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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av «Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap IKS med under-

liggende selskaper». Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger 

av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon 

i kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Hålogaland Ressursselskap IKS, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi 

kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vår takk for samarbeidet går til ansatte ved Hålogaland Ressursselskap som har bidratt i gjennom-

føringen av revisjonens undersøkelse. Spesielt takker vi økonomisjef Sven Rindstad som har vært 

revisjonens kontaktperson i selskapet og har gitt utfyllende skriftlige og muntlige utdypinger og 

forklaringer av regnskapsdata og annen skriftlig dokumentasjon i saken. 
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0 SAMMENDRAG 

 

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon i Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS), og 

revisor konkluderer med at selskapet har systemer og beregninger som er egnet til i all hovedsak å 

sikre selvkost på avfallstjenester produsert og levert av datterselskapet HRS Husholdning AS. Med 

selvkost menes her at alle kostnadene forbundet med innsamling og behandling/deponering av avfall 

fra private husholdninger, skal inndekkes gjennom gebyr fra brukerne/mottakerne av tjenesten.  

 

Revisors konklusjon bygger på følgende: 

 

HRS har orientert eierkommunene via e-post om hvilke priser som skal danne grunnlag for gebyr-

forslagene i budsjettarbeidet. Denne praksisen er imidlertid ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet i 

forurensningsforskriften § 16-1 om at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag 

over de antatte direkte og indirekte kostnader for de nærmeste tre til fem årene.    

 

Fordi HRS har utarbeidet selvkostregnskap/etterkalkyle for 2013 og dokumentert kalkylen overfor 

eierkommunene, er selvkostregelverkets krav på dette området oppfylt. Manglende utarbeidelse av 

separate etterkalkyler for renovasjon og slambehandling gjør at dette kravet ikke er oppfylt. 

 

Med henvisning til den framlagte dokumentasjonen og muntlig informasjon vurderer revisor at 

bortsett fra indirekte kapitalkostnader inngår alle direkte og indirekte kostnader til produksjon og 

levering av renovasjons- og slamtjenester til private husholdninger, i selvkostregnskapet/etter-

kalkylen 2013 for HRS Husholdning. Revisor legger til grunn at selskapsledelsen har dokumentert 

og forklart detaljerte fordelingsnøkler og beregninger mellom morselskapet og datterselskapene 

som viser at det er gjort grundige skjønnsmessige vurderinger av det enkelte selskapets andeler av 

kostnader og inntekter.  

 

HRS har brukt andre avskrivningsperioder enn angitt i årsregnskapsforskriften, men departementets 

retningslinjer for selvkost åpner for at kortere avskrivningstid kan brukes dersom det er åpenbart at 

den økonomiske levetiden er kortere. Revisor overprøver ikke selskapets skjønnsutøvelse når det 

gjelder vurdering av anleggsmidlenes økonomiske levetid.  

 

Etter revisors vurdering avviker det fra de sentrale retningslinjene for selvkost H-2140 at HRS i 

selvkostregnskapet har ført faktiske bankrenter på innskudd i stedet for å beregne og føre 

kalkulatoriske renter på fremførte over- eller underskudd på driften det enkelte år. Men 

korrigeringen selskapet har gjort i forbindelse med årsregnskapet for 2014, har rettet opp tidligere 

feil når det gjelder renteberegning på akkumulerte resultat. Etter dette vurderer revisor at 

selvkostfondet er tillagt korrekte rentebeløp. Revisjonen stiller imidlertid spørsmål ved selskapets 

praksis med selvkostfond i stedet for årlige avregninger og sluttfaktureringer til kommunene etter 

avslutning av hvert enkelt drifts-/regnskapsår. 

 

Det framgår av rapporten og av selskapets høringsuttalelse til rapporten at HRS IKS siste år har 

gjort forbedringer og endringer i selskapets selvkostrutiner og vurderer ytterligere endringer for å 

gjøre selvkostregnskapet enda mer forutsigbart og etterprøvbart. 
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Harstad kommune bestilte ved sak 44/14 forvaltningsrevisjonsprosjekt «Selvkost 

på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap IKS med underliggende selskaper». Bakgrunnen 

var ifølge bestillingen fra kontrollutvalget opplysninger om at selvkostoversikten kommunen mottar 

fra Hålogaland Ressursselskap IKS, ikke har den kvalitet og etterprøvbarhet som kjennetegner et 

regnskap. Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å bidra til å sikre at 

Hålogaland Ressursselskap IKS følger selvkostprinsippet ved beregning av prisen for renovasjons- 

og slamtjenester, og at selskapet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer 

for oppsett av selvkostkalkyle og veiledninger for hvordan selvkostprinsippet bør praktiseres. 

 

Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) er et interkommunalt selskap som er eid av kommunene 

Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad 

og Kvæfjord. Administrasjonen ligger i Narvik og har seks ansatte. Produksjonen omfatter mottak, 

sortering og prosessering av avfall.  Selskapet har to store mottaksanlegg; Stangnes Miljøpark i 

Harstad og Djupvik Miljøpark i Narvik. Mottaksanlegget i Harstad er et sorteringsanlegg hvor avfall 

fra husholdning og næringsvirksomhet blir mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller utnyttelse. 

Ved Djupvik Miljøpark i Narvik er det kildesortering og prosessanlegg for avfallsbrensel. I Djupvik 

ligger også selskapets eneste deponi. I tillegg er sju miljøstasjoner for mottak av forskjellige typer 

husholdningsavfall plassert rundt i eierkommunene utenom Harstad og Narvik. Mottatt og sortert 

avfall går til materialgjenvinning, energiutnyttelse eller destruksjon.1 

 

HRS er en administrativ overbygning for fire datterselskaper. Selskapets ledelse opplyser til 

revisjonen at aksjeselskapene ble etablert for å sikre morselskapet mot risiko fordi de solgte tjenester 

i markedet for å få flere bein å stå på. Datterselskapet HRS Miljø AS i Narvik har rådgivning, 

avfallsinnsamling, avfallsavsetning, konteinerutleie og transport som sine virkeområder.  HRS 

Metallco AS i Harstad driver med kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall- og 

skrapjernkonstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. HRS Elektroretur AS holder også 

til i Harstad og har behandling og miljøsanering av EE-avfall2 som virkeområde. I tillegg kommer 

datterselskapene Harstad Gjenvinning AS  som har avfallsinnsamling og konteinerutleie som sin 

virksomhet, og HRS Metallco Eiendom Tromsø AS som driver utleie av anlegg til virksomhet 

innenfor avfallsbehandling og miljøsanering. Dette selskapet ligger i Tromsø.3 

 

Datterselskapet, HRS Husholdning AS, (i rapporten forkortet til Husholdning) er lokalisert i Narvik. 

Av de fire datterselskapene til HRS er det bare Husholdning som produserer tjenester som skal 

utføres til selvkost, og all virksomhet i Husholdning omfattes av selvkostregelverket. Selskapet har 

innsamling og behandling av avfall fra husholdningene i eierkommunene som virkeområde. I tillegg 

tar selskapet imot og behandler slam som er innlevert av eierkommunene. Slam som er samlet inn 

av private aktører etter forutgående anbudskonkurranse, blir regnet som næringsavfall. Dette 

slammet blir levert til og behandlet av HRS Miljø og faller utenfor selvkostregnskapet og dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Husholdning driver også miljøstasjonene rundt omkring i 

eierkommunene samt miljøparkene i Narvik og Harstad. I eierkommunene utenom Harstad og 

Narvik har Miljø til og med 2014 utført innsamlingen etter et felles anbud. Fra og med 2015 samler 

Husholdning inn avfall fra alle eierkommunene utenom Narvik.  

                                                 
1 Kilde: Årsberetning 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS 
2 EE-avfall: Elektrisk og elektronisk avfall.  

Kilde: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/EE_avfall/ 
3 Kilde: Årsberetning 2013 Hålogaland Ressursselskap IKS 
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2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling  

Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har revisjonen utledet følgende problemstilling for 

undersøkelsen: 

 

Har Hålogaland Ressursselskap IKS med underliggende selskaper systemer og beregninger som 

sikrer selvkost på avfallstjenester til husholdninger? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som selskapets praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra: 

 

 Lov 13.03.1981 nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 2 nr, 5, 26, 27 og 34 

 Forskrift av 01.06.2004 nr 931 om begrensning av forurensning § 16-1  

 H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

(Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) 

 Forskrift av 15.12.00 nr 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner) § 8 

 Brev 04 juli 2006 fra Miljøverndepartementet til Nedre Romerike Distriktsrevisjon ”Spørsmål 

om selvkost når vann- og avløpstjenester er skilt ut som eget rettssubjekt” 

 Brev 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL ”Anvendelse av 

selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper” 

 Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF4 ”Anvendelse av selvkostregelverket når 

tjenesten produseres av interkommunalt selskap”  

 Kommunal regnskapsstandard nr 6 om noter og årsberetning - godkjent av GKRS5 Styret 

26.06.2014 

 

Forurensningsloven § 2 nr. 5 pålegger den ansvarlige for forurensningen eller avfallet å dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer. Hjemmel for beregning 

og innkreving av gebyr for renovasjon og slamtømming fra innbyggerne er forurensningsloven §§ 

26 og 34. Bestemmelsene pålegger kommunen å innkreve gebyr til full dekning av kostnader6 

forbundet med tjenestene, samtidig som at gebyrene ikke må overstige kommunens kostnader. Det 

vil si at kommunen er pålagt å drive disse tjenestene til selvkost.  Forurensningsloven § 27 definerer 

husholdningsavfall som «avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som 

inventar og lignende”, mens «avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner” regnes 

som næringsavfall. Kommunene kan heller ikke subsidiere handtering av næringsavfall. 

Regelverket inneholder ikke noe forbud mot at gebyrinntektene fra næringsavfall kan overstige 

kommunens kostnader.  

 

Regnskapskomiteen i NKRF viser i Uttalelse 2007/002 til Miljøverndepartementets brev 04.07.06 

til Nedre Romerike Distriktsrevisjon, der det anføres at selvstendige rettssubjekter som reelt eies av 

                                                 
4 Norges Kommunerevisorforbund 
5 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk 
6 Med kostnader menes her både drifts- og kapitalkostnader. 
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kommunen og som utfører selvkostregulerte tjenester for eierkommunene, må anses å omfattes av 

selvkostregelverket. Dette gjelder med mindre selskapet utfører selvkosttjenester etter forutgående 

anbudskonkurranse. Husholdning samler inn og behandler avfall fra husholdninger i 

eierkommunene, samt tar imot og behandler slam som er samlet inn av kommunene selv. 

Hålogaland Ressursselskap IKS har fått oppdraget fra eierkommunene uten at det har vært avholdt 

konkurranse, og Husholdnings innsamling og behandling av avfall fra private husholdninger samt 

slam innlevert av eierkommunene omfattes derfor av selvkostregelverket.  

 

For vann- og avløpssektoren krever forurensningsforskriften § 16-1 at det før kommunens gebyr-

vedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader7 for de 

nærmeste tre til fem årene. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene antas å 

innbringe. På samme måte som for vann- og avløpsgebyrer, forutsetter vi som en foretrukket praksis 

at det før kommunens gebyrvedtak for renovasjonstjenestene bør framlegges et overslag over 

kommunens antatte direkte og indirekte kostnader samt gebyrinntekter på renovasjonssektoren for 

de nærmeste tre til fem årene. Av dette utleder vi at Hålogaland Ressursselskap IKS skal utarbeide 

forkalkyler for selvkost på renovasjonstjenestene for de påfølgende tre til fem årene, da selskapet 

anses som bundet av selvkostprinsippet på linje med kommunen. Kalkylene bør framlegges for 

eierkommunene som grunnlag for kommunestyrenes gebyrvedtak. 

 

I ovennevnte uttalelse 2007/002 viser NKRFs regnskapskomitè også til Miljøverndepartementets 

brev 09.05.07 til NORVAR, og uttaler at «kravet til selvkost kan ivaretas og dokumenteres samlet 

for alle eierkommunene i regnskapet til det interkommunale selskapet, men hvis det er 

kommunespesifikke kostnader må beregning av selvkost foretas pr kommune.” I dette ligger en 

aksept av at renovasjonsselskapet, til tross for avstandsforskjeller, kan fordele transportkostnader 

for felles renovasjonsordning likt på abonnentene/eierkommunene.  

 

Selvkostprinsippet slik det er redegjort for i gjeldende Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester” (H-2140)8, skal legges til grunn for kommunens gebyrberegning. 

Etter H-2140 er selvkost «den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller 

tjeneste”. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner 

skal tas med i selvkostkalkylen. I kapittel 5 gjennomgår vi relevante bestemmelser i H-2140 om 

henførbare kostnader.  

 

Ifølge retningslinjene skal det innenfor selvkostområdene gjøres etterkalkyler9 av de reelle 

kostnadene for å kontrollere at inntektene tilsvarer selvkost. Etterkalkyler skal settes opp etter hvert 

regnskapsår og bør dokumenteres overfor eierkommunene. Dokumentasjon av kalkylene overfor 

kommunene utleder vi som revisjonskriterium av to grunner. For det første er den enkelte 

eierkommune ansvarlig for at selvkostreglene blir ivaretatt, jf. NKRFs uttalelse 2007/002 side 2. 

Dessuten anses det i henhold til KRS10 nr. 6 som god kommunal regnskapsskikk å opplyse i note til 

kommunens årsregnskap om resultatet av gebyrfinansierte tjenester, gjerne over flere år. For å kunne 

gi utfyllende opplysninger i selvkostnoten til årsregnskapet, er eierkommunene avhengige av å få 

tilsendt fra avfallsselskapet et regnskapssammendrag som viser selvkostresultatet.  

 

Det er vanskelig å treffe så nøyaktig med forkalkylene at gebyrinntektene tilsvarer faktiske 

kostnader for hvert år. Derfor vil det enkelte år være overskudd og andre år underskudd på 

                                                 
7 Dette omfatter direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren. 
8 H-2140 gjaldt t.o.m.2014. Fra 1.1.2015 ble H-2140 erstattet av H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester». 
9 Selvkostregnskap 
10 Kommunal regnskapsstandard 



KomRev NORD IKS Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap  

 

Side:  

 

4 

selvkostdriften. Det forutsettes i retningslinjene at selvkostregnskapet sees over noen år, og at 

inntektene over 3-5 år skal tilsvare kostnadene for årene samlet. Akkumulert underskudd må om 

nødvendig dekkes inn med tilleggsfaktureringer til kommunene, mens overskudd eventuelt må 

tilbakeføres til brukerne gjennom reduserte faktureringer til kommunene og derigjennom uendrete 

eller redusert gebyr.  

 

Ifølge retningslinjene skal det kompenseres for rentetap ved fremføring av underskudd på selvkost-

driften. Og tilsvarende skal brukernes rentetap kompenseres når det fremføres overskudd på 

selvkostdriften.  

 

For å unngå kryssubsidiering, må selskapet lage separate selvkostregnskap for slambehandling og 

husholdningsrenovasjon. Dette utleder vi av retningslinjene i forurensningsloven som slår fast at 

kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den 

ansvarlige for forurensningen eller avfallet, jf. forurensningsloven § 2 nr. 5. Bestemmelsen er også 

grunnlaget for å stille krav til avfallsselskapet om å skille mellom utgifter og inntekter som kan 

henføres til husholdningsavfall/slam fra det som gjelder næringsavfall. 

 

 

På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for undersøkelsen: 

 

 Hålogaland Ressursselskap bør utarbeide separate forkalkyler for selvkost på husholdnings-

renovasjon og slambehandling, og framlegge kalkylene for eierkommunene. Forkalkylene bør 

dekke de nærmeste tre til fem årene. 

 Etter utløpet av regnskapsåret bør Hålogaland Ressursselskap sette opp etterkalkyler for 

selvfinansierte tjenester. Etterkalkylene bør dokumenteres overfor eierkommunene.  

 Etterkalkyler/selvkostregnskap bør settes opp separat for husholdningsrenovasjon og for 

slambehandling. 

 Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til 

produksjon og levering av renovasjonstjenester til private husholdninger og tømming av 

private septiktanker, skal inngå i selvkostkalkylene.   

 Hålogaland Ressursselskap skal kreve betaling fra eierkommunene for alle faktiske kostnader 

forbundet med produksjon og levering av selvkosttjenestene renovasjon og slambehandling. 

 Hålogaland Ressursselskap bør beregne og kompensere renter på resultatet av selvkostdriften 

det enkelte år. 

 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon11. I det følgende gjør vi rede for hvordan vi har gått fram i de ulike delene av prosjektet.  

 

KomRev NORD avholdt oppstartmøte i prosjektet 17. februar 2015 i lokalene til Hålogaland 

Resursselskap IKS. På møtet deltok administrerende direktør, nåværende og tidligere økonomisjef i 

HRS samt daglig leder i HRS Husholdning. Nåværende økonomisjef har vært revisjonens kontakt-

person i prosjektet.  Husholdning er det eneste av datterselskapene som er omfattet av selvkost-

regelverket, og undersøkelsen er derfor avgrenset til dette selskapet. Forvaltningsrevisjonsprosjektet 

omfatter Husholdnings etterkalkyler/selvkostregnskap for 2013 (siste avlagte og reviderte 

regnskap). Undersøkelsen av selskapets forkalkyler for selvkost gjelder budsjettåret 2015.  

  

I prosjektet har vi innhentet informasjon ved bruk av dokumentanalyse og samtaler med ledelsen i 

HRS og Husholdning. Vi har også kommunisert pr epost med prosjektets kontaktperson for å få 

forklart og utdypet informasjon i det framlagte materialet. Revisor har fått tilgang til et omfattende 

datamateriale som består av blant annet Selvkostregnskap for Husholdning og Prinsippnote selvkost-

regnskap 2013 HRS Husholdning AS.  HRS sin eksterne revisors beretning for selvkostregnskapet 

for 2013 er også lagt fram for revisjonen. Vi har benyttet Resultatregnskap og Spesifikasjon til 

resultatregnskap 2013 både for Husholdning og for HRS. Morselskapets Avskrivningstablå 2013 

har gitt oss informasjon om blant annet beregning av kapitalkostnader som er belastet selvkost-

regnskapet i Husholdning. I tillegg har vi lagt til grunn ulike regneark og kontoutskrifter som gir 

oversikt over blant annet nøkler for kostnadsfordelinger i konsernet samt inntekter fra 

slambehandling. Framlagte rapporter fra miljøparkene i henholdsvis Harstad og Narvik viser 

innlevert mengde av de forskjellige avfallstypene i løpet av året, som utgjør grunnlaget for 

fakturering fra Husholdning til den enkelte eierkommune.  

  

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i 

rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Vårt skriftlige datamateriale består av dokumenter som 

er produsert i selskapets regnskapssystem, og våre informanter er ansatte i HRS med arbeids-

oppgaver innenfor økonomi og regnskap, samt ledelse av HRS og Husholdning. Datamaterialet 

anser vi som tilstrekkelig fordi vi oppfatter å ha fått tilgang til det som finnes av relevant skriftlig 

dokumentasjon og har i tillegg fått muntlig informasjon fra ansatte som arbeider med de undersøkte 

områdene i selskapet. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 

har vi framlagt datamaterialet for HRS og korrigert faktafeil. På bakgrunn av forannevnte 

vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil 

i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

                                                 
11 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 



KomRev NORD IKS Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap  

 

Side:  

 

6 

4 SELVKOSTKALKYLER 

 

 

4.1  Forkalkyler   

Revisors funn 

Revisor har fått opplyst fra administrasjonen i HRS at selskapet ikke har utarbeidet forkalkyler.   

Selskapet har orientert eierkommunene via e-post til teknisk sjef om hvilke priser kommunene ville 

bli fakturert etter og som skulle danne grunnlag for gebyrforslagene i budsjettarbeidet for det 

kommende året. For året 2015 ble kommunene orientert om at prisene ville bli satt ned på grunn av 

et overskudd på kr 1 918 224 i selvkostregnskapet til Husholdning for 2013. Harstad kommune ble 

orientert på et møte mellom kommunen og Husholdning i forbindelse med selskapets overtakelse 

av avfallsinnsamlingen og fastsettelse av kostnader knyttet til innsamling. I den forbindelsen ble det 

informert om priser for mottak av husholdningsavfall. Informasjonen ble bekreftet på e-post. Narvik 

kommune v/Narvik VAR ble, samtidig som Harstad, orientert i e-post om neste års priser. Prisene 

bygger på husholdningsselskapets inntekter i budsjett vedtatt av selskapets styre. Inntektene baseres 

på anslått mengde innlevert avfall (inkl. slam) og innsamlingskostnader for hver enkelt kommune. 

 

Revisors vurdering 

Praksisen med å orientere eierkommunene via e-post om hvilke priser som skal danne grunnlag for 

gebyrforslagene i budsjettarbeidet, er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet i forurensnings-

forskriften § 16-1 om at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over de antatte 

direkte og indirekte kostnader for de nærmeste tre til fem årene. 

 

4.2 Selvkostregnskap/etterkalkyler 

Revisors funn 

Selvkostregnskapet for innsamling og behandling av husholdningsavfall består av Husholdnings 

resultatregnskap korrigert for interne fordelinger og faktureringer fra morselskapet HRS. Selvkost-

regnskapet for 2013 ble gjort kjent for eierkommunene ved at årsregnskapet for Hålogaland 

Ressursselskap IKS med revisors beretning, selvkostregnskap HRS Husholdning AS og prinsippnote 

selvkostregnskap HRS Husholdning AS ble sendt til medlemmene i representantskapet, samt til 

ordførere og rådmenn i eierkommunene. HRS opplyser til revisor at Husholdning ikke har utarbeidet 

separate etterkalkyler for henholdsvis renovasjon og slambehandling; de to områdene inngår samlet 

i det framlagte selvkostregnskapet. 

 

Revisors vurdering 
Fordi HRS har utarbeidet selvkostregnskap/etterkalkyle for 2013 og dokumentert dette overfor 

eierkommunene, er revisjonskriteriet på dette området oppfylt. Manglende utarbeidelse av separate 

etterkalkyler for renovasjon og slambehandling gjør at dette revisjonskriteriet ikke er oppfylt. 

Revisjonskriterier:  

 

 Hålogaland Ressursselskap IKS bør utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon 

og slambehandling og framlegge kalkylene for eierkommunene. Forkalkylene bør dekke de nærmeste 

tre til fem årene. 

 Etter regnskapsåret bør Hålogaland Ressursselskap IKS sette opp etterkalkyler for selvfinansierte 

tjenester. Etterkalkylene bør dokumenteres overfor eierkommunene. 

 Etterkalkyler/selvkostregnskap bør settes opp separat for husholdningsrenovasjon og for 

slambehandling.  
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5 GEBYRGRUNNLAG 

 

 

5.1 Henførbare kostnader 

De sentrale retningslinjene for beregning av selvkost (H-2140) skiller mellom direkte kostnader 

(kjerneprodukt) og indirekte kostnader (interntjenester=tilleggsytelser/henførbare støttefunksjoner). 

 
Direkte kostnader 

I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. 

Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader er knyttet til den direkte produksjonen av den enkelte 

tjeneste; lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. 

 

Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: 

 kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde 

 alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere 

penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi 

alternativkostnaden 

 

Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. Retnings-

linjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: 

 historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag 

 nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at 

bygget/anlegget er tatt i bruk 

 investeringstilskudd/anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget 

 tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være 

med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden. Dersom bruken av tomteareal 

reduserer tomtens økonomiske verdi, kan det gjøres avskrivninger tilsvarende forringelsen. 

Dette gjelder primært avfallsdeponier. 

 lineære avskrivninger, dvs med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid 

 avskrivningstid settes etter hvor lang økonomisk levetid ulike anleggsmidler antas å ha12; 

o 5 år for bl.a. EDB-utstyr, kontormaskiner 

o 10 år for bl.a. (anleggs)maskiner, inventar, utstyr, verktøy, transportmidler 

o 20 år for bl.a. tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, 

forbrenningsanlegg 

o 40 år for bl.a. veier og ledningsnett 

o 50 år for bl.a. forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg og lignende 

                                                 
12 Iflg H-2140 skal det brukes samme avskrivningsperioder som angitt i Forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og 

årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 8 (årsregnskapsforskriften) 

Revisjonskriterier: 

 

 Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon 

og levering av renovasjonstjenester til private husholdninger og tømming av private septiktanker, 

skal inngå i selvkostkalkylene.   

 Hålogaland Ressursselskap IKS skal kreve betaling fra eierkommunene for alle faktiske kostnader 

forbundet med produksjon og levering av selvkosttjenestene renovasjon og slambehandling. 

 Hålogaland Ressursselskap bør beregne og kompensere renter på resultatet av selvkostdriften det 

enkelte år. 
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 kortere avskrivningstid kan brukes dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er 

kortere, og anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes 

ikke å være forbigående 

 rentesatsen for beregning av alternativkostnad skal være lik effektiv rente på norske stats-

obligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med tillegg av ett prosentpoeng. 

 
Indirekte kostnader 

I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapital-

kostnader.  Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til  

 

 regnskap og innfordring 

 kontorstøtte 

 revisjon 

 opplæring 

 kantinedrift 

 drift av EDB-anlegg 

 drift av sentralbord 

 juridisk bistand 

 

For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier.  

 

Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester.  Disse kan beregnes etter en forenklet 

metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i retningslinjer for beregning av kommunale betalings-

tjenester.  

 

Renteberegning ved over-/underskudd 

På samme måte som alternativkostnad i selvkostregnskapet skal kompensere for rentetap ved å 

binde opp kapital, skal det ifølge retningslinjene kompenseres for rentetap ved fremføring av 

underskudd på selvkostdriften. Og tilsvarende skal brukernes rentetap kompenseres når det 

fremføres overskudd på selvkostdriften. Renter på fremført og akkumulert resultat skal beregnes 

etter samme sats som kalkylerente på investert kapital i anleggsmidler, det vil si effektiv rente på 

norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. 

 

5.2 Selvkostregnskap/etterkalkyle 

Revisors funn  

Selvkostregnskapet/etterkalkylen for innsamling og behandling av husholdningsavfall består av 

Husholdnings resultatregnskap korrigert for interne fordelinger og faktureringer fra HRS IKS. 

 

Driftskostnader 

Regnskapet for Husholdning inneholder varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader. 

Kostnader som er oppstått i morselskapet HRS, og som også vedrører Husholdning, er fordelt 

mellom morselskapet og «døtrene» etter forskjellige fordelingsnøkler. Vi har fått dokumentert i et 

excel-ark fra HRS at de totale kostnadene vedrørende bruk av datasystemer og -lisenser blir fordelt 

til datterselskapene på flere måter. Noe blir fordelt etter faktisk antall brukere per selskap. 

Årsoppgjørsprogrammet Maestro fordeles med størst belastning på morselskapet som har ansvar 

for konsernregnskapet. Datterselskapene blir her belastet i forhold til deres respektive omsetning. 

Et rapporteringsprogram for Excel koblet til Visma er fordelt likt på alle fem selskapene.  
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Kostnadene for antivirusprogram er fordelt etter antall PCer i hvert selskap. Lønnsprogrammet er i 

utgangspunktet kostnadsfordelt likt på hvert selskap, men Miljø har ekstra behov for rapportmoduler 

og blir dermed belastet med større andel av kostnadene enn de andre selskapene. Avskrivning av 

datautstyr er ifølge HRS fordelt etter en kvalifisert vurdering basert på antall brukere. 

 

Andeler av direkte og indirekte kostnader som er ført i regnskapet til HRS, blir fordelt til datter-

selskapene etter fordelingsnøkler som blir beregnet blant annet ut fra andel av avfallsmengde pr 

leveringssted. HRS opplyser til revisjonen at de tar ut kvartalsvise rapporter over innveid avfall som 

blir levert til miljøparkene på Stangnes i Harstad og i Djupvik ved Narvik. Vekten av de avfalls-

typene som hører inn under Husholdnings ansvarsområde, danner grunnlaget for hvor stor del av 

kostnadene som skal belastes selvkostregnskapet til Husholdning.  

 

Morselskapet HRS eier anleggsmidlene som datterselskapene bruker, og det har ifølge selskaps-

ledelsen vært nødvendig å fastsette en anleggsleie. Leien er fastsatt etter en vurdering i samarbeid 

med selskapets revisor og skal være tilnærmet markedsleie. Ren markedsleie for anlegg er imidlertid 

vanskelig å benytte fordi sammenligningsgrunnlaget er lite. HRS fakturerer anleggsleien til 

Husholdning på samme måte som til de andre datterselskapene. Leien blir ført som utgift i 

regnskapet til Husholdning og som inntekt i regnskapet til HRS. I etterkalkylen for selvkost i 

Husholdning blir anleggsleien «eliminert» mot leieinntekten i HRS og erstattet av Husholdnings 

relative andel av avskrivninger og kalkulatoriske renter på anleggsmidlene13. Begrunnelsen for 

denne «omveien» via anleggsleie er at morselskapet iht. aksjelovens bestemmelser må behandle alle 

datterselskapene likt i samsvar med «armlengdeprinsippet».14   

 

Kapitalkostnader 

Ifølge opplysninger fra HRS er avskrivninger av aktiva som er fullt ut relatert til selvkost, fordelt til 

Husholdning og selvkostregnskapet med hele beløpet. HRS opplyser videre at Husholdnings andel 

av øvrige avskrivninger er fordelt etter selskapets andeler av avfallsmengde pr mottakssted. 

Avskrivninger med tilhørighet til miljøparkene på Stangnes og i Djupvik er fordelt med henholdsvis 

60 og 47 % til Husholdning.  

 

HRS har benyttet historisk anskaffelseskostnad som avskrivningsgrunnlag og opplyser at de har 

avskrevet i henhold til avskrivningsreglene i regnskapsloven etter vurdering av anleggsmidlenes 

faktiske økonomiske levetid. Revisor har fått framlagt HRS sitt «Avskrivningstablå» for 2013. Dette 

viser at selskapet har brukt varierende avskrivningsperioder for anleggsmidlene. Datautstyr og 

lignende er avskrevet over tre til fem år. Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 

transportmidler og lignende er avskrevet over ulike tidsperioder; tre, fire, fem, sju, ti eller fjorten år. 

Når det gjelder tekniske anlegg og lignende, er det brukt sju eller ti år. Bygg av ulike slag er 

avskrevet over 20 år. Tomt til deponi på anlegget i Djupvik ved Narvik er avskrevet over 33 år.  

 

Avskrivningene starter som regel første måneden etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. Selskapet 

benytter lineære avskrivninger. HRS har ikke mottatt bidrag/tilskudd til noen av investeringene sine 

og beregner ikke avskrivninger på tomter, med unntak av tomta der avfallsdeponiet ligger. 

Selskapets begrunnelse for å avskrive tomta i Djupvik er at grunnen blir forurenset av bruken og 

derfor reduseres i verdi. Tomtekostnader inngår i bokført anleggsverdi og dermed også i rente-

beregningsgrunnlaget. De kalkulatoriske rentekostnadene blir beregnet etter den faktiske renten 

selskapet betaler for lån; i 2013 var det 3,18 %.  

                                                 
13 Jf. «Prinsippnote selvkostregnskap 2013 HRS Husholdning AS» 
14 Armlengdeprinsippet finner vi bl.a. i aksjeloven § 3-9 Konserninterne transaksjoner: (1) «Transaksjoner mellom 

selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.» 
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Etter det revisjonen forstår, beregner HRS ikke indirekte kapitalkostnader, dvs. kalkulatoriske renter 

og avskrivninger på administrasjonslokaler og lignende. 

 

Revisors vurdering 

Med henvisning til den framlagte dokumentasjonen og muntlig informasjon vurderer revisor at 

bortsett fra indirekte kapitalkostnader inngår alle direkte og indirekte kostnader til produksjon og 

levering av renovasjons- og slamtjenester til private husholdninger, i selvkostregnskapet/ 

etterkalkylen 2013 for HRS Husholdning. Revisor legger til grunn at selskapsledelsen har 

dokumentert og forklart detaljerte fordelingsnøkler og beregninger mellom morselskapet og 

datterselskapene som viser at det er gjort grundige skjønnsmessige vurderinger av det enkelte 

selskapets andeler av kostnader og inntekter.  

 

HRS har brukt andre avskrivningsperioder enn angitt i årsregnskapsforskriften, men H-2140 åpner 

for at kortere avskrivningstid kan brukes dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er 

kortere. Revisor overprøver ikke selskapets skjønnsutøvelse når det gjelder vurdering av 

anleggsmidlenes økonomiske levetid.  

 

5.3 Betaling fra eierkommunene og selvkostfond 

Revisors funn 

Ifølge opplysninger fra ledelsen i HRS fakturerer Husholdning til den enkelte eierkommune i forhold 

til innlevert vekt pr avfallstype, jf. kapittel 1. Drift av miljøparker og –stasjoner faktureres til alle 

kommunene ut fra antall innbyggere. For håndtering av grovsortert husholdningsavfall betaler 

innbyggerne i Narvik og Harstad ut fra mengde per avfallstype levert på miljøparken, mens 

innbyggerne i landkommunene leverer gratis på sine miljøstasjoner fordi leveringen inngår i 

gebyret. For slam som Husholdning mottar fra eierkommunene, faktureres den enkelte kommune i 

henhold til innlevert mengde. For 2013 regnskapsførte selskapet kr 790 505 i inntekter fra 

slambehandling/-deponering. All fakturering skjer ut fra de gjeldende prisene som er fastsatt på 

grunnlag av selskapets budsjett.  

 

I 2013 hadde Husholdning driftsinntekter på kr 47 160 615 i selvkostregnskapet. Spesifikasjon til 

resultatregnskap 2013 HRS Husholdning AS viser at driftsinntektene i hovedsak består av avgifts-

pliktige salgsinntekter, inntekter fra mottak av kommunalt husholdningsavfall, mottak av farlig 

avfall og salg av diverse avfallstyper. I tillegg kommer inntekter fra fakturert drift av miljøstasjoner, 

samt avgiftspliktig og avgiftsfri viderefakturering til andre datterselskaper innenfor HRS-konsernet.  

 

Renteberegning ved over-/underskudd 

Selvkostregnskapet for 2013 viser et positivt fond med en utgående balanse på kr 1 917 978. 

Selvkostfondet inngår i HRS IKS sin egenkapital. Fondet som er akkumulert i perioden 2009 – 2013, 

er ifølge HRS i disse årene blitt tillagt renteinntekter på driften tilsvarende de faktiske rentene på 

innskudd i bank, mens det ikke er beregnet kalkulatoriske renter på fremførte resultater av selvkost-

driften det enkelte år. Underveis i forvaltningsrevisjonsprosjektet har HRS framlagt for revisor et 

regneark som viser selskapets korrigeringer i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2014. 

Korrigeringene går ut på at selvkostfondet er blitt fratrukket de tidligere godskrevne 

bankrentebeløpene, mens det er beregnet og ført kalkulatoriske renter på fondsbeholdningen. Her er 

det brukt en rentesats tilsvarende tre års statsobligasjonsrente pluss ett prosentpoeng.  
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Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering avviker det fra de sentrale retningslinjene H-2140 at HRS i selvkost-

regnskapet har ført faktiske bankrenter på innskudd i stedet for å beregne og føre kalkulatoriske 

renter på fremførte over- eller underskudd på driften det enkelte år. Men korrigeringen selskapet har 

gjort i forbindelse med årsregnskapet for 2014, har rettet opp tidligere feil når det gjelder 

renteberegning på akkumulerte resultat. Etter dette vurderer revisor at selvkostfondet er tillagt 

korrekte rentebeløp. 

 

Revisjonen stiller imidlertid spørsmål ved selskapets praksis med selvkostfond i stedet for årlige 

avregninger og sluttfaktureringer til kommunene etter avslutning av hvert enkelt drifts- og 

regnskapsår.  

 

 

6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

 

Revisor konkluderer med at Hålogaland Ressursselskap IKS har systemer og beregninger som er 

egnet til i all hovedsak å sikre selvkost på avfallstjenester produsert og levert av datterselskapet HRS 

Husholdning AS. Konklusjonen bygger på våre vurderinger av de framlagte faktaopplysningene i 

undersøkelsen. 
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7 HØRING 
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8 REFERANSER 

 

 Lov 13.03.1981 nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 2 nr, 5, 26, 27 og 34 

 Forskrift av 01.06.2004 nr 931 om begrensning av forurensning § 16-1  

 H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

(Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) 

 Forskrift av 15.12.00 nr 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner) § 8 

 Brev 04 juli 2006 fra Miljøverndepartementet til Nedre Romerike Distriktsrevisjon ”Spørsmål 

om selvkost når vann- og avløpstjenester er skilt ut som eget rettssubjekt” 

 Brev 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL ”Anvendelse av 

selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper” 

 Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF ”Anvendelse av selvkostregelverket når 

tjenesten produseres av interkommunalt selskap”  

 Kommunal regnskapsstandard nr 6 om noter og årsberetning - godkjent av GKRS Styret 

26.06.2014 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Harstad kommune: 

 

Offentlige anskaffelser, 2004 

Barnevernstjenesten, 2005 

Areal- og byggesakstjenesten, 2005 

Arbeidsmiljø og skader i hjemmetjenesten, 2006 

Iverksetting av politiske vedtak, 2006 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, 

2007 

Offentlige anskaffelser, 2008 

Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og 

Stenhaug transport AS, 2011 

Selvkost VA, 2012 

Ressursbruk PLO, 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
 



KomRev NORD IKS Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap  
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