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Innhold og struktur
Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og 
avløpssektoren

Forord
Sammendrag
1. Målgrupper og formålet med veiledningen
2. Kjennetegn ved den kommunale vann- og avløpssektoren
3. Regelverk og myndigheter
4. Budsjett, regnskap og selvkostkalkyler
5. Retningslinjene for beregning av selvkost
6. Praktisering av selvkostprinsippet for vann- og 

avløpssektoren
7. Nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren
8. Vedlegg
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Retningslinjer for beregning av 
selvkost H-3/14
• Utgitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet 

februar 2014
• Gjelder fom. regnskapsåret 2015
• Kan benyttes for etterkalkylen av selvkost for 

regnskapsåret 2014

Selvkost definisjon:
• Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune 

eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller 
tjeneste.
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Retningslinjenes rettslige status
Omtales i retningslinjenes kapittel 2.2

• Retningslinjene har til hensikt å angi en økonomifaglig 
standard for beregning av selvkost og praktisering av 
selvkostprinsippet som er i tråd med reglene i 
særlovgivningen

• Retningslinjenes metoder er ikke 
rettslig bindende for kommuner og 
selskap

• Beregning av selvkost som avviker 
fra retningslinjene bør begrunnes
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Det regnskapsmessige grunnlaget
Selvkost er et uttrekk fra regnskapet og skal bygge på 
det aktuelle regnskapet for virksomheten:

• I kommuner bygger selvkostkalkylene på  
kommuneregnskapet som følger kommunelovens 
regnskapsregler

• I selskap skal selvkostkalkylen 
bygge  på selskapsregnskapet, 
etter regnskapslovens eller 
kommunelovens regler
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Endringer avskrivninger
Nytt: Avskrivninger: 
• Følger av avskrivningsreglene i regnskapet: 

• Anskaffelse fratrukket ev. anleggsbidrag/tilskudd (nettoprinsippet)
• Regnskapsloven i selskap – skjønnsmessig avskrivningstider 
• Forskrift om årsregnskap (Kommuneloven) – absolutte øvre tak for 

avskrivningstider

Nytt: Avskrivningsgrunnlag: 
• For ren tomt, som ikke avskrives i 

regnskapet, legges det til grunn en 
avskrivningstid på 50 år 

• Tomtekostnad som inngår som en del 
av utbygging av et anlegg, kan avskrives 
på samme tid som anlegget
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Endring kalkulatoriske renter
• Kalkylerenten settes til nivået på 5-årig swaprente

pluss et tillegg på ½ prosentpoeng
• Beregningsgrunnlag: (Restverdi inn + Restverdi ut)/2

Beregning av kalkulatoriske renter, eksempel:  
 
A. Restverdi anleggsmidler pr. 1.1    400 mill.kr 
B. Investeringer i rapporteringsåret     20 mill.kr 
C. Avskrivninger på anleggsmidler i rapporteringsåret   13 mill.kr 
D. Restverdi anleggsmidler pr. 31.12   407 mill.kr (A+B-C) 
E. Kalkylerente      3,2 % 
 
Beregning av kalkulatoriske renter: (A+D)/2*E = (400+407)/2*3,2 % = 12,9 mill.kr 

(Før: Kalkylerenten var renten på Norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående levetid + 1 %)
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Endringer vedr. praktisering av selvkost
Ingen selvkostplikt for vann og avløp: 
• Kommunestyret må ev. vedta at gebyrene skal fullfinansiere tjenesten og for at 

kommunen kan praktisere selvkostregelverket fullt ut

Framføring av underskudd og overskudd hovedregel: 
• Overskudd på selvkost tilbakeføres til brukerne innen fem år
• Tilsvarende dekkes et underskudd senest innen fem år

• I spesielle tilfeller kan kommunestyret beslutte at perioden for praktisering av 
selvkost i balanse, kan økes utover den normale 5-årsregelen

Selvkostfond:
• Selvkostfondet har som formål og utjevne svingninger i selvkost for abonnentene. 

Den virksomheten som mottar gebyrinntektene bør ha selvkostfondet, dersom 
både kommunen og VA-selskap deltar i produksjonen av selvkosttjenesten

• Også i selskapsregnskapet skal overskudd på selvkost avsettes til fond 
(egenkapital med restriksjoner), selv om selskapet ikke har selvkostfondet
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Forbud mot Kryssubsidiering
1. Skille mellom myndighetsoppgaver og tjenesteproduksjon på 

samme fagområde i kommunen
2. Regnskapsmessig skiller mellom vann, 

avløp, renovasjon, slam, vei og andre 
kommunale tjenester

3. Krav til regnskapsmessig skille når 
virksomheten produserer både markeds-
tjenester og selvkostproduksjon 
(jf. EØS avtalens forbud mot ulovlig statsstøtte)

4. Fordeling av kostnader mellom eierkommunene
i et interkommunalt samarbeid

5. Selvkostproduksjon i konsern med datterselskap

Viktigste tiltak: 
• Mest mulig regnskapsmessige skiller – unngå korreksjoner
• Dokumentasjon av fordelte kostnader (forholdsvis fordeling)
• Fordelingsnøkler som reflekterer tjenestens faktiske forbruk
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Praktisering av 
selvkostprinsippet i vann- og 

avløpssektoren 
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Selvkostregnskapet
Selvkostkalkyle 340 345 Sum 

Vann 
A Direkte driftskostnader     30000 
A1 Direkte driftskostnader, ekstern produksjon     15000 
B Henførbare indirekte driftskostnader     200 
C Kalkulatoriske rentekostnader     10000 
C1 Kalkulatoriske rentekostnader, ekstern produksjon     5000 
D Avskrivninger     10000 
D1 Avskrivninger, ekstern produksjon     5000 
E Andre inntekter (korreksjon av brutto årskostnad)     150 

F Selvkost (A+A1+B+C+C1+D+D1-E)     75050 
  
  

G Gebyrinntekter     72000 

H1 Årets finansielle resultat (G-F) = Selvkostresultat     -3050 
H2 Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere år      1500 
H Årets resultat som skal disponeres (H1+H2)   -1550 

 Dekningsgrad gebyrinntekter   98 % 

I Avsetning til selvkostfond til dekning av fremførbart underskudd     0 
J Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd     1550 
K Kontrollsum (H-I+J)     0 
L Saldo selvkostfond per 1.1.      5000 
M Selvkostfond etter årets bevegelser (L+I-J)   3450 
N Kalkulatoriske renter på selvkostfond (M+N)/2*O     120 
N Saldo selvkostfond per 31.12. (M+N)     3570 
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Praktisering av selvkost – 5 årsregelen
• Overskudd ett år må senest tilbakebetales etter 5 år
• Underskudd ett år må senest dekkes inn etter 5 år
T = år  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Selvkost- 
resultat 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Saldo 
selvkostfond 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 

 



Store investeringer for å sikre framtidige abonnenters behov
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Underskudd på selvkostfondet
Tjenesten kan iht. retningslinjene gå med underskudd i flere år for å unngå at 
dagens abonnenter får stor gebyrøkning pga. framtidige abonnenters behov. 
Krever at kommunen «mellom finansierer« underdekningen og må vedtas av 
kommunestyret

Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Budsjett 
2020

Budsjett 
2025

Budsjett 
2030

Budsjett 
2034

Investeringer 10 000 50 000 0 0 0
Antall abonnenter (høyre akse) 1000 1020 1040 1202 1402 1602 1762

A Direkte driftskostnader 3 000 3 000 3 200 3 200 3 400 3 600 3 800
B Henførbare indirekte driftskostnader 200 200 200 200 200 200 200
C Kalkulatoriske rentekostnader 277 1 010 1 700 1 460 1 160 860 620
D Avskrivninger kommunale anlegg 333 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
E Andre inntekter 0 0 0 0 0 5 9
F Selvkost (A+B+C+D-E) 3 811 6 210 7 100 6 860 6 760 6 655 6 611

Engangsgebyr for tilknytning 1 200 1 200 1 224 2 400 2 400 2 400 2 400
Årsgebyr 3 000 4 080 4 162 4 810 5 610 6 410 7 050

G Gebyrinntekter 4 200 5 280 5 386 7 210 8 010 8 810 9 450
H Årets resultat som skal disponeres 389 -930 -1 714 350 1 250 2 155 2 839

Dekningsgrad gebyrinntekter 110 % 85 % 76 % 105 % 118 % 132 % 143 %
I Saldo selvkostfond per 1.1. 1 000 1 424 522 -1 789 -209 5 209 13 955
J Selvkostfond etter årets bevegelser (I+H) 1 389 494 -1 192 -1 440 1 041 7 364 16 794
K Kalkulatorisk rente selvkostfond (I+L)/2*M 34 29 -10 -48 12 189 461
L Saldo selvkostfond per 31.12. (J+K) 1 424 522 -1 202 -1 488 1 053 7 552 17 255

M Kalkylerente (5 årig swaprente + 0,5 %) 2,87 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
N Restverdi anleggsmidler 9 667 57 667 55 667 47 667 37 667 27 667 19 668
R Engangsgebyr for tilknytning eks. mva 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
S Årsgebyr snitt pr. abonnent eks. mva 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

   

Selvkostkalkyle 1000 kr
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Hva er nødvendige kostnader ?

Vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens 
«nødvendige kostnader» på henholdsvis vann- og 

avløpssektoren
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Norsk Vanns vurderingskriterier for 
«Nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren»

A Kostnadene må være knyttet til den kommunale vann- og avløpssektoren 

1 Kostnaden gjelder for geografisk område med kommunal vann- og avløpstjeneste 

2 Kostnaden gjelder vann- og avløpsanlegg som kommunen/selskapet eier, anlegg som kommunen planlegger overtakelse 
av og pålegg om tilknytning 

B Kostnadene må være nødvendige for å: 

1 Oppfylle lover og forskrifter 

2 Ha forsvarlig drift og vedlikehold samt forebygge skader på anleggene 

3 Forebygge skader på miljø og andres eiendom 

4 Gjøre gode valg mht. nye investeringer (best tilgjengelig teknologi, lavest kost over levetid, tilpasset 
kommunens/regionens vekst og utbyggingsbehov osv.) 

5 Kvalitetssikre overtakelsen av eierskapet til nye anlegg 

6 Gjøre forvaltningsvedtak overfor eksisterende og nye abonnenter 

7 Gi abonnentene nødvendig informasjon og god service 

8 Sikre tilgang på nødvendig kompetanse 

9 Bidra med vannkompetanse i kommunens utviklings- eller forvaltningsarbeid som har betydning for vann- og 
avløpssektoren på kort eller lengre sikt 

10 Unngå unødvendige kostnader for kommunen og/eller abonnenten 

11 Gi rimelig sikkerhet mot uforutsette økninger i kapasitetsbehovet 

12 Sikre anleggseiers mulighet til å oppfylle egne krav, selv om tiltaket ikke faller inn under bokstav A, nr. 2, når anleggseier 
ikke har hjemmel til å pålegge den som har ansvaret å gjennomføre nødvendige tiltak 
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Avgrensning oppgaver på vannområdet
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Myndighetsoppgaver som kan 
finansieres med VA-gebyrene

• Pålegg til eksisterende 
abonnenter for å iverksette tiltak 
(F-lov/PB-lov): 
• Separere og fornye stikkledninger
• Utbedre lekkasjer på stikkledning

• Pålegg om tilknytning til 
kommunal VA-ledning (PB.lov)



Kinei AS – Munstersvei 6, 3610 Kongsberg – www.kinei.no

Avgrensning mot andre tjenester

Den kommunale vann- og avløpssektoren er ikke ansvarlig. Oppgaver 
som ev. gjelder grensesnittet må vurderer iht. vurderingskriteriene for 
nødvendige kostnader. Felleskostnader må fordeles forholdsvis etter 
bruk mellom de aktuelle tjenestene
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Grensesnitt abonnentenes 
stikkledninger ved ledningsfornyelse

Hovedregel: 
• Kommunen fornyer de kommunalt eide ledningene
• Abonnenten fornyer sine stikkledninger
• Grensesnittet for hva som er hhv. 

kommunens og abonnentens ansvar 
er definert i abonnementsvilkårene

• Det kan være en nødvendig kostnad for 
kommunen å fornye de private
ledningene ut av veigrunnen.  

• Det er ikke nødvendig å finansiere 
fornyelsen av hele den private ledningen, da kommunen har 
hjemmelsgrunnlag for å pålegge abonnenten å utføre fornyelsen

• Det er ikke en nødvendig kostnad å gi tilskudd til eierne av private 
ledninger for deres ledningsfornyelse
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Avgrensning mot vegeier
1. Gjensidighetsprinsippet:

• VA-ledningene ligger vederlagsfritt i veggrunnen
• Vegeier betaler ikke avløpsgebyr for overvannet fra vegen

2. Fornyelse av stikkledninger fra vei til tilknytningspunktet for 
avløpsledningen: 
• Kommunen har samme mulighet til å pålegge veiforvalter å fornye eller 

legge om stikkledningene som for andre abonnenter
• Kostnader med fornyelser/omlegging av stikkledninger fra veg er således 

ingen nødvendig kostnad for avløpssektoren

3. Tømming av sandfang:
• Kommunen kan med hjemmel i F-forskriften §15A-4 bokstav b kreve 

bygging av sandfang, samt at vegeier plikter å tømme sandfangene av 
hensyn til avløpsnettet

• Tømming av gatesandfang er derfor ikke en nødvendig kostnad for 
avløpssektoren

4. Standardheving av vegen etter graving:
• Istandsetting av vegen etter graving av VA-ledninger, er en nødvendig 

kostnader på vann- og avløpssektoren, selv om vegen får en bedre 
standard en tidligere
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Tiltak for reduksjon av overvann til  
eksisterende avløpsnett
www.miljokommune.no: Gebyrfinansiering av overvannstiltak: 
«Tiltak for å avlaste ledningsnettet eller renseanleggene vil også kunne 
finansieres av gebyrene» 

Tiltak som anses å være nødvendige kostnader for den kommunale 
avløpssektoren innenfor dagens regelverk: 
1. Avløpsnett som er bygd som fellessystem bygges om til separat system 
2. Åpne bekkelukkinger, inkl. nødvendig sikringstiltak av bekken
3. Etablere åpne flomveger på bakken for å håndtere dagens utfordringer med 

flom og forhindre nye skader i risikoområder
4. Andre tiltak som kan redusere eller forsinke 

overvannsavrenningen til eksisterende overvanns-
system og der  abonnenter ikke kan pålegges 
tiltakene

5. Ev. øke dimensjon på overvanns- og spillvanns-
ledninger

Foto: Gunnar Mosevoll
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Flomveger
1. Planlegge flomveger i arealplanleggingen

• Hensynssoner med krav til spesielle avløpsløsninger, herunder 
flomveger

• PB-myndighetene må sette krav til framtidsrettede 
overvannsløsninger for nye utbyggingsområder i plan- og 
byggesaksbehandlingen

2. Etablering, drift og vedlikehold av flomveger
• En nødvendig kostnad på avløpssektoren dersom formålet er å 

avlaste ledningsnettet

3. Opprydning etter flomsituasjon
• Forebyggende tiltak for å hindre nye tilsvarende flomskader må 

også være nødvendige kostnader for  avløpssektoren 
(Naturskadefondet dekker ikke forebyggende kostnader)
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Vannverksdammer
• Mange vannverkseiere har dammer som tidligere har vært vannverksdammer, 

men som ikke lenger er i bruk.

• Forskriftskrav til sikring
av dammer fører til 
betydelige kostnader knyttet 
til sikring av slike dammer. 
Det kan være en nødvendig 
kostnad for vannverket og 
fortsatt ta kostnadene med 
slike dammer. 

• Kostnader med sikring av dammer som historisk ikke har vært 
vannverksdammer, er ikke nødvendige kostnader for den kommunale 
vannsektoren

Tidligere vannverksdam, tilrettelagt for annet bruk
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Slokkevannforsyning
Anbefalt praksis

• Høydebasseng som flere områder får nytte av, dekkes av 
gebyrinntekter.

• Interne ledningsnettet i bolig eller næringsområder dekkes av 
utbyggerne av områdene. 

• Forbedring av slokkevannforsyningen til et område pga. endrede 
regler eller pga. en gradvis fortetting i området, finansieres med 
gebyrinntekter

• Spredtbygde boligområder har lite slokkevannsbehov. 
Vannforsyning fra tankvogn kan være nok..

• Kostnadene med tilsyn og vedlikehold av brannkummer dekkes av 
gebyrinntektene. Brannkummer er viktige i den øvrige driften av 
vannledningsnettet.

• I enkelte kommuner utføres tilsyn og delvis
også vedlikeholdet av brannvesenet, men 
kostnadene finansieres med gebyrene
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Nødvendige kostnader for VA-
tjenesteproduksjonen
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Rekruttering og kompetanseutvikling
• Kommunen må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å 

lykkes med rekruttering av nødvendig personell/kompetanse

• Bruk av ressurser på samarbeid og bidrag til undervisning på 
høyskoler og universitet er fortiden  nødvendige kostnader 
(selv om staten er ansvarlig for høyere utdanning)

• Kommuner i en region bør ev. 
samarbeide om dette, slik at 
kostnadene på den enkelte blir 
minst mulig

Bilde: Norsk Vann
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FoU og innovasjon
• Det er et stort investeringsbehov i VA-sektoren for å oppnå god 

2015-standard og pga. nye framtidige krav/befolkningsvekst
• Det er generelt et mål å øke FoU virksomheten 

i vannbransjen. Brukerfinansiert FoU er nesten 
null i dag. 

• Anleggseierne bør bidra i fellesfinansiert FoU
samt samarbeide med leverandører og 
FoU-institusjoner i tilknytning til egne 
investeringsprosjekter

• Mange flere kommuner bør også bidra til Norsk Vanns prosjekt, 
som er fellesfinansiert utviklingsarbeid i bransjen

• Dette er en viktige og nødvendige kostnader i vann- og 
avløpssektoren



Lastes ned 
kostnadsfritt fra 
www.norskvann.no

I tillegg ligger det en 
«bla-versjon» på 
va-jus.no

I tillegg kan trykket 
versjon bestilles fra 
Norsk Vann
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Takk for oppmerksomheten! 


