Forklaring av Justervesenets gebyrstruktur
Justervesenets tilsynsvirksomhet skal finansieres gjennom gebyrer som belastes de som det føres
tilsyn med1. Disse gebyrene skal finansiere
- tilsynsoppgaven som utføres hos bruker
- kostnader forbundet med reise til og fra
- utvikling, oppdatering og administrasjon av tilsynsoppgaven.
Gebyrene skal ikke dekke oppdrag som Teknisk Kontrollorgan (TKO) (for eksempel typeprøving eller
førstegangsverifisering) eller kalibrering av måleredskaper. Slike oppdrag faktureres som tjeneste
etter veiledende prisliste.
Beregning av kontrollgebyr
Kontrollgebyr er gebyr per måleredskap. Dette gebyret betales for tilsyn med de fleste måleredskap
der tilsynet gjennomføres som kontroll av måleredskap. Kontrollgebyr er beregnet som produktet av
kostnaden per time for tilsyn med aktuell type måleredskap og gjennomsnittlig tid per tilsyn av
aktuell type måleredskap, inkludert tid til reise. For de fleste måleredskap utføres tilsynet på reiser
der det føres tilsyn med flere måleredskaper av samme type på flere brukersteder i ulike næringer på
samme reise. Det er da ikke mulig å foreta en direkte fordeling av reisekostnader og tidsbruk til den
enkelte bruker. Justervesenet beregner derfor en gjennomsnittlig reisetid for den aktuelle typen
måleredskap. Kontrollgebyret varierer mellom ulike former for tilsyn, avhengig av hvor tilsynet
utføres og om det benyttes utstyr ved tilsynet.

Beregning av kostnader per time tilsyn
Kostnader per tilsynstime er et element av kontrollgebyret og består av:
Generelle kostnader omfatter blant annet lønn, sosiale kostnader, husleie, driftskostnader,
vedlikehold og internasjonalt arbeid som er knyttet til all tilsynsvirksomhet hos Justervesenet. Disse
kostnadene fordeles på totalt antall timer brukt på tilsyn inkludert reise, som gir en generell kostnad
per tilsynstime som er likt for alle typer tilsyn.
Utstyrskostnader omfatter bl.a. transport av utstyr, vedlikehold av normaler og tilleggsutstyr,
drivstoff, avskrivninger og kalibrering. Utstyrskostnader varierer avhengig av hvilke typer
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måleredskap det føres tilsyn med. Utstyrskostnader fordeles på totalt antall timer tilsyn der utstyret
benyttes, og dette gir en utstyrskostand per time tilsyn som varierer mellom tilsyn med ulike typer
måleredskap.
Reisekostnader omfatter direkte utgifter ved reise i forbindelse med utførelse av tilsyn, som
overnatting, reisegodtgjørelse, km-godtgjørelse samt nødvendig innleide transportmidler (selve
reisetiden inngår i generelle kostnader). Der det gjennomføres flere tilsynsbesøk på samme reise, vil
det ikke være mulig å knytte reisekostnader til det enkelte brukersted på en hensiktsmessig måte.
Det beregnes derfor en gjennomsnittlig reisekostnad per time tilsyn inkludert reise som medfører
reise.
Dagens gebyrer er beregnet med utgangspunkt i Justervesenets kostnader i 2010, og er deretter
regulert for generell prisstigning og endringer i tidsbruk. Generelle kostnader utgjør 70-80 % av
timekostnaden ved tilsyn, mens reisekostnaden utgjør 12-14 %. Andelen utstyrskostnad i timeprisen
varierer mellom 5 og 19 % og er størst for mellomstore og store gjennomstrømningsmålere

Eksempel på beregning av kontrollgebyr for taksameter:
Generelle kostnader per time tilsyn inkl. reisetid
Reisekostnader per time tilsyn inkl. reisetid
Utstyrskostander per time tilsyn inkl. reisetid for taksameter
Kostnader per time tilsyn taksameter

1221 NOK
205 NOK
173 NOK
1599 NOK

Gjennomsnittlig tid per tilsyn taksameter, inkl. reisetid 2011

1,8 timer

Beregnede kostnader per tilsyn taksameter 2011
Justering for generell prisstigning på 3,1 % fra 2011 til 2012
Kontrollgebyr taksameter 2012, avrundet

1599 NOK * 1,8 timer = 2878 NOK
3,1 % * 2878 NOK = 2967 NOK
2970 NOK

Justering for generell prisstigning på 3,4 % fra 2012 til 2013
Justering for generell prisstigning på 3,5 % fra 1. mai 2014

3,4 % * 2970 NOK = 3070 NOK
3,5 % * 3070 NOK = 3180 NOK

Dagens kontrollgebyr taksameter

3180 NOK

