
23. Kostnadsdekning av kommunaltekniske tenester. 2022

1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa
Med bakgrunn i at heimelen til å krevje inn gebyr ligg til det enkelte kommunestyre, har kommunen sjølv
ansvaret for å sørgje for at skjema 23 blir rapportert, uavhengig av om tenestene på VAR-området eller andre
områder blir utførte av kommunen sjølv, eit kommunalt føretak, eit interkommunalt samarbeid/selskap, eit
aksjeselskap eller anna selskap.

Dersom til dømes eit IKS utfører VAR-tenester for kommunen, kan IKSet ha det praktiske ansvaret for sjølve
rapporteringa av den enkelte kommune sitt sjølvkostregnskap. IKSet skal då levere eitt skjema for kvar
kommune. Den enkelte kommune har ansvaret for å sjå til at dette skjer. Ver merksam på funksjonen for
delegering av rapportering i rapporteringsverktøyet. Den kan brukast både internt i organisasjonen og mot
eksterne samarbeidspartnarar. Sjå meir om delegering her.

Nokre av cellene i skjemaet inneheld utrekningar, og skal ikkje fyllast ut.
I tillegg er nokre celler utfylt på førehand av SSB.
Begge desse type celler er vist ved mørk grå fargebakgrunn, sjå døme til høgre.
 
Kommunenr 

Namnet på kommunen 

Namnet på den skjemaansvarlege 

Tlf nr 

E-postadressa til den skjemaansvarlege 

2 Vassektoren ( funksjon 340 og 345 )

2.1 Deltek kommunen i eit interkommunalt samarbeid i vassektoren?

Ja Nei

2.2 Dersom ja, før opp namnet på selskapet her:

2.3 Har kommunen rekna ut eit fullstendig gebyrgrunnlag for vassektoren? (Jf. avsnitt 3 i rettleiinga)

Ja Nei

2.4 Fyll ut alle postar med positivt forteikn, dersom anna ikkje er skrive i rettleiinga (negativt forteikn
er aktuelt berre for post L og M).
Skriv inn beløpa i 1000 kr.

   Funksjon
340 

Funksjon
345 

Sum
funksjon
340 og 345 

Frå fjorårets
rapportering 

%-vis
endring
frå året
før 

A1. Direkte driftsutgifter,
intern produksjon. 1000 kr  0

A2. Direkte driftsutgifter,
ekstern produksjon. 1000 kr 

B. Henførbare indirekte driftsutgifter. 1000 kr 

C1. Kalkulatoriske rentekostnadar, intern
produksjon. 1000 kr 
C2. Kalkulatoriske rentekostnadar, ekstern
produksjon. 1000 kr 
C2. 1. Kalkulatoriske rentekostnadar,
ekstern produksjon - Særbedriftar. 1000 kr 
C2. 2. Kalkulatoriske rentekostnadar,
ekstern produksjon - AS'ar. 1000 kr 
D1. Kalkulatoriske avskrivingar, intern
produksjon. 1000 kr 
D2. Kalkulatoriske avskrivingar, ekstern
produksjon. 1000 kr 



E. Andre inntekter. 1000 kr 

F. GEBYRGRUNNLAG. 1000 kr  

G. Gebyrinntekter. 1000 kr  0

H1. Finansielt resultat for året. 1000 kr
(G-F) 
H2. Avrekning sjølvkost frå ekstern
tenesteproduksjon i tidlegare rekneskapsår.
1000 kr 
H. Resultat for året til disponering. 1000
kr (H1+H2) 
I. Avsetning til sjølvkostfond og dekning av
framført underskot. 1000 kr 
J. Bruk av sjølvkostfond og framføring av
underskot. 1000 kr 
K. Kontrollsum (subsidiering). 1000 kr
(H-I+J) 

L. Saldo sjølvkostfond per 1.1. i
rapporteringsåret. 1000 kr 

Saldo
31.12.21 

M. Alternativkostnad ved bunden kapital på
sjølvkostfond eller framføring av underskot.
1000 kr 
N. Saldo sjølvkostfond per 31.12. i
rapporteringsåret. 1000 kr (L+M+I-J) 

Nøkkeltal: 
O. Finansiell dekningsgrad for året, prosent
(G/F)*100  0,0

P. Sjølvkostgrad for året, prosent ((G - I +
J)*100/ F)   0,0

Q. Kalkylerente (5-årig swaprente + 0,5%)  % 

3 Har du kommentarar til skjemaet for vassektoren, ver venleg og skriv dei inn her:

4 Avløpssektoren ( funksjon 350 og 353 )

4.1 Deltek kommunen i eit interkommunalt samarbeid i avløpssektoren?

Ja Nei

4.2 Dersom ja, før opp namnet på selskapet her:

4.3 Har kommunen rekna ut eit fullstendig gebyrgrunnlag for avløpssektoren? (Jf. avsnitt 3 i
rettleiinga)

Ja Nei

4.4 Fyll ut alle postar med positivt forteikn dersom anna ikkje er skrive i rettleiinga (negativt forteikn
er aktuelt berre for postane L og M).
Skriv inn beløpa i 1000 kr.

   Funksjon
350 

Funksjon
353 

Sum
funksjon
350 og 353 

Frå fjorårets
rapportering 

%-vis
endring frå
året før 

A1. Direkte driftsutgifter,
intern produksjon. 1000 kr  0

A2. Direkte driftsutgifter,
ekstern produksjon. 1000 kr 



B. Henførbare indirekte driftsutgifter.
1000 kr 
C1. Kalkulatoriske rentekostnadar,
intern produksjon. 1000 kr 
C2. Kalkulatoriske rentekostnadar,
ekstern produksjon. 1000 kr 
C2. 1. Kalkulatoriske rentekostnadar,
ekstern produksjon- Særbedriftar.
1000 kr 
C2. 2. Kalkulatoriske rentekostnadar,
ekstern produksjon - AS'ar. 1000 kr 
D1. Kalkulatoriske avskrivingar,
intern produksjon. 1000 kr 
D2. Kalkulatoriske avskrivingar,
ekstern produksjon. 1000 kr 

E. Andre inntekter. 1000 kr 

F. Gebyrgrunnlag. 1000 kr
(A1+A2+B+C1+C2+D1+D2-E) 

G. Gebyrinntekter. 1000 kr  0

H. Finansielt resultat for året.
1000 kr (G-F) 
I. Avsetning til sjølvkostfond og
dekning av framført underskot. 1000
kr 
J. Bruk av sjølvkostfond og
framføring av underskot. 1000 kr 
K. Kontrollsum (subsidiering).
1000 kr (H-I+J) 

L. Saldo sjølvkostfond per 1.1. i
rapporteringsåret. 1000 kr 

Saldo 31.12.21 

M. Alternativkostnad ved bunden
kapital på sjølvkostfond eller
framføring av underskot. 1000 kr 
N. Saldo sjølvkostfond per 31.12.
i rapporteringsåret. 1000 kr
(L+M+I-J) 

Nøkkeltal: 
O. Finansiell dekningsgrad for året,
prosent (G/F)*100  0,0

P. Sjølvkostgrad for året, prosent ((G
- I + J)*100/ F)   0,0

5 Har du kommentarar til skjemaet for avløpssektoren, ver venleg og skriv dei inn her:

6 Avfallssektoren (hushaldsavfall) (funksjon 355)

6.1 Deltek kommunen i eit interkommunalt samarbeid i avfallssektoren?

Ja Nei

6.2 Dersom ja, før opp namnet på selskapet her:

6.3 Fyll ut alle postar med positivt forteikn dersom anna ikkje er skrive i rettleiinga (negativt forteikn
er aktuelt berre for postane L og M).
Skriv inn beløpa i 1000 kr.



  
Sum
funksjon
355 

Frå fjorårets
rapportering 

%-vis endring
frå året før 

A. Direkte driftsutgifter i alt. 1000 kr  0

B. Henførbare indirekte driftsutgifter. 1000 kr 

C. Kalkulatoriske rentekostnadar. 1000 kr 

C2. Kalkulatoriske rentekostnadar, ekstern produksjon. 1000 kr 

C2.1. Kalkulatoriske rentekostnadar, ekstern produksjon -
særbedriftar. 1000 kr 
C2.2. Kalkulatoriske rentekostnadar, ekstern produksjon
AS'ar. 1000 kr. 

D. Kalkulatoriske avskrivingar. 1000 kr 

E. Andre inntekter. 1000 kr 

F. Gebyrgrunnlag. 1000 kr (A+B+C+D-E) 

G. Gebyrinntekter. 1000 kr  0

H. Det finansielle resultatet for året. 1000 kr (G-F) 

I. Avsetning til sjølvkostfond og dekning av framført underskot.
1000 kr 

J. Bruk av sjølvkostfond og framføring av underskot. 1000 kr 

K. Kontrollsum (subsidiering). 1000 kr (H-I+J) 

L. Saldo sjølvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret. 1000 kr 
Saldo 31.12.21 

M. Alternativkostnad ved bunden kapital på sjølvkostfond eller
framføring av underskot. 1000 kr 
N. Saldo sjølvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret.
1000 kr (L+M+I-J) 

Nøkkeltal: 

O. Finansiell dekningsgrad for året, prosent (G/F)*100  0,0

P. Sjølvkostgrad for året, prosent ((G - I + J)*100/ F)   0,0

7 Har du kommentarar til skjemaet for avfallssektoren, ver venleg og skriv dei inn her:

8 Plan-, byggje- og delesakshandsaming, matrikkelforvaltning og eigarseksjoneringsbehandling

For året 2020 og framover må også denne delen fyllast ut av alle kommunar.

Tidlegare var det frivillig for kommunar under 20 000 innbyggjarar, det er det no slutt på.

8.1 Deltek kommunen i interkommunalt samarbeid i saksområda nedanfor?

Planhandsaming Ja Nei

Byggje- og delesakshandsaming Ja Nei

Matrikulering Ja Nei

Eigarseksjoneringar Ja Nei

8.2 Har kommunen rekna ut eit fullstendig gebyrgrunnlag? (Jf. avsnitt 3 i rettleiinga)

Planhandsaming Ja Nei

Byggje- og delesakshandsaming Ja Nei



Matrikulering Ja Nei

Eigarseksjonering Ja Nei

8.3 Fyll ut alle postar med positivt forteikn dersom anna ikkje er skrive i rettleiinga (negativt forteikn
er aktuelt berre for post L og M).
Skriv inn beløpa i 1000 kr.

  

Plansaks-
handsaming
(funksjon
301) 

Bygge-og
delesaks-
handsaming
(hovuddel av
funksjon
302) 

Matrikulering
(kart og
oppmåling,
funksjon
303) 

Eigarseksjo-
nering
(del av
funksjon
302) 

A. Direkte driftsutgifter. 1000 kr  

B. Henførbare indirekte driftsutgifter. 1000 kr 

C. Kalkulatoriske rentekostnadar. 1000 kr 

D. Kalkulatoriske avskrivingar.
1000 kr 

E. Andre inntekter. 1000 kr 

F. Gebyrgrunnlag. 1000 kr (A+B+C+D-E) 

G. Gebyrinntekter. 1000 kr 

H. Det finansielle resultatet for året. 1000 kr
(G-F) 
I. Avsetning til sjølvkostfond og dekning av framført
underskot. 1000 kr 
J. Bruk av sjølvkostfond og framføring av underskot.
1000 kr 

K. Kontrollsum (subsidiering). 1000 kr (H-I+J) 

L. Saldo sjølvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret.
1000 kr 
M. Alternativkostnad ved bunden kapital på
sjølvkostfond eller framføring av underskot. 1000 kr 
N. Saldo sjølvkostfond per 31.12. i
rapporteringsåret. 1000 kr. (L+M+I-J) 

Nøkkeltal: 

O. Finansiell dekningsgrad for året, prosent (G/F)*100  0,0 0,0 0,0 0,0

P. Sjølvkostgrad for året, prosent (G/(F+I-J))*100  0,0 0,0 0,0 0,0

9 Har du kommentarar til skjemadelen for planarbeid, byggesaksarbeid, kart og oppmåling, ver venleg
å før kommentarar inn her:

Før opp den tida det tok å fylle ut skjemaet (ta med tida det tok å hente fram tala). Minutt


