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Stavangers visjon: 
Sammen for en levende by

■ Er til stede
■ Vil gå foran
■ Skaper framtiden
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Fakta om Stavanger

■ 71,4 km² - hvorav 68 km² er landareal
■ Mer enn 50 000 bygninger
■ Ca 40 000 grunneiendommer
■ Høyeste topp Ullandhaug – 138,9 m

■ Ca131 000 innbyggere
■ - hvorav 27531 innvandrere og norskfødte med 

innvandrerbakgrunn (21%)
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Selvkost er den totale 
kostnadsøkningen en 
kommune eller et selskap 
påføres ved å produsere en 
bestemt vare eller tjeneste
(H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester)



STAVANGER KOMMUNE

Viktige kommunale selvkosttjenester

■ Renovasjon – skal
■ Tømming av slamavskillere - skal
■ Vannforsyning – bør
■ Avløpshåndtering – bør
■ Plan- og byggesaksbehandling – kan
■ Oppmåling og matrikkelføring – kan
■ Feietjeneste - kan
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Oversikt over selvkostregelverket

■ Sentrale føringer
■ Lovregler som kommunene skal følge

■ Plan- og bygningslovens § 33-1
■ Matrikkellovens § 32

■ KMD: Retningslinjer som kommunene bør følge

■ Lovreglene setter rammer for gebyrene
■ Maksimum for gebyrene er selvkost
■ Full selvkost forutsetter prinsippvedtak fra kommunestyret

■ Retningslinjene har ikke rettslig status som lov eller 
forskrift
■ De er ikke juridisk bindende som sådan
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Retningslinjene H-3/14

■ Formålet med retningslinjene
■ Bidra til en god og ensartet praksis for beregning av selvkost

■ Nye retningslinjer i 2014 (H-3/14)
■ Erstatter H-2140 fra 2003
■ De er gjort gjeldende fra 2015

■ Valgfritt fra 2014

■ Ingen store endringer fra tidligere
■ Kalkylemetoden er videreført
■ Unntak: endringer kalkylerenten
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Hva kan det kreves gebyr for?

■ Kommunens arbeid med forslag og søknader mv.
■ Førstegangsbehandling av private forslag til detaljregulering
■ Reguleringsendringer og dispensasjoner etc.
■ Bygge- og delesøknader

■ Tilsyn som overheadkostnad i kommunens generelle gebyrer

■ Oppmålingsforretning, matrikkelføring og matrikkelbrev
■ Selvkost oppmålingsforretning og føring, fast pris satt av dep. for 

matrikkelbrev

■ Det kan ikke kreves gebyr for veiledning og klager
■ Dette er arbeid etter forvaltningsloven
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Hva inngår i selvkostregnskapet?

■ Gebyrinntekter
■ Inntektsførte gebyrinntekter

■ Direkte driftskostnader
■ Lønn, materiell, vedlikehold etc.

■ Henførbare indirekte kostnader
■ Interntjenester – veileder nevner 12 forskjellige

■ Kalkulatoriske rentekostnader
■ 5-årig swap-rente tillagt ½ prosentpoeng

■ Kalkulatoriske avskrivninger
■ Anskaffelseskost

■ Andre inntekter og kostnader
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Direkte kostnader

■ Lønn (artsgruppe 0)
■ Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 

tjenesteproduksjon (artsgruppe 1 og 2)
■ Kurs
■ Utstyr(avskriving..)
■ Leasing av maskiner

■ Kjøp av tjenester (artsgruppe 3)
■ Overføringer (artsgruppe 4)
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Henførbare indirekte kostnader

Interntjenester

Regnskap Andel bilag, brutto driftsutgifter

Innfordring Antall utgående faktura

Lønn Andel ansatte

Revisjon Brutto driftsutgifter, andel bilag

Personaltjenesten Andel ansatte

Kopiering og trykketjenester Faktisk bruk
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Henførbare indirekte kostnader
Interntjenester

HMS Andel ansatte eller årsverk

Sentral opplæring Faktisk bruk av tjenesten, 
sekundært andel ansatte

Kantinedrift Andel ansatte med tilgang til 
kantinetjenesten

IKT-tjenester Andel tidsbruk, sekundært andel 
PC-er eller andel årsverk

Felles post-, arkiv- og sentralbord Faktisk bruk, antall dokumenter 
eller andel årsverk

Juridisk 
bistand(kommuneadvokaten)

Faktisk bruk
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Stavanger kommune
■ Har full selvkost på byggesak(politisk vedtak)

■ Utreder selvkost på:
■ Plansakbehandling
■ Behandling av delingssøknader
■ Arbeider etter matrikkelloven
■ Bruker egne kostrakoder for å skille ut dette, skal 

lage et selvkostregnskap for 2014.
■ Årsak 1– påtrykk fra revisjonen 
■ Årsak 2 - kommuneøkonomien 
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Stavanger kommune forts.
■ Praksis i dag – byggesaksavdelingen:

■ Siste grundige gjennomgang 2008

■ Direkte kostnader:
■ Lønn + sosiale kostnader
■ Reiser, kurs, etc
■ Skråfoto
■ Leasing biler

■ Interne tjenester/kostnader:
■ Personal og organisasjon – relativ andel av lønnsmasse
■ Servicetorg – etter vurdering fra dem
■ Arkivtjenester + eksp – etter vurdering fra dem
■ It-avdeling – andel PC-er av 7000 (totalantall i kommunen)
■ Stab Kultur og byutvikling – andel i forhold til antall ansatte
■ Husleie – andel av antall ansatte i forhold til totalt på bygget
■ Revisjonen – ansatte byggesak/ansatte i kommunen (andel)
■ AFP reguleringspremie - ansatte byggesak/ansatte i kommunen (andel)*
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Stavanger kommune forts.

■ Fondet varierer fra år til år
■ Gjøres opp ved årsslutt, avgjørende for hva vi gjør 

med gebyrregulativ påfølgende år
■ Politisk vedtak på å bruke fondet til digitalisering av 

byggesaksarkivet
■ Siste tre år har ulovlighetsprosjektet inngått

■ Stavanger kommune har hatt et prosjekt hvor vi har gått gjennom ca. 1600 
leiligheter vi hadde på liste. Sendt brev og behandlet. Noen avviklet, noen 
godkjent, noen feil. Stor media- og politisk oppmerksomhet.


