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Hvorfor ble gebyret så høyt?

• I 2020 trådte ny selvkostforskrift i kraft, og det ble gjort flere 

endringer på forskjellige tidspunkt (både før 2020 og gjennom 

2020)

• Inntekter i 2020 ble regnskapsført i 2021 (feil i 

faktureringssystem)



Gebyrutvikling

2020 2021
Galt 
gebyr

2021 2022 2023 2024 2025

Slam fra anlegg 
med 
slamavskiller

247,- 546,- 91,- 122,- 237,- 260,- 298,-

Slam tette 
tanker / gråvann

247,- 546,- 69,- 92,- 179,- 197,- 225,-

For septik / slam 
/ gråvann fra 
andre 
kommuner

280,-



Hvordan vil vi følge opp dette fremover?

• Dersom kommunestyret vedtar nye gebyr, så vil kommunen 
betale tilbake de som har betalt for mye (differansen mellom 
opprinnelig og nytt gebyr)

• Som kvalitetssikring av selvkostarbeidet så vil vi i fremtiden ha 
to årlige prognose-/budsjettmøter i løpet av året. Dette vil 
bidra til å sikre kvaliteten i datagrunnlaget i større grad enn 
før.

• I tillegg vil vi ha en full gjennomgang/ revisjon av hele 
selvkostområdet på VAR. 



Rådmannens vurdering

• Uavhengig av hva kommunestyret bestemmer ønsker 

Rådmannen en full gjennomgang og revisjon av denne saken.

• Det vil danne grunnlag for forbedring og videreutvikling av 

virksomheten, og som oppfølging for å se om det er behov for 

å gjøre endringer i våre rutiner og systemer for styring og 

ledelse.



Rådmannens vurdering 

• Rådmannen ønsker at forvaltningsrevisjonen søker å finne ut av

• hvordan feilen kunne oppstå?

• hvorfor feilen ikke ble oppdaget tidligere?

• fordeling av inntekter og utgifter mellom de ulike områdene.

• hvordan dette påvirker gebyrene til innbyggerne?

• Rådmannen ønsker at forvaltningsrevisjonen gjennomfører

• En full gjennomgang av hele selvkostområdet på VAR

• Vurdere om Ringerike kommune sine gebyr innen vann og avløp er i tråd 
med selvkostforskriften, herunder rutiner og systemer for styring og 
ledelse? 



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


