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KAP. 3 PLANSAKER

Alle plansaker som fremmes som private planer, herunder forslag til mindre
reguleringsendringer og planinitiativ, gebyrbelastes. Det skal avtales i oppstartsmøtet
hvem som skal betale gebyret. Vanligvis er det tiltakshaver. Det bør også avklares i
oppstartsmøtet om det skal gis fritak fra eller reduksjon av gebyret på grunn av
samfunnsinteresser eller andre forhold. Gebyr for reguleringsplan er og
konsekvensutredninger faktureres ved første gangs behandling og skal være betalt før
saken legges ut til offentlig ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyr være
betalt før endelig vedtak. Hvis ikke annet er avtalt, beregnes gebyret fra det året
oppstart er kunngjort.

B1 Private planer
Det framgår av kommentarene til § 12 -4 i plan - og bygningsloven at et
reguleringsforslag ikke anses å være et privat forslag når forslagsstiller
har som oppgave å ivareta offentlige interesser og tiltaket skal
finansieres med bevilgninger fra stat eller kommune eller med lån med
statlig eller kommunal garanti.
B2 Fritak for gebyr
Følgende formål er fritatt for gebyr:
Spesialområde bevaring, grav - og urnelunder, friluftsområder, friområder
som skal være til offentlig formål (unntaket gjelder kun for den del som
ikke skal bebygges), naturvernområder og fareområder, vern av
kulturmiljø eller kulturminner eller andre formål som skal ivareta
offentlige interesser eller funksjoner.
B3 Beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlaget er summen av planområdets areal og
bebyggelsens areal. Det skal betales gebyr for arealer både over og
under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad
av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplet t plan legges
til grunn for beregningen.

Dersom kommunen på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i det areal
planområdet omfatter, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyret.
B4 Kvalitetskrav
For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal
dokumentene være entydige (være i samsvar med hverandre) og av en
slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre
bearbeiding av kommunen.
B5 Merarbeid
Når det kreves merarbeid på grunn av ufullstendig dokumentasjon eller
gjentatte bearbeidelser og endringer, belastes timepris. Dette avtales i
hvert tilfelle
� Timepris: 1.010

� Minstebeløp : 3.540

B6 Gebyrsatser for detaljreguleringer
Gebyret er todelt og består av et grunngebyr og et arealgebyr.
Detaljreguleringer som er helt i tråd med gjeldende reguleringsplan
belastes 75% av gjeldende satser.
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Grunngebyr etter planområdets areal:

� For areal under 2000 m² betales 2 7 .11 0

� For arealer fra 2.000 m² - 5000 m2 økes gebyret for hvert påbegynte
daa med

11. 930

� For arealer fra 5.000 m² - 20.000 m2, økes gebyret for hvert påbegynt
daa med

3. 250

� For arealer over 20.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 2.2 8 0

Tilleggsgebyr for bebyggelse
Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes:
� For hver påbegynte 100 m² BRA betales 9 8 0

� Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 7 8 .0 60

B7 Planprogram
For behandling av planprogram, skal det betales for planprogrammet som
tilsvarer 30 % av samlet arealgebyr for reguleringsplanen, jf B6.

B8 Planinitiativ
For behandling av planinitiativ i henhold til delegasjonsreglement og
prinsippvedtak:
� Administrativt behandlet 6. 510

� Behandlet politisk 10. 85 0

B9 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning
For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales
tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av
samlet gebyr for reguleringsplanen, jf. B6

B10 Endring av eksisterende plan
Innenfor regulert område

� Mindre endring i reguleringsplaner (plan - og bygningsloven § 12 -14,
endring og oppheving av reguleringsplan) (jf. B6)

50%

� Endring av reguleringsbestemmelser 1 8 .43 0

For vesentlige reguleringsendringer betales vanlig sats iht. B6

B11 Avvisning av planforslaget
Dersom utvalget for Areal og samfunnsplanlegging/kommunestyret
avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.
Avvisningen ved:

� 1. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, reduksjon 50%
� 2. gangs behandling 25%

Kreves saken lagt fram for kommunestyret og den blir avvist, skal
gebyret ikke tilbakebetales.
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B12 Saker som trekkes
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig
ettersyn skal det betales 50% av fullt gebyr. Trekkes saken etter
1.gangs behandling i planutvalget betales 75% av fullt gebyr. Trekkes
saken etter 2.gangs behandling betales 100% av gebyrene.

B13 For alle planer belastes forslagsstiller alle annonseutgiftene.
For alle planer belastes forslagsstiller alle annonseutgifter. Innbetaling av
kostnader etter B 13 er per annonse og kostnader til første gangs
behandling skal være betalt før planen godkjennes. 8 .0 90

B14 Enkle plansaker
For enkle plansaker som kan være massedeponi og lignende betales 50%
av satsene i kap. 3 punkt B6.
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KAP. 4 FELLES FOR BYGGE - OG PLANSAKER

AB1 Tildeling av ansvarsrett
For tildeling av ansvarsrett, gjelder også VA- anlegg utenfor en
byggesøknad, betales et gebyr per foretak

1.1 6 0

AB2 Endring av tillatelse
For søknad om endring av allerede gitt tillatelse skal det betales
følgende tilleggsgebyr:

� Ved endringssøknad av tiltak etter A2 1. 72 0
� Ved endringssøknad av tiltak etter A3:

For små endringer 2. 74 0
For store endringer 5. 47 0

Dersom arealet økes betales tilleggsgebyr som A3 C og minimum 2. 740

AB3 Avslag eller avv isning av bygge - og delingssak
Dersom en søknad fører til avslag, skal det betales 75 % av
normalt gebyr. Nedlegges det midlertidig dele - og byggeforbud i
forbindelse med saken, betales ikke geby r.

� Minstebeløp 1. 710

AB4 Ulovlig tiltak, tiltak som medfører vesentlig mer arbeider, samt øvrige
brudd på plan - og bygningsloven.

For søknader/ arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser
eller når arbeidet krever unormal stor arbeidsmengde på grunn
av ekstra kontroll og lignende kan merarbeidet beregnes etter
medgått tid
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av plan - og bygningsloven, her under tiltak som utføres
i strid med ramme - og/ eller igangsettingstillatelse, kan det
ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesats 1.010
Minstegebyr 3. 160

AB5 Gebyr for sakkyndig bistand
I særlig tilfelle kan bygnings - og reguleringsmyndighetene kreve
ekstra gebyr for sakkyndig bistand.
Gebyret skal dekke kostnadene.

AB6 Gebyr for teknisk planlegging, jordbruk,
� Minstebeløp , timepris 1.010

Gebyr for bistand til utarbeidelse av miljøplan, timepris 1.010
� Minstebeløp , timepris 1.010

AB7 Ved trinnvis behandling, Pbl. § 21 - 2:
Søknad om rammetillatelse 100 % av

beh.gebyr
For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt
rammetillatelse beregnes et gebyr på 2. 630


