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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 109/16 21.11.2016 

Kommunestyret 78/16 12.12.2016 
 
Forslag til gebyrregulativ 2017 - Virksomhet for areal og 
samfunnsplanlegging 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til Gebyrregulativ 2017, Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging vedtas.  

 
 

 
 
 

Behandling i Formannskapet - 21.11.2016  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet - 21.11.2016 
Forslag til Gebyrregulativ 2017, Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging vedtas.  
 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2016  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 12.12.2016 
Forslag til Gebyrregulativ 2017, Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging vedtas.  
 
 
 
 



Vedlegg 
Forslag til gebyrregulativ 2017 - Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging 
 
 

Saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Forslag til gebyrregulativ 2016 - Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging 

Saksopplysninger 
Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33 - 1 og skal gi grunnlag for 
inndekning av kommunens kostnader knyttet til arbeid utført etter denne lov 
(selvkostprinsippet). 
 
I forslag til nytt gebyrregulativ for 2017 er det innarbeidet noen mindre endringer av ordlyden i 
enkelte kapitler/underpunkter. I tillegg er det foreslått noen nye gebyrsatser som omhandler 
arbeidsoppgaver kommunen utfører. Rådmannen har bl.a. sett på de satser som blir benyttet i 
sammenlignbare kommuner og foreslår at satsene settes tilnærmet likt.  
 
De kapitler eller punkter som ikke er nevnt nedenfor er tekstlig uendret i forhold til dagens 
gebyrregulativ.  
Alle satser i forslag til nytt gebyrregulativ er justert opp i tråd med anslaget for den kommunale 
deflatoren i 2017 på 2,5%. Alle satser er avrundet til nærmeste 10-kroner. 
 
Justeringer 
Nedenfor gjennomgås de tekstlige justeringer som er innarbeidet i forslag til gebyrregulativ for 
2017. I vedlagt forslag til gebyrregulativ er alle tekstlige endringene markert med rød skrift. 
 
KAP. 2. Byggesaker. 
Punkt A2, tiltak som kan forestås av tiltakshaver. 
Rådmannen har i den senere tid fått til behandling søknader om bruksendring av boder/ lager 
etc. til bl.a. soverom. Det foreslås at slik behandling innarbeides under punkt A2, kategori I. 
 
Punkt A3, tekniske planer. 
Det foreslås at følgende setning tas ut: 
«Gebyret skal være betalt før saken behandles.» 
Dette på bakgrunn av at kommunen ikke har hjemmel til å stille et slikt vilkår. 
 
Punkt A3, delingssøknader. 
Kommunen har tidligere ikke fattet vedtak etter plan- og bygningslovens § 20 – 1, bokstav m, 
vedrørende deling i reguleringsplan hvor tomtedeling fremgår av planen. 
En slik tomtedeling skal behandles som en delingssak og betinger at det blir fattet vedtak etter 
plan- og bygningslovens § 20- 1, bokstav m. Dette vil være et nytt gebyr hvor satsen er satt ut 
fra forventet saksbehandlingstid. 
 
For behandling av delingssøknader etter jordloven skal gebyret være maksimalt 2 000 kroner. 
 
Punkt A5, avsluttet sak før realitetsvedtak og A7, ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse  
Dette omfatter en flytting/ korreksjon i teksten.  
 
Punkt A8, bestilling av eiendomsinformasjon.  
Bestilling av eiendomsopplysninger kan gjøres via flere firma.  



 
Det foreslås derfor at setningen om at det er Ambita Infoland som leverer tjenesten strykes. 
 
Prisene er korrigert for å rette et avvik for 2016 mht. vedtatt gebyrregulativ og prisene som stod 
oppført på www.infoland.no. 
 
«Meglerpakke uten bygg» er foreslått strøket ettersom pakken inneholder opplysninger også gitt 
av andre aktører. 
 
KAP. 4  
VA- ANLEGG i toppteksten utgår ut da dette er en del av byggesak. 
 
Punkt AB3 

- Mindre endring i hovedteksten. 
- Det foreslås også å heve gebyret fra 50 til 75 prosent av normal sats når en søknad på et 

tiltak blir avslått eller avvist. Arbeidsmengden ved å fatte slike vedtak har vist seg å være 
tidkrevende og betinger en fyldig behandling og begrunnelse.  

- Meldepliktige tiltak er tatt ut av dagens byggesaksforskrifter (SAK10). 
 
Kap. 5 
Punkt C1, oppretting av matrikkelenhet. 
Nytt punkt som omhandler oppretting av punktfeste, benevnt C1.7 
 
Kommunen har den seneste tiden fått forespørsler om punktfeste av hytteeiendommer. Selv om 
vi ikke anbefaler dette til kundene, pga. usikre grenser, er dette fortsatt mulig etter dagens 
lovverk. I nåværende gebyrregulativ er ikke dette regulert. Rådmannen har derfor sett på 
hvordan dette håndteres i andre kommuner, og gjennomgående er slike arbeidsoppdrag 
gebyrbelagt. Størrelsen på gebyrsatsene varierer noe mellom kommunene, men flere har lagt seg 
på et gebyr rundt 7 500 kroner pga. at det ikke foretas oppmåling.  
 
Etter behandling fra byggesaks- eller landbruksavdelingen, vil jobben være å matrikkelføre en 
punkteiendom og få dette tinglyst. Gebyret for fradeling av 1 daa er i dag 16.570 kroner, 
inklusive kartforretning og oppmåling i terrenget.  
 
Arbeidsomfanget med punktfesting anslås til om lag halvparten av arbeidsomfanget ved 
fradeling. Det foreslås derfor at gebyret for punktfeste setter til 8 500 kroner. 
 
Kap. 6 
I forbindelse med fjorårets fastsetting av gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker 
ble gebyrsatsen justert tilsvarende anslag for kommunal deflator. Denne justeringen medførte at 
gebyrsatsen kom over den statlig satte gebyrsatsen.  
 
Landbruks- og matdepartementet har i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker, fastsatt gebyrer for konsesjons-  og delingssøknader. For behandling av 
konsesjonssøknader skal gebyret være maksimalt 5 000 kroner.  
 
Rådmannen har derfor justert satsene i tråd med ovennevnte.  
 
Oppsummering 
Satsene fra gebyrregulativet for 2016 er justeres i tråd med anslaget for den kommunale 
deflatoren i 2017 på 2,5 prosent. Det er ett unntak fra dette, da gebyrsatsen ved avslag/ 
avvisning av et tiltak er hevet fra 50 til 75 prosent av normal sats. 



 
Det er gjort noen mindre endringer av teksten i flere av kapitlene. 
 
I tillegg er det innarbeidet en ny gebyrsats som omhandler delingsvedtak i regulerte områder 
hvor eiendomsgrense er vist. Det er videre innarbeidet en ny gebyrsats som omhandler 
punktfeste. 
 
Det er også foretatt to justeringer for å harmonisere med statlige fastsatte maksimalsatser (kap. 6 
og kap. 2).  
 


