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Nærmere om fastsettelsen av gebyr for 2023-sesongen 
 
Det følger av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø § 
7 at utleievirksomhet med utleietillatelse plikter å betale gebyr for dekning av 
kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon, tilrettelegging, tilsyn og 
kontroll med utleievirksomhet. Gebyret fastsettes i samsvar med selvkostprinsippet.  
 
Samlet selvkost er den totale kostnadsøkningen ved å produsere en bestemt 
tjeneste. Prinsippene i forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og 
fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) er lagt til grunn for beregning av 
gebyret.  

1 Oppsummering av kostnader for perioden 
 
Det er beregnet at Bodø kommune for 2022- og 2023-sesongen vil ha merkostnader 
som inngår i samlet selvkost tilknyttet forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy 
på offentlig grunn i Bodø på totalt kr 549 540 for. Kommunens utgifter for 2023 er 
beregnet til totalt kr 331 960.  

2 Nærmere spesifikasjon av gebyrgrunnlaget 
 
Gebyrgrunnlag per år 2022-2023 En sesong 2 022 2 023 Sum 2022 og 2023  
Direkte driftskostnad         
Digital løsning 50 000 50 000 50 000 100 000 
Saksbehandling av søknader 53 200 53 200 53 200 106 400 
Løpende kontroll 135 660 67 830 135 660 203 490 
Indirekte driftskostnader         
Stabs- og støttefunksjoner 93 100 46 550 93 100 139 650 
Gebyrgrunnlag 331 960 217 580 331 960 549 540 
Gebyr per sykkel v/500 664 435 664 1 099 

 
2.1 Direkte driftskostnader  
 
2.1.1 Digital løsning 
 
Utleier skal fra det tidspunkt tillatelsen gjelder dele data med kommunen og 
oppdatere seg mot data fra kommunen slik beskrevet nedenfor. Kommunen har 
inngått avtale med en Nivel AS, som utfører databehandlingen på vegne av 
kommunen. Den årlige kostnaden tilknyttet denne digitale tjenesten beløper seg til kr 
50 000 per kalenderår.  
 
2.1.2 Saksbehandling 
 
Det er anslått at det vil medgå omtrent 40 timer saksbehandling årlig tilknyttet 
forskriften. Dette gir en direkte driftskostnad på kr 53 200 per kalenderår.  
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2.1.3 Løpende kontroll 
 
Det er beregnet at løpende kontroll av utleievirksomhetene vil utgjøre 3 timer per uke 
i en sesong (34 uker). Dette gir en direkte driftskostnad på kr 135 660 per år  
 
2.2 Indirekte driftskostnader 
 
En andel av etatens stabs- og støttefunksjoner fordeles til dette selvkostområdet. 
Det er anslått at dette vil utgjøre omtrent 70 timer per år, som gir en indirekte 
driftskostnad på kr 93 100 per kalenderår. 
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