Forklaring av Justervesenets gebyr- og avgiftsstruktur
Justervesenets tilsynsvirksomhet skal finansieres gjennom gebyrer og avgifter som belastes de som
det føres tilsyn med1. Avgiftene og gebyrene skal finansiere
- tilsynsoppgaven som utføres hos bruker
- kostnader forbundet med reise til og fra
- investeringer, utvikling, oppdatering og administrasjon av tilsynsoppgaven.
Gebyrene og avgiftene skal ikke dekke oppdrag som utføres av Teknisk Kontrollorgan (TKO) (for
eksempel typeprøving eller førstegangsverifisering) eller kalibrering av måleredskaper. Slike
oppdrag faktureres som tjeneste etter veiledende prisliste.
Beregning av gebyr og avgifter
Justervesenets gebyrer og avgifter er basert på beregning av en generell kostnad per time tilsyn
(generell timekostnad). Denne er beregnet ved å fordele alle Justervesenets generelle kostnader
knyttet til tilsyn på totalt antall timer tilsyn som skal utføres. Dette utgjør en timekostnad som gjelder
alle tilsynsområder. Generelle kostnader omfatter blant annet lønn, sosiale kostnader, husleie,
driftskostnader, investeringer, vedlikehold og internasjonalt arbeid som er knyttet til all
tilsynsvirksomhet hos Justervesenet.
Deretter beregnes et påslag på den generelle timekostnaden for spesielle kostnader knyttet til ulike
tilsynsområdene, som for eksempel utstyrskostander og reisekostnader. Denne fremkommer ved å
fordele spesielle kostnader per time tilsyn på det aktuelle tilsynsområdet.
Utstyrskostnader omfatter bl.a. transport av utstyr, vedlikehold av normaler og tilleggsutstyr,
drivstoff, avskrivninger og kalibrering. Utstyrskostnader varierer avhengig av hvilke typer
måleredskap det føres tilsyn med. 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.
På denne måten oppnår man en kostnad per time tilsyn som varierer med hvilket type utstyr som
brukes på det aktuelle området og om tilsynet omfatter reisekostnader. Denne timekostnaden
danner grunnlaget for alle Justervesenets gebyrer og avgifter.
Årsavgift
Ved beregning av årsavgift for et området legges planlagt tidsbruk kommende år til grunn. Denne
multipliseres med kostanden per time for det aktuelle området, og man kommer frem til en total
kostnad for området. Dette fordeles deretter på antall aktører på området, enten flatt eller trinnvis,
avhengig av hvordan ressursene planlegges brukt.
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Årsavgift faktureres en gang per år og dekker alle kostnader ved det planlagte tilsynet. I tillegg
kommer et avviksgebyr der det avdekkes brudd på regelverket. Dette skal dekke Justervesenets
gjennomsnittlige kostnader ved oppfølging av avviket.
Timegebyr
Timegebyr beregnes som omtalt over med utgangspunkt i den generelle timekostnaden med påslag
for utstyrskostnader og reisekostnader.
Gebyr for brudd på regelverket (avviksgebyr)
Dette gebyret skal betales når Justervesenets tilsyn avdekker brudd på regelverket og skal dekke
Justervesenets gjennomsnittlige kostnader ved oppfølging etter funn av avvik, inkl. administrativ
oppfølging og eventuell oppfølgingstilsyn.
Oppmøtegebyr
Dette gebyret skal dekke Justervesenets kostnader ved bruk av tid til reiser og eventuelt frakt av
utstyr til og fra tilsynsstedet. Gebyret ilegges når tilsynet for øvrig faktureres med timegebyr for tid
på stedet. Ved fakturering av årsavgift dekker årsavgiften denne kostnaden.
Oppmøtegebyret varierer med type utstyr som brukes og eventuelt spesialfrakt. Dette gebyret er
beregnet ut fra gjennomsnittlig reisetid multiplisert med timegebyr avhengig av hvilket type utstyr
som benyttes/fraktes.

