrene i Vestby. Enebakks 

gebyr økte fra 1 842 kr i 2014 til 2 674 kr i 2017. 

 

Renovasjon og feiing    

Renovasjon kjøpes fra ROAF og feiing fra Follo Brannvesen IK. Enebakk kommune har 

beskjedne utgifter på disse områdene.  

 

Byggesak, delesak og kart/oppmåling 

Som nevnt (kap. 4.2.1) baserer ikke disse gebyrene seg på registrert tidsbruk på den enkelte 

sak, men på gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Kommunestyret har vedtatt gebyrenes 

størrelse på bakgrunn av en tidsstudie over saksbehandlingstid gjennomført i 2009. Priser og 

gebyrer gjeldende 2017 åpner for at gebyrsatsene kan fravikes; avdeling for Teknikk og 

samfunn kan fastsette gebyr skjønnsmessig utfra en helhetsvurdering. 
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Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig har utviklet seg slik: 

  

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell:  J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og 

nærmiljø – nøkkeltall. Mva. kommer i tillegg. 

 

Grafen viser at Oppegård kommune hadde høyeste byggesaksgebyr for enebolig i perioden. 

Enebakk kommune var på linje med Ski, Ås og Akershus. Byggesaksgebyret for enebolig i 

Enebakk økte fra 23 600 kr i 2013 til 27 100 kr i 2016.  

 

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell,: J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og 

nærmiljø – nøkkeltall.. Mva. kommer i tillegg. 

 

Grafen viser at Enebakk kommunes oppmålingsgebyr var blant de laveste i 2016. Gebyret 

økte fra 17 160 kr i 2013 til 21 065 kr i 2016. 

4.2.3 Budsjetterte inntekter 

For områdene avløp, renovasjon og brann er det utarbeidet selvkostkalkyler som viser 

fremtidige kostnader og inntekter.  

 

Avløp 

Budsjetterte og regnskapsførte gebyrinntekter for avløp har vært som følger: 
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ENEBAKK KOMMUNES AVLØPSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 23 538 077 18 637 122 15 348 263 15 031 256 

Budsjett 23 650 000 18 420 000 15 130 000 15 100 000 

Avvik -111 923 217 122 218 263 -68 744 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

ENEBAKK KOMMUNES TILKNYTNINGSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 002 163 516 775 558 275 205 000 

Budsjett 400 000 400 000 400 000 400 000 

Avvik 602 163 116 775 158 275 -195 000 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

ENEBAKK KOMMUNES SLAMTØMMEGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 099 344 949 722 751 920 781 131 

Budsjett 950 000 900 000 800 000 770 000 

Avvik 149 344 49 722 -48 080 11 131 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

Tabellene over viser at Enebakk kommune i hovedsak har hatt høyere gebyrinntekter enn det 

som har vært budsjettert. Tilknytningsgebyrene viser størst avvik (prosentmessig) mellom 

budsjett og regnskap. 

 

Renovasjon og feiing   

 

ENEBAKK KOMMUNES RENOVASJONSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 11 181 116 12 725 126 9 094 747 10 103 232 

Budsjett 11 120 000 12 375 000 10 211 000 10 133 000 

Avvik 61 116 350 126 -1 116 253 -29 768 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  
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Tabellen viser at Enebakk kommunes inntekt fra renovasjonsgebyr hadde et betydelig avvik i 

2014. Resultatenhet Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk opplyser at fakturering av 

næringsrenovasjon ble overført fra kommunen til ROAF etter at budsjettet var vedtatt, som 

følge av endring i forurensningsloven. De to siste årene har budsjettet truffet bra. 

 

ENEBAKK KOMMUNES FEIEGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 171 739 1 130 331 1 046 383 1 006 992 

Budsjett 1 200 000 1 135 000 1 050 000 1 001 000 

Avvik -28 261 -4 669 -3 617 5 992 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

Tabellen indikerer treffsikre budsjetter innen feiing/branntilsyn. 

 

Plansak, byggesak, kart/oppmåling 

 

ENEBAKK KOMMUNES PLANSAKSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 542 732 792 345 1 066 551 901 700 

Budsjett 1 500 000 800 000 800 000 800 000 

Avvik 42 732 -7 655 266 551 101 700 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

ENEBAKK KOMMUNES BYGGESAKSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 4 234 727 3 100 374 3 348 628 3 885 733 

Budsjett 3 318 000 3 350 000 3 471 000 2 600 000 

Avvik 916 727 -249 626 -122 372 1 285 733 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  
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ENEBAKK KOMMUNES KART/OPPMÅLINGSGEBYR – INNTEKTER 

Kr 2016 2015 2014 2013 

Regnskap 1 506 630 1 209 972 1 490 503 1 106 791 

Budsjett 1 250 000 1 500 000 1 455 000 691 000 

Avvik 256 630 -290 028 35 503 415 791 

Kilde: Enebakk kommunes årsregnskap.  

 

Tabellene viser en del avvik mellom budsjett og regnskap – med størst avvik på byggesak.  

For fireårsperioden sett under ett har regnskapsførte inntekter vært høyere enn budsjetterte 

innen alle tjenesteområder.  

4.3 Vurdering 

4.3.1 Urimelige utslag? 

Avløp 

Enebakk kommune har utarbeidet selvkostregnskap for avløpområdet. Kostnader til kjerne-

produktet og beregnede utgifter til tilleggstjenester og støttefunksjoner er tatt med, slik regel-

verket pålegger (jf. kap. 3).  

 

Gebyrene er fastsatt av kommunestyret. Avløpsgebyret har et meget høyt fastledd og lavt 

forbruksledd. Enebakk kommune har dermed en annen tilnærming til gebyrstrukturen enn de 

fleste andre kommuner som revisor har sammenlignet med. Kommunal- og moderniserings-

departementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester gir 

imidlertid ikke føringer for denne fordelingen; det er opp til den enkelte kommune. Avde-

lingsingeniør har redegjort for Enebakk kommunes begrunnelse for sin gebyrstruktur. Revisor 

vil bemerke at denne måten å prissette tjenesten på, kan medføre at to husstander med samme 

avløpsmengde betaler forskjellige gebyrbeløp. Dersom det gjøres endringer slik at noen 

husstander får et lavere avløpsgebyr, må dette nødvendigvis tas inn gjennom økte gebyrer til 

andre.    

 

Tilknytningsgebyret blir, som avløpsgebyret, beregnet på husstanden utfra boligens areal.  

Tilknytningsgebyret er ikke knyttet opp mot noen bestemt del av områdets kostnader men 

inngår i de samlede inntekter for avløpsområdet. Heller ikke her gir regelverket føringer for 

konkret gebyrstruktur.  Tilknyttingsgebyret kan altså være forskjellig for husstander som i 

fremtiden får samme avløpsmengde.  

 

Anleggsbidrag kan kreves i tilfeller der selvkostområdet har store merutgifter for å føre 

stikkledninger frem til tomtegrense. Enebakk kommune har fastsatt en sats (30 000 kr + mva.) 

uavhengig av hva reell kostnad er. Dette kan medføre at enkelte betaler lavere anleggsbidrag 

enn reell kostnad. Etter revisors mening bør man vurdere å innføre flere satser for anleggs-

bidrag, slik at bidraget bedre gjenspeiler den kostnaden som selvkostområdet påføres i det 

enkelte tilfelle. Det bør også bli tydeligere i hvilke tilfeller anleggsbidrag skal benyttes, slik at 

det blir mindre rom for det som kan oppfattes som vilkårlig skjønn. 

 

Det er utarbeidet selvkostregnskap for slamtømming, men ikke opprettet eget fond for 
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avsetting av overskudd eller dekking av underskudd. Dette har medført at overskudd fra 

slamtømming er blitt avsatt på avløpsfondet, og underskudd er belastet avløpsfondet.  

Kommunen opplyser at den vil opprette et slamfond i regnskap 2017, slik Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester pålegger. Det er differensierte gebyrer basert på hvilke typer anlegg man 

har slik at det ikke er grunn til å tro at noen betaler mer enn det som er den reelle kostnaden 

for slamtømming  

 

Byggesak, delesak, kart/oppmåling 

Gebyrene skal i utgangspunktet baseres på den reelle kostnaden for tjenesten. Retningslinjene 

åpner imidlertid for at gebyrene kan baseres på gjennomsnittskostnader eller gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid. Enebakk kommune foretok i 2009–10 en registrering av saksbehand-

lingstid for ulike sakstyper (typer av byggesaker etc.). Gebyrregulativet åpner dessuten for at 

gebyrer kan reduseres dersom de er åpenbart urimelige. Det ligger således til rette for at 

kommunens gebyrer ikke overstiger de reelle kostnadene ved tjenesten.  

 

Er tidsregistreringen fra 2010 fortsatt representative for dagens saksbehandling? Revisor antar 

at behovet for nye målinger bør vurderes, især hvis man stadig finner å måtte fravike gebyr-

regulativet.   

4.3.2 Får kommunen dekket sine kostnader? 

Avløp, renovasjon og feiing 

Enebakk kommunes system tilrettelegger for full kostnadsdekning på disse tjenesteområdene. 

Kommunens avløpsgebyr har økt betydelig og er nå klart høyere enn de kommuner vi har 

sammenlignet med. Enebakk kommunes inntekter fra avløpsgebyret økte således fra 15,3 

mill. kr i 2014 til 23,5 mill. kr i 2016. Dette henger sammen med store investeringer i nytt 

renseanlegg i Kirkebygda og overføringsledning fra Ytre Enebakk, som har medført økte 

kapitalkostnader. Enebakk kommunes driftsutgifter (direkte og indirekte) i avløpssektoren har 

imidlertid gått lite opp de siste årene. Driftsutgifter per innbygger er på linje med sammen-

lignbare kommuner. Driftskostnadene er nå behandlet på rett måte i selvkostregnskapet.  

 

Byggesak, delesak, kart/oppmåling 

For alle disse tjenesteområdene har Enebakk kommune større kostnader enn de har inntekter. 

Totalt fikk kommunen dekket 72 % av sine kostnader på områdene i 2016. Kommunestyret 

har ikke vedtatt at full kostnadsdekning er et mål på disse områdene. Kommunen har noen 

utgifter knyttet både til informasjon og interne oppgaver som det ikke er rimelig å finansiere 

med gebyrer. 

 

I kapittel 4.3.1 konkluderte vi med at det er grunn til å tro at kommunens gebyrer på området 

ikke overstiger de faktiske kostnader som kommunen har. Byggesaksgebyrer m.m. er bereg-

net utfra gjennomsnittlig saksbehandlingstid basert på tidsregistreringer gjort for syv år siden. 

For flere mindre tiltak ble gebyrene bevisst satt lavere enn reell kostnad, da man så en risiko 

for at høye gebyrer kunne få folk fra å unnlate å sende byggesøknad o.l. Ønsker kommunen 

en høyere kostnadsdekning, bør dagens arbeidsoppgaver vurderes i forhold etablerte gebyrer. 

4.3.3 Budsjetterte inntekter 

Avløp, renovasjon og feiing 

For disse områdene er det utarbeidet selvkostkalkyle som viser forventede kostnader og 

inntekter de neste fire årene. Bruk av fond og avsetting til fond vises også i selvkostkalkylen. 
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Inntektene i forhold til kommunens budsjetter for området viser små avvik. Vanskeligst å 

budsjettere er inntekter fra tilknytningsgebyr, som avhenger av byggeaktiviteten. Avvik på 

inntekt fra renovasjonsgebyr i 2014 er forklart av kommunen (endring i fakturering av 

næringsrenovasjon). 

 

Arealplan, byggesak, kart/oppmåling 

Enebakk kommune har ikke utarbeidet selvkostkalkyle for disse tjenesteområdene, til tross for 

at Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester anbefaler at 

selvkostkalkyle skal utarbeides for alle selvkostområder.  

 

Enebakk kommune hadde i 2016 3,1 mill. kr mer i kostnader enn inntekter i sum på disse 

tjenesteområdene. Dekningsgraden var 67 % på arealplanlegging, 69 % på delesak/ 

kart/oppmåling og 76 % på byggesak – samlet sett 72 %. Kommunens gebyrer på disse 

tjenesteområdene ligger m.a.o. klart under selvkosttaket.  
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier utdypet 

Selvkost vil si den totale kostnadsøkningen som en kommune eller et selskap påføres ved å 

produsere en bestemt vare eller tjeneste. Lovverket bestemmer at selvkostgebyrene ikke kan 

være høyere enn nødvendige kostnader som kommunen har ved å levere tjenesten. Full 

kostnadsdekning er derimot ikke pålagt. 

 

Lovverk for selvkost 

De rettslige rammer for brukerbetaling på de områder som denne rapporten omhandler er: 

 Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.3.1981 

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3 2012 

 Plan og bygningsloven av 27.6 2008 

 Matrikkelloven av 17.juni 2005 

 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 14.7.2002  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester (rundskriv H-3/14, 2014). Bakgrunnen for 

retningslinjene var et behov for å avklare selvkostprinsippet og sikre lik praksis i kommunene. 

Retningslinjene er ikke en forskrift og således ikke bindende for kommunene. Prinsippet om 

at selvkostområder ikke skal gå med overskudd, er imidlertid forankret i lovene.   

 

Selvkostkalkyle og selvkostregnskap 

I forvaltningen av et gebyrområde må kommunen i forkant av budsjettår kalkulere kostnader 

og inntekter (forkalkyle/selvkostkalkyle), som grunnlag for å fastsette gebyrnivået og 

budsjettere gebyrinntektene. Ved regnskapsavslutningen må kommunen sette opp hva 

kostnadene og inntektene faktisk ble (etterkalkyle/selvkostregnskap). Overskudd avsettes på 

bundne driftsfond, slik at midlene tilbakeføres til abonnentene; underskudd dekkes av fond. 

 

Driftskostnader og kapitalkostnader 

Kommunens kostnader inndeles i driftskostnader og kapitalkostnader:  

 

1. Driftskostnader inndeles i direkte og indirekte kostnader: 

a. Direkte driftskostnader vil si arbeid, varer og tjenester som anvendes for å yte 

tjenesten. Direkte kostnader kan også kaldes kostander til kjerneprodukt. 

b. Indirekte driftskostnader vil si andel av nødvendige felleskostnader. Når intern-

tjenester bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne, kan en andel av disse 

henføres til selvkostområdet. Fordelingsmetoden i selvkostregnskapet bør være den 

som gir best uttrykk for bruken av interntjenester. Alternativt brukes selvkost-

tjenestens andel av kommunens brutto driftsutgifter som fordelingsnøkkel. Indirekte 

kostnader er typisk kostnader vedrørende: 

 regnskap, revisjon og innfordring. 

 lønns- og personaltjenester, HMS-tiltak, sentral opplæring og kantinedrift. 

 IKT, post/arkiv og sentralbord; kopiering og trykkeritjenester. 

 juridisk bistand. 

 

2. Kapitalkostnader består av avskrivningskostnader og alternativkostnader: 

a. Avskrivningskostnader baseres på historisk anskaffelseskost. Avskrivningsgrunnlaget 
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avskrives lineært.  

b. Alternativkostnad, også kalt kalkulatorisk rentekostnad, er den avkastningen 

kommunen kunne ha oppnådd ved å plassere netto investeringsbeløp (eiendelenes 

verdi) i markedet, uavhengig av hvilken finansieringsform som er benyttet. Eiendele-

nes verdi beregnes i gjennomsnitt over året (inngående balanse + utgående balanse 

delt på to; IB+UB/2). Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et tillegg på ½ 

prosentpoeng, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer 

(2014). (Renteswap vil si en langsiktig rentebytteavtale, for rentesikring.) Kalkyle-

renten var 1,68 % (1,18 % + 0,5 %) i 2016. Kapitalkostnader på indirekte tjenester 

beregnes med et påslag på 5 % av netto indirekte kostnader. 

 

Overskudd/underskudd 

Overskudd fra selvkosttjenesten settes av på et bundet selvkostfond. Fondet skal håndtere 

svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Hvert selvkostområde 

skal ha sitt eget selvkostfond. På avsatte midler i selvkostfondet legges det til kalkulatoriske 

renter. Kalkylerenten er den samme som for beregning av kapitalkostnader. Beregnings-

grunnlaget er gjennomsnittlig beholdning det enkelte år. Underskudd kan framføres på samme 

måte, dersom kommunestyret har vedtatt full kostnadsdekning på området. Overskudd eller 

underskudd bør brukes opp/dekkes inn i løpet av en femårsperiode.  
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VEDLEGG 2: Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten 

 

 

ENEBAKK KOMMUNE 
TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak 

Mulighetenes 

Enebakk 

 

 

Follo Distriktsrevisjon 

Postboks 3010 

1402 SKI 

 

 

Deres dato: 

 

Deres ref.:  
 

Vår ref.: 

2017/1345/JOHBJO 

 Dato: 

09.10.2017 

 

 

Rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrevisjon kommunale gebyrer  

 

Rådmannen mottok høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport av kommunale gebyrer i 

Enebakk til uttalelse datert 27.09.2017. Med utgangspunkt i guide til høringsuttalelse er 

rådmannen bedt om å gi en vurdering av rapportens konklusjoner og anbefalinger, og videre 

om rådmannen vil iverksette tiltak på bakgrunn av disse, samt hvilke tidsperspektiv som 

gjelder for tiltakene. 

 

Rådmannen presiserer at informasjon om prosjektet har vært tilstrekkelig og klar samt at hun 

ikke har noen kommentarer til prosjektets metode. 

 

 

Anbefalinger Rådmannens kommentarer/Tiltak 

a) Utarbeide budsjettkalkyle for områdene 

byggesak, kart/oppmåling og 

arealplanlegging. 

Selvkostregnskapet viser at inntektene 

ligger langt under kostnadene for 

områdene. Rådmannen vurderer at det, 

med dagens selvkostdekning, ikke er 

hensiktsmessig å sette av tid og ressurser 

for å utarbeide selvkostkalkyler for disse 

områdene. 

b) Opprette eget fond for slamtømming; 

årlige overskudd/underskudd avsettes på 

fond. 

Det vil bli opprettet et fond for å håndtere 

mindreforbruk i enkeltår innenfor 

slamtømmingstjenesten.  

c) Vurdere å innføre flere satser for 

anleggsbidrag. 

Rådmannen har vurdert dette i forbindelse 

med sak angående tilknytningsgebyrer 

som nå er til politisk behandling og har 

ikke funnet det hensiktsmessig å innføre 

flere satser, jfr. vedlagte utkast til sak. 
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d) Vurdere om de tidsregistreringer man 

gjorde i 2009 for byggesaksområdet 

fortsatt er representative for den 

saksbehandlingen som gjøres i dag. 

Rådmannen vil i løpet av kommende år 

foreta en vurdering om de tidsregistre-

ringene man gjorde i 2009 for byggesaks-

området fortsatt er representative for den 

saksbehandlingen som gjøres i dag. 

e) Sørge for at alle direkte kostnader blir 

tatt med i selvkostregnskapet. 

Rådmannen vil sørge for at alle direkte 

kostnader blir tatt med i 

selvkostregnskapet. 

 

Når det gjelder punkt e) har rådmannen vært i kontakt med revisjonen og fått avklart at for de 

områdene der 100 % selvkost er gjennomført (avløp, renovasjon og feiing) gjelder 

formuleringen et avvik som ble avdekket under revisjonen av selvkostregnskapet for 2016 

innenfor avløp. Dette vil bli rettet opp i 2017. At det er 100 % selvkostfinansiering innenfor 

disse områdene er utfra dette fortsatt gjeldende.  

 

Kommentarer til selve rapportutkastet: 

Høy fastdel på avløpsgebyrer reflekterer at store deler av kostnadene er uavhengig av forbruk. 

Det vil si at de er knyttet til investeringer i ledninger og renseanlegg.   

 

Revisor tar opp at to husstander med likt målt avløpsmengde kan få ulikt avløpsgebyr. Dette 

forekommer når de har ulikt bruksareal og ligger i flermannsbygg. Boenheter i flermannsbygg 

har lavere fastandel i avløpsgebyret enn eneboliger. Det er 25 % redusert fastandel for 

boenheter under 100 m
2
 og 50 % redusert fastandel for boenheter under 50 m

2
. Grunnen er at 

avløpsledningen blir utnyttet bedre ved at man får flere betalende abonnenter på en strekning 

fremfor ved eneboliger.  

 

Rapporten viser at Enebakk kommune følger regelverket for selvkostområdene. Uttalelsen 

«Forvaltningsrevisjonen viser at Enebakk kommune i hovedsak følger regelverket for 

selvkostområdene» under sammendrag pkt. 1.2, bør derfor vurdert utformet noe annerledes.  

 

Rådmannen vil foretrekke at begrepet «gebyr» brukes fremfor avgift og har brukt dette 

begrepet i svaret. Gebyr er et pengebeløp som kreves inn som betaling for en konkret tjeneste. 

Avgift er et påslag som ikke knytter seg til en konkret tjenesteproduksjon (f.eks. 

merverdiavgift, skatt).  

 

Avslutning 

Det påpekes forbedringsområder og rapporten vil bli brukt slik at Enebakk kommune 

fortsetter å praktisere regelverket for selvkost på en god måte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kjersti Øiseth 

Rådmann 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 


