Kommunale
gebyrer og avgifter
2020
K-sak XX.XX.XX Ephorte XXXX

Gebyrer og avgifter
Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester, flere av disse er prissatt gjennom
bestemmelser i lover og forskrifter. Prisveksten er kommentert fortløpende i tabellene nedenfor. Der det
ikke er noen kommentar om prisvekst er prisveksten satt til 0 % siden siste vedtatte gebyr-endring. I en
del tilfeller er disse prisene basert på egne vedtak i egne saker.

Folkevalgte/Stab
Purregebyr
Satser - Purregebyr kr 70 fra 01.01.18 (1/10 av inkassosatsen) Inkassosatsen fastsettes i Forskrift om
inkassosats § 1., og endres i hht. endring av forskriften.

Bevillingsgebyr
Salg
*0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1
*0,58 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
Skjenking:
*0,48 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1
*1,26 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
*4,16 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 3
Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1 660 for salg og kr 5 200 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes
lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr
370 pr gang.
Bevillingsgebyr for enkeltanledninger er gjenstand for de samme satser som ved
ambulerende bevilling.
*) Satsene er fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, kap. 6.
Endringer fra 1.jan hvert år skjer i hht. Forskrift av 8.juni 2005 nr 538, sist endret
20.11.2018 om omsetning av alkoholholdige drikke.

Satser for megleropplysninger
Produktnavn
Eiendomsmeglerpakke
Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt
Eiendomsinformasjon fra Matrikkelen
Bygningsdata fra Matrikkelen
Grunnkart
Ledningskart
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Pris eks mva
kr
1 100,00
kr
260,00
kr
100,00
kr
100,00
kr
100,00
kr
100,00

Målebrevskopi
Godkjente bygningstegninger
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Seksjoneringstillatelse
Administrative Grenser fra Matrikkelen
Reguleringsforhold
Gatekart
Tilknytning til offentlig vann og kloakk
Atkomst til eiendommen
Vannmåler
Kommunale avgifter og gebyr
Legalpant

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100,00
360,00
100,00
75,00
90,00
200,00
100,00
100,00
75,00
75,00
100,00
100,00

Skole og Barnehage
Betalingssatser barnehage fr 01.01.20
Oppholdstid:
3 dager pr. uke
4 dager pr. uke
Helplass
Kjøp av enkeltdag, pr. dag

Satser 01.01.20
2195
2822
3135
369

Kosttillegg 2020

Gebyr for sent henting i barnehagen i løpet av et barnehageår
For tredje gang (pr.påbegynte halvtime)
Fra fjerde gang og flere (pr.påbegynte halvtime)

Tilskudd til private barnehager
Driftstilskudd 0-2 år
Driftstilskudd 3-5 år
Kapitaltilskudd

220
284
355
33

250
500

221 643
106 073
Nasjonal sats etter byggeår

3

SFO
Betalingssatser SFO 01.01.20

Oppholdstid
Inntil 6 t/u
Inntil 10 t/u
Inntil 15t/u
Over 15t/u
Kjøp av enkelttimer
Kjøp av enkeltdager
*Gjelder ikke i barnets fire ferieuker
Kost ettermiddag
1 e/u
2 e/u
3 e/u
4 e/u
5 e/u
Kjøp av enkeltdag

Opphold pr. mnd
896
1 493
2 262
2 768
53
350

Avtalt oppholdstid i ferier*
1d/u
2d/u
3d/u
5d/u

Kost pr. mnd
64
127
191
255
318
22

Kultur, fritid og voksenopplæring
Kulturskolen
Egenandel - Instrumental, vokal- og gruppeundervisning, lørdagsskole
Søskenmoderasjon 25% for 2.barn og 50% for øvrige
Flerfagsrabatt 25% for 2.barn og 50% for øvrige
Alle satser gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2020

Reglement for Støren kulturhus skal gjennomgås i sin helthet i 2020.
Fremmes som egen sak.
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2019
kr 1 285

2020
kr 1 320

Vekst 18-19
2,7 %

Prisliste Støren Kulturhus
Romleie Støren Kulturhus
Rom

Formål

Info

Utstyr

Pris
kommers./
privat

Pris
Ideell / lokal

Kultursalen

Åpne og lukkede
arrangement.
Konserter, teater,
foredrag, seminar,
konferanser, møter,
selskaper

Sal med
teleskopamfi. 344
sitteplasser i amfi,
inntil 89 stoler på
gulv og galleri. 500
plasser uten amfi.

Inkl AV-rack
Kultursal.
Tillegg for bruk
av personell og
utstyr. Se egen
prisliste.

Inntil 1 t - 3000,Inntil 3t – 6000,Over 3t - 8000,+ 10 % av
billettsalg.

Inntil 1t -1500,Inntil 3t – 3000,Over 3t - 4000,+ 10 % av
billettsalg.

Åpne og lukkede
arrangement.
Filmvisning,
foredrag, seminar,
konferanser, møter
Utstillinger. Primært
veggplass i
foajéområdet.
Div. arrangement

Fast amfi med 70
sitteplasser og to
rullestolplasser.
Evnt. billettsalg
avtales spesielt.

Inkl. AV.
Tillegg for bruk
av personell og
utstyr. Se egen
prisliste.

50 % tillegg ved
ekstraforestilling
samme dag.
Inntil 1t -1500,Inntil 3t – 3000,Over 3t - 4000,-

50 % tillegg ved
ekstraforestilling
samme dag.
Inntil 1t -750,Inntil 3t – 1500,Over 3t - 2000,-

Etter avtale

Etter avtale

300,- pr stk.

150,- pr stk.

Kinosalen

Utstillings
områder
Artistgarderober

To garderober
med to
sminkeplasser,
sofagruppe, dusj
og WC.

Leie av rom ved GSK
MØTE- og
ØVINGSROM

Formål

Info

Utstyr

Pris
kommers./
privat

Pris
Ideell / lokal

Personal-rommet

Møter

Inntil 50 pers.

Projektor,
minikjøkken

Stort møterom
(C 246)

Møter

16 personer

Projektor

Studio 1

Møter

20 pers

projektor

Små møterom –
f.eks. Studio 2 og
3, m.fl

Møter

4 pers

projektor

Restauranten
(D121)

Div. arrangement

30 pers, sofagrupper
og
møteromsinnredning

projektor

Kulturverksted

Øvinger, kurs m.m.

Speil m/ dansebarre.

Trappeamfiet

Øvinger, div.arr

Inntil 100 pers

1000,Inntil 3 t,
deretter 500,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
300,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,-

500,Inntil 3 t,
deretter 200,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
150,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,-

projektor
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Div.
undervisningsrom

Div. arr

SELSKAP/
KJØKKEN

Formål

Info

Skolekjøkken

Div. arrangement.
Eget reglement
gjelder.
Div. arr.

Halv pris som
ekstrarom til
sal/selskapslokale.
Halv pris som
ekstrarom til
sal/selskapslokale.
120 pers./
Inntil 50 pers
Merk at arealet ikke
er et lukket område.
Inntil 30 pers.
Inntil 50 pers.

Te-kjøkken

projektor

Kulturkafeen/
Kantineområdet

Div. arr.

Restauranten
Personal-rommet

Selskap
Selskap inkl.
minikjøkken

Spiro 1. etasje

Selskap

Spiro 2. etasje

Selskap

Oppvasken

Oppvask

Utstyr

Standardoppsett 36
pers.

Projektor
Projektor,
minikjøkken.
Tillegg for utstyr
m.m.
Tillegg for utstyr
m.m.

Max 100 pers.
Standardoppsett 24
pers.

Tillegg for utstyr
m.m.

Max 60 pers.
Industrioppvaskmaskin

Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
500,-

Inntil 3 t,
deretter 100,pr. t.
250,-

Pris
kommers./
privat

Pris
Ideell / lokal

2000,-

1000,-

1400,-

700,-

4000,-/
2000,-

2000,-/
1000,-

2000,3000,-

1500,3000,1000,2000,500,-

250,-

Overnatting
Inntil 8 rom/100
pers
Inntil 14
rom/100-150
pers
Hele huset (ca 20
overnattingsrom)/over 150
pers

Korps, idrettslag o.l.

Per natt.

2500,-

Korps, idrettslag o.l.

Per natt.

3000,-

Korps, idrettslag o.l.

Per natt.

3500,-

Leie av utstyr
Kultursalen

Info

Pris
kommersielt/privat

Pris
Ideell / lokal

PA – full rigg

Personell ikke inkl.
Trådløssystemer ikke inkl.
Personell ikke inkl.
Trådløssystemer ikke inkl.
Personell og rigg ikke inkl.
Personell og rigg ikke inkl.

3000,-

1500,-

2000,-

1000,-

3000.2000,-

1500,1000,-

Personell og rigging ikke
inkl. 20 stk Nivtec 1x2m

2000,-

1000,-

PA – enkel rigg
Lys – full rigg
Lys – enkel rigg
Inkl. AV
Scene – full rigg
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Scene – enkel rigg
Flygel
AV-rack Kultursal

Kinosal
AV utstyr
Løst utstyr
Sceneplatter
Trådløssystemer (mygger/
micer)
Røykmaskin
Flygel i Kulturkafeen
Rød løper
Bord
Stoler
Kjøkkenutstyr

Personell og rigging ikke
inkl. Inntil 6 stk Nivtec
1x2m.
Pris for stemming
kommer i tillegg
Projektor, lerret,
mikrofoner
(bordmikrofon, en mygg,
en håndholdt), CD/DVD

1000,-

500,-

1000,-

500,-

400,-

200,-

Projektor, lerret,

400,-

200,-

1x2meter inkl bein
Inkl sender og mottaker

200,400,-

100,200,-

200,Avtales spesielt.
Avtales spesielt.
Avtales spesielt.

100,-

Pris for stemming
kommer i tillegg
50 bord m/ seks plasser
Inntil 300 stoler
Glass, servise, bestikk
m.m.

All bruk av personell til rigging og tilrettelegging kommer i tillegg.

Leie av personell
Teknikere (lyd/lys/scene)
Tilrettelegging/Vertskap

Kr. 500,- pr. time
+50 % tillegg i helger og helligdager
(fra fredag kl. 18 00)

Kr. 450,- pr. time
+50 % tillegg i helger og helligdager
(fra fredag kl. 18 00)

Rigge/bærehjelp
Fastpris for omrigg av amfi til “Flatt
gulv”

400,- per time
1000,-

350,- per time
800,-

Det betales for minimum to timer per oppmøte for alt personell. Dagspris kan avtales.

Priser salg og markedsføring
Produkt

Pris
kommersielt/privat

Pris
Ideell / lokal

Billettsalg
Annonsering

15,- pr. bill.
Etter avtale

7,- pr bill.
Etter avtale

Alt billettsalg skal gjøres gjennom kulturhusets billettsystem.
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Pleie og omsorg
Middagssalg/Matombringing hjemmeboende
Mat
Pris pr. porsjon hjemmeboende, inkl. transportkostnad *)
Pris pr. porsjon i sykehjemmets kantine
-Besøkende mandag-lørdag
-Besøkende søndag og helligdager
Ferdig pakket mat over disk mandag-fredag - lørdag
Ferdig pakket mat over disk søndag og helligdager
Kjøp av enkeltlunch ved arrangement
Kaffeabonnement bo og dagsenter
Tørrmat abonnement per mnd
Pris pr. porsjon hjemmeboende, inkl. transportkostnad *) spesialkost
Pris pr. porsjon i sykehjemmets kantine spesialkost
-Besøkende mandag-lørdag spesialkost
-Besøkende søndag og helligdager spesialkost
Ferdig pakket mat over disk mandag-fredag spesialkost
Ferdig pakket mat over disk lørdag-søndag spesialkost
*) Jfr K-styre juni 2015
**) Kun matvarekostnad, bistand til handling faktureres i forhold til praktisk bistand

2020
kr 120
kr 120
kr 130
kr 130
kr 130
kr 40
kr 200
kr 2 200
kr 160
kr 130
kr 135
kr 135
kr 140
kr 140

Praktisk bistand i hjemmet ( hjemmehjelp)
Betalingssats/egenandel praktisk bistand i hjemmet
2020
Inntil 2 G *)
*
2-3G
1290
3-4G
1720
4-5G
2150
Over 5 G
2580
Selvkost (timepris) for praktisk bistand i hjemmet
430
*) Satsen justeres årlig av staten, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av
01.01.2012, sist endret 17.12.2018.
Egenandel fellesservice kommunale boliger med heldøgns bemanning
% - sats av inntekt
Institusjonsopphold/ Egenandel dagsenter og dagtilbud
Egenandel dagsenter
Egenandel dagsenter
Egenandel korttidsopphold

2020
10 %

2019
90
170

2020
*
*

*) Satsen justeres årlig av staten, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester av 01.01.2012, sist endret 17.12.2018.
Trygghetsalarm
Analog trygghetsalarm
Digital trygghetsalarm - Inntekt under 2 G, per. Mnd
Digital trygghetsalarm - Inntekt over 2 G, per mnd
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2020
100
190
249

Næring, Plan og Forvaltning
Generelle bestemmelser
Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes
utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn
skal framgå av regulativet.
Kostnader til undersøkelser eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan tas opp til
behandling, utføres og betales av tiltakshaver.

Hjemmel

Plan- og bygningslovens § 33-1 gir kommunen anledning å sette fast gebyr for tjenester som det påhviler
kommunen å utføre. Dette gjelder blant annet behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og
attester, behandling av private planforslag o.l.
Matrikkellovens § 32 anvendes til å ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferdige
matrikkelbrev og annet arbeid etter denne lov.
Konsesjonslovens § 1 for behandling av konsesjonssaker og Jordloven for behandling av deling av
grunneiendom.
Forurensningsloven § 53 for behandling av tillatelser.
Lov om eierseksjoner av § 7 for tillatelse til seksjonering kan det kreves et gebyr som ikke må overstige tre
ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret dersom det må holdes befaring.

Betalingsbetingelser og betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som
framgår av påfølgende bestemmelser.
Gebyr for behandling av søknad kan innkreves før en søknad tas opp til behandling.
Ved avslag på søknad betales fullt gebyr. I slike tilfeller refunderes innkrevd gebyr for godkjenning av
ansvarsretter, utstikking og ajourføring av kartverket samt innkrevd tinglysingsgebyr.
Dersom behandlingsgebyret ikke er betalt innen 3 mnd. vil søknaden bli avslutta uten behandling.
Ufullstendige søknader som ikke blir komplettert etter fastsatt frist blir avsluttet uten behandling. For slike
søknader og søknader som trekkes (skriftlig) før de er ferdigbehandlet skal 50 % av behandlingsgebyret
betales.
Ved ulovlige tiltak faktureres gebyret, også eventuelle overtredelsesgebyr, etter de satser som gjelder på det
tidspunktet forholdet blir oppdaget eller påtalt.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med
saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter skriftlig søknad fastsette annet
gebyr enn det som framgår av regulativet.
Eventuell påklage av en sak, utsetter ikke betalingsfristen av gebyret.

Endring av gebyrregulativet

Endring av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, dersom det ikke foretas en revisjon av
gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets
budsjettbehandling for kommende år.

Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker som behandles etter dette regulativet
(f.eks tinglysingsgebyr) skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.
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Land- og Skog-bruk
1. Konsesjonssøknader - For konsesjonssaker etter jordloven skal det betales gebyr ihht.
«Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011».
1.1 Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon
ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.
1.2 Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.
2. Planlegging
2.1 Driftsplanlegging (enkel plan)
2.2 Øvrig planlegging landbruk
2.3 Oppmåling av grøfter etter medgått tid - timesats

2020
(kroner)
5 000
2 000
5 000
5 000
1 210

3. Deling av grunneiendom - For deling av grunneiendom etter jordlovens § 12, skal det
betales gebyr ihht. «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av
14. desember 2011».
4. Fellingsavgifter
4.1 Elg voksen
4.2 Elg kalv
4.3 Hjort voksen
4.4 Hjort kalv

537
316
411
249

Plan
1. Behandling av private reguleringsplaner
1.1 Reguleringsplaner (detaljplaner) i hovedsak i tråd med overordna (pbl §§ 12-2 og 12-3)
a) Inntil 5 da
b) 5 – 10 da
c) 10 – 20 da
d) 20 – 40 da
e) Over 40 da
1.2 Ordinære endringer av vedtatt reguleringsplaner etter § 12-14 (måles utfra endringer)
1.3 Mindre endringer av vedtatt reguleringsplaner etter § 12-14
1.4 Behandling av planprogram jf. § 12-9 tredje ledd
1.5 Vurdering om et forslag til reguleringsplan skal fremmes jf. § 12-11
1.6 Dersom planforslaget trekkes (ved skriftlig beskjed) beregnes gebyr slik:
a) Før 1. gangs behandling
b) Før 2. gangs behandling

2020
(kroner)
41 250
49 500
74 250
99 000
132 000
75 % etter
1.1
15 400
18 400
13 000
50 % etter
1.1
75 % etter
1.1

1.7 Endring av planforslag etter at det er sendt inn kommunen men før den er tatt opp til 1. gangs
behandling (etter medgått tid)
1.7.1 Timesats
1.7.2 Minstegebyr

1 210
2 420

1.8 Dersom de tekniske kravene til digitale planforslag ikke oppfylles ved innsending av
planforslag vil forslagstiller bli belastet et tilretteleggingsgebyr (etter medgått tid)
1.8.1 Timesats
1.8.2 Minstegebyr
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1 210
2 420

Dersom planforslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen kan rådmannen etter skriftlig
søknad redusere gebyret med inntil 50 %, men aldri mindre enn at kommunens annonsekostnader
dekkes.
2. Dispensasjonsbehandling
2.1 Dispensasjoner etter plan- og bygningslovens kap 19
2.2 Dispensasjoner som behandles av administrasjon
3. Øvrige bestemmelser
Disse formål som inngår i reguleringsplanforslaget er fritatt for gebyr:
LNF(R) – områder, grønnstruktur, herunder friområder som ikke inngår i utbyggingsområder,
arealer som unntas fra å bebygge som følge av regulering til bevaring eller vern, samt områ

12 400
8 000

Byggesak
1. Tiltak som krever søknad og tillatelse etter Pbl § 20-1
Beregning av byggesaksgebyr hvor areal er beregningsgrunnlag tar utgangspunkt i bebygd areal
(BYA)
For hver endring av gitt tillatelse beregnes 25 % av gjeldende behandlingsgebyret
1.1 Bygging av enebolig
1.2 Påbygg /tilbygg
a) t/m 100m2
b) over 100m2
1.3 Bygging av flermannsbolig
a) Tillegg pr. boenhet
1.4 Bygging av frittstående garasjer, uthus og andre ubebodde bygninger, o.l. inntil 70 m
1.5 Anneks til bolig eller fritidsbolig
1.6 Andre bygg enn bolig: nybygg/tilbygg
a) 70 – 200 m2
b) 201 – 400 m2
c) 401 – 600 m2
d) 601 – 1000 m2
e) For hver påbegynte 200 m2 over 1000 m2 beregnes
1.7 Fasadeendringer, innvendige ombygninger
1.8 Bruksendringer uten bygningsmessige arbeider
1.9 Riving av bygninger
a) t/m 50 m2
b) over 50 m2
1.10 Tekniske installasjoner, pipe, skilt, reklameinnretning, m.m
1.11 Vesentlige terrenginngrep og andre større bygg
1.12 Mindre søknadspliktig tiltak, utenomhusanlegg som lekeplasser, svømmeanlegg,
forstøtningsmurer, master m.m
1.13 Parkeringsplasser
a) t/m 5000 m2 og veger t/m 500 meter
b) over 5000 m2 og veger over 500 meter
1.14 Saksbehandling av søknad om renseanlegg for avløpsvann fra bolighus, hytter mv.
a) Inntil 15 pe
b) 15 – 50 pe
c) Mellom 50 og 1000 pe
1.15 Saksbahendling av søknad rehabilitering av avløpsanlegg

2020
(kroner)

13 000
6 000
7 500
11 000
5 000
3 500
4 500
11 500
15 900
20 500
47 500
6 000
4 500
4 500
3 000
4 000
5 000
7 000
5 000
5 500
7 000
13 000
25 000
45 000
70 % av 1.1
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1.16 Saksbehandling av søknad om renseanlegg for oljeholdig avløpsvann
1.17 Saksbehandling av søknader om anlegg for fett- og oljeavskillere

8 000
7 000

2. Oppdeling av søknader i rammetillatelser og igangsettingstillatelser etter Pbl §21-4
(to-trinnsbehandling)
2.1 Søknad om rammetillatelse
2.2 Søknad om igangssettingstillatelse
3. Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan foretas av tiltakshaver Pbl § 20-4
3.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom, gjerder, levegg m.m
3.2 Tilbygg t/m 50 m2
3.3 Bygning t/m 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse
3.4 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
4. Driftsbygninger i landbruket etter Pbl § 20-4
4.1 t/m 1000 m2
4.2 over 1000 m2
4.3 Tilbygg til driftsbygning der totalarealet ikke overstiger 1000 m2
5. Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av
ny festegrunn Pbl § 20-1 m)
5.1 Deling i område hvor tomteinndeling går fram av vedtatt reguleringsplan
5.2 Deling i område hvor tomteinndeling ikke framgår av vedtatt reguleringsplan
5.3 Deling av tilleggsparsell
5.4 Deling av punktfeste
6. Godkjenning av ansvarsrett
6.1 Personlig ansvarsrett (selvbygger)
7. Dispensasjon fra Teknisk forskrift
7.1 For saker som krever dispensasjon fra Teknisk forskrift kreves et tilleggsgebyr på
8. Ufullstendige søknader, merarbeid vedrørende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse,
registrering av ikke søknadspliktige tiltak
8.1 For søknader som er ufullstendige eller må returneres kan det beregnes et tilleggsgebyr på
8.2 Utstedelse av midlertidig brukstillatelse
8.3 Merarbeid vedrørende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk
8.4 Registrering av ikke søknadspliktige byggetiltak
8.5 Merarbeid i forbindelse med tiltak unntatt søknadsplikt, der tiltaket er tatt i bruk uten
registrering
8.6 Der det viser seg at tiltaket ved registrering ikke er i tråd med bestemmelsene om
søknadsfritak, men kommunen likevel finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra
å forfølge ulovligheten, betales tilleggsgebyr på
9. Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling

70 % av
gebyret over
50 % av
gebyret over
3 000
3 000
3 000
3 500
5 000
15 000
5 000

5 000
10 000
5 000
7 000
4 000
2 500

1 000
1 000
4 000
600
600

2 500

9.1 Dersom det er behov for ekstern sakkyndig bistand for gjennomføring av kommunens tilsyn
eller annen nødvendig bistand i saksbehandlingen (jf. pbl § 33-1) kan kommunen belaste utgiftene
tiltakshaver. Gebyr for konsulentutgifter beregnes etter medgått tid
10. Redusert gebyr
10.1 Trekking av søknad før saksbehandling er startet
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50 % av fullt
gebyr

11. Igangsetting før tillatelsen er gitt
11.1 Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten at tillatelse til igangsetting er gitt, ilegges
følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr

15 000

Oppmåling og Kart
1. Oppretting av matrikkelenhet

2020
(kroner)

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
NB: For fradeling av gårdstun kreves maksimalt kr 20 000
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
1.4 Oppretting av anleggseiendom
a) Volum fra 0 – 2000 m3
b) Volum fra 2001 m3 - økning pr 1000 m3
1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende og/eller uregistrert jordsameie faktureres etter medgått tid
minstegebyr
1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
a) Oppmålingsforretning over punktfeste med markarbeid
b) Oppmålingsforretning over punktfeste uten markarbeid
1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

8 470
12 100
18 150
2 420

8 470
12 100
18 150
2 420
8 470
10 890
14 520
1 210
15 730
1 815

4 235
8 470
4 235

a) For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer betales gebyr etter
medgått tid, minstegebyr

4 235

1.8 Ajourføring av FKB kartdatabase
Etter vedtak etter pbl. som utløser endring i FKB. Gebyr settes på fond for fremtidige
kartprosjekter.
1.9 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført

2 420
1/3 av
gebyrsats

2. Grensejustering
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den minste
eiendommens areal, men ikke over 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum
overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
a) Areal fra 0 – 250 m2

6 050

13

b) Areal fra 251 – 500 m2
2.2 Anleggseiendom
(Grensejustering på opptil 5 % av opprinnelig volum, men ikke over 1000 m3)
a) For grensejustering av anleggseiendommer betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr
3. Arealoverføring
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

9 075

3 630

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring
utløser dokumentavgift.
Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
a) Areal fra 0 – 250 m2
b) Areal fra 251 – 500 m2
c) Areal fra 501 – 2000 m2
d) Areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da.
3.2 Anleggseiendom
a) Volum fra 0 – 500 m3
b) Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3
4. For følgende forhold beregnes gebyr etter medgått tid med minstegebyr:

8 470
12 100
18 150
2 420
30 250
3 025

a) Påvisning av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
b) Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og kartlegging
av rettigheter
c) Privat grenseavtale
d) Kontorforretning
4.1 Timesats
4.2 Minstegebyr
5. Diverse utgifter
Salg av digitale geodata gjelder til kunder utenfor Geovekst-samarbeidet.
Minstepris.
Tinglysingsgebyr for skjøte, erklæringer, målbrev, eierseksjonering osv. til Statens kartverk
faktueres etter de til enhver tid gjeldende satser.
6. Eierseksjonering
6.1 Eierseksjonering 2 seksjoner
6.2 Tillegg pr. eierseksjon flere enn 2
6.3 Tillegg ved befaring av eiendommen før saksbehandling (ettersom kommunen mener det er
nødvendig)
6.4 Tinglysing av eierseksjoneringen (Kartverket)
6.5 Utstedelse av matrikkelbrev etter tinglysing, pr. eierseksjon:
a) Inntil 10 sider
b) Flere enn 10 sider

1 210
2 420
1 000

10 000
500
2 500
525
200
400

6.6 Avslag eller trukket søknad

50% av fullt
gebyr

6.7 Sletting, oppheving av eierseksjon/reseksjonering

50% av fullt
gebyr

7. Nedsatt gebyr, gebyrfritak og betalingstidspunkt
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Etter Matrikkelforskriftens § 18 skal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre
matrikkelføringen innen 16 uker. Oversittes denne fristen skal gebyret avkortes med en tredjedel.
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriftens § 18, 3. ledd. Midtre
Gauldal kommune definerer vintertid som 1. november til 15. mai.
Gebyr fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og betales
etterskuddsvis.
Rekvisisjonstidspunktet gjelder fra og med søknaden er fullstendig.
Følgende er gebyrfritt:
a) Grensejustering i forbindelse med annen forretning
b) Sammenføying av bruk
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Eiendom og kommunalteknikk
IDRETTSHALLEN (bemannet hall)
Trening og konkurranser for idrettslag i Midtre Gauldal kommune.
Trening
Aldersbestemt
Hel hall, m. garderober
Trening
Aldersbestemt
½ hall, m.garderober
Trening
Aldersbestemt
¼ hall, m. garderober
Trening
Voksne
Hel hall, m.garderober
Trening
Voksne
½ hall, m. garderober
Trening
Voksne
¼ hall, m. garderober
Håndballkamp
Aldersbestemt
Hall, gard. og kjøkken
Håndballkamp
Voksne
Hall, gard. og kjøkken

kr 265
kr 140
kr 85
kr 360
kr 190
kr 120
kr 335
kr 450

Trening og konkurranser for private, bedriftslag og idrettslag utenfor Midtre Gauldal
kommune.
Trening
Aldersbestemt
Hel hall, m. garderober
Trening
Aldersbestemt
½ hall, m.garderober
Trening
Aldersbestemt
¼ hall, m. garderober
Trening
Voksne
Hel hall, m. garderober
Trening
Voksne
½ hall, m. garderober
Trening
Voksne
¼ hall, m. garderober
Håndballkamp
Aldersbestemt
Hall, gard. og kjøkken
Håndballkamp
Voksne
Hall, gard.og kjøkken

kr 400
kr 210
kr 125
kr 535
kr 290
kr 175
kr 505
kr 680

Fester og andre store arrangement, med belegg på golvet
kr 15 000 + 10% av billettinntektene
Konserter og andre arrangement, uten belegg på golvet

kr 690

Messer og utstillinger i næring

kr 960

Garderober og kjøkken
Garderobe
Kjøkken

SVØMMEHALLEN
Utleie av svømmehallen
Utleie uten vakt
Utleie med vakt

16

kr 160.kr 640.-

pr. gang/dag
pr. gang/dag

kr 465 pr. time
kr 850 pr. time

Billettpriser ved offentlig bading
Voksen
Barn/student/honnør
Voksen
Barn/student /honnør
Baby/barn i førskolealder ( i følge med voksne)
Familie (barn og voksne sammen)

Enkeltbillett
Enkeltbillett
Klippekort, 10 klipp
Klippekort, 10 klipp
Familiebillett (1 gang)

STØREN IDRETTSPARK
For spesielle arrangementer gjøres det egne avtaler om pris og vilkår.
Klubbhus
pr.
kr 670 arrangement/dag
pr.
kr 980 arrangement/dag

Hele 1. etasje, lag og foreninger
Hele 1. etasje, private selskap
Grasbane m. garderober
Trening
Aldersbestemt
Trening
Voksne
Kamper
Aldersbestemt
Kamper
Voksne
Lag utenfor Midtre Gauldal kommune betaler 50% i tillegg

kr 160
kr 190
kr 270
kr 535

pr. time
pr. time
pr. kamp
pr. kamp

Friidrettsbane
kr 620 pr. arrangement/dag
Lag utenfor Midtre Gauldal kommune betaler 50% i tillegg
Garderober
Garderobe

Møterom
Utleie av møterom
K-sal
F-sal
Rom 435
Rom 3.etg.

kr 160 pr. gang/dag/kamp

2019
kr 640
kr 470
kr 360
kr 360

2020
kr 660
kr 485
kr 370
kr 370

Vekst 19 – 20
3%
3%
3%
3%

Ovennevnte leiesatser omfatter ikke utleie til politisk møtevirksomhet i regi av kommunens
folkevalgte
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Utleie av skolelokaler
For ett rom, mandag - fredag, gymsal
For ett rom, lørdag - søndag
For hvert ekstra rom, mandag - fredag
For hvert ekstra rom, lørdag- søndag
For spesialrom ekstra, mandag - fredag
For spesialrom ekstra, lørdag - søndag
For bare spesialrom, mandag - fredag
For bare spesialrom, lørdag - søndag

pr. time

2019
kr 115
kr 820
kr 115
kr 115
kr 225
kr 225
kr 775
kr 1 030

2020
kr 120
kr 845
kr 120
kr 120
kr 235
kr 235
kr 800
kr 1 060

Vekst 19 – 20
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Utleie av fellesstue ved kommunens bo- og dagsenter ol bygg til private anledninger
Utleie til private anledninger
kr 700
kr 720
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3%

KOMMUNALE AVGIFTER

FOR

VANN, AVLØP OG SEPTIKSLAM
Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg

GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2020

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. (lov av 31 mai 1974, nr. 17) og
forskrift om begrensning av forurensing, Del 4A, Kapittel 16. ( av 1.6 2004)
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Tilknytningsavgifter
*)Alle satser eks 25 % mva
Tilknytningsavgiften er ikke avhengig av areal. Avgiften er et engangsgebyr som betales ved første gangs tilknytning
og ved senere utvidelse av bygningsmassen

Vann
A)Bolighus og borettslag
Tilknytningsavg.pr boenhet
Tillegg for ekstra leilighet under 60 m2
Tillegg for ekstra leilighet over 60m2
B)Forretnings-/kontor-/industribygg, institusjoner,
driftsbygninger på gårdsbruk og lignende
Første 100m2 gulvflate
101 m2 – 500 m2
501 m2 – 1000 m2
1001 m2 – 1500 m2
Over 1500 m2 pr m2 (BRA)
C)Hytter/fritidsboliger
Tilknytningsavgift

Kloakk
A) Bolighus og borettslag
Tilknytningsavg.pr boenhet
Tillegg for ekstra leilighet under 60 m2
Tillegg for ekstra leilighet over 60m2
B)Forretnings-/kontor-/industribygg, institusjoner,
Driftsbygn på gårdsbruk og lignende
Første 100m2 gulvflate
101 m2 – 500 m2
501 m2 – 1000 m2
1001 m2 – 1500 m2
Over 1500 m2 pr m2 (BRA)

2019

2020

kr 9 363
kr 4 731
kr 9 363

kr 9 363
kr 4 731
kr 9 363

0%
0%
0%

kr 9 363
kr 18 598
kr 28 086
kr 37 447

kr 9 363
kr 18 598
kr 28 086
kr 37 447

0%
0%
0%
0%

kr 9 363

kr 9 363

0%

2019

2020

kr 8 803
kr 4 449
kr 8 803

kr 9 243
kr 4 671
kr 9 243

5%
5%
5%

kr 8 803
kr 17 486
kr 26 408
kr 35 211
kr 36,27

kr 9 243
kr 18 360
kr 27 725
kr 36 972
kr 38

5%
5%
5%
5%
5%

C)Hytter/fritidsboliger
Tilknytningsavgift kloakk og vann samme som bolig

Årsavgifter
Årsavgifter består av to deler:
*) Abonnementsgebyr, skal dekke kommunens faste årskostnader for tjenestene
*) Forbruksgebyr, innkreves etter målt vannmengde eller stipulert vannmengde pr m2
bruksareal på bygg
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Vekst 19 – 20

Vekst 19 – 20

Abonnementsgebyr

2019

2020

Vekst 19 – 20

Vann
Abonnementsgebyret differensieres etter
Brukerkategori og skal dekkes kommunens faste
årskostnader for tjenestene
Anslag for prosentvis andel av totale (faste og
variable) årskostnader

35 %

35 %

kr 1 926
kr 1 015

kr 1 926
kr 1 015

0%
0%

kr 2 210
kr 1 206

kr 2 321
kr 1 266

5%
5%

2019

2020

Vekst 19 – 20

kr 11,76

kr 11,76

0%

kr 23,69

kr 24,88

5%

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt
abonnementsgebyr
Næring (pr registrert foretak)
Bolig, fritidsbolig og borettslag (pr leilighet)
Avløp
Anslag for prosentvis andel av totale (faste
og variable) årskostnader
Alle abonnenter i en forbrukskategori betaler
likt abonnementsgebyr
Næring (pr registrerte foretak)
Bolig, fritidsbolig og borettslag (pr leilighet)
Forbruksgebyr
Vann
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller
stipulert forbruk
Enhetspris kr/m3
Målt forbruk:
Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler)
og pris pr m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.
Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
Avløp
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller
stipulert forbruk
Enhetspris kr/m3
Målt forbruk:
Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler)
og pris pr m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.
Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
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Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
*Vann: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3)
*Avløp: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3)
Stipulert forbruk (for de som ikke har vannmåler)
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr m3
Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:
Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2)
*Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940
*Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2
Forbruksgebyr boliger:
*Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
*Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
Gebyrer beregnes etter bruksareal for 3 ulike boligstørrelser:
Boligstørrelse 0 – 60 m2, vann
kr 1 015
Boligstørrelse 0 – 60 m2, avløp
kr 1 675
(stipulert forbruk pr bolig 72 m3 pr år)

kr 1 015
kr 1 759

0%
5%

Boligstørrelse 61 – 150 m2, vann
Boligstørrelse 61-150 m2, avløp
(stipulert forbruk pr bolig 150 m3 pr år)

kr 1 870
kr 3 488

kr 1 870
kr 3 662

0%
5%

Boligstørrelse over 150 m2, vann
Boligstørrelse over 150 m2, avløp
(stipulert forbruk pr bolig 216 m3 pr år)

kr 2 723
kr 5 525

kr 2 723
kr 5 801

0%
5%

kr 11,76
kr 23,69

kr 11,76
kr 24,88

0%
5%

Forbruksgebyr boliger:
*Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
*Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
Forbruksgebyrer hytter/fritidshus:
*Vann: (kr/m3)
*Avløp: (kr/m3)

Forbruksgebyr borettslag/sameielag:
I borettslag/sameielag kan det installeres felles vannmåler der avgift for vann og avløp betales
av sameiet/borettslaget.
Gebyr for installering/avinstallering av måler:
kr 1 839
kr 1 894
3%
Fastledd årsavgift pr. enhet vann/avløp i
borettslag/sameiet
kr 536
kr 552
3%
*Vann (kr/m3)
kr 11,76
kr 11,76
0%
*Avløp (kr/m3)
kr 23,69
kr 24,88
5,0 %
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*Målerleie
kr 1 768
Enh.pris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x forventet brukstid*)

kr 1 821

3%

*)Forventet brukstid settes som en andel av året etter flg modell:
Forventet brukstid = 0,5 (50 % av året)
Gebyr for vann og avløp kan kreves refundert ved manglende leveranse av mengde eller kvalitet.

Årlig vannmålerleie (kommunal måler)

2019

2020

Vekst 19 – 20

kr 412
kr 515
kr 875
kr 1 768

kr 424
kr 530
kr 901
kr 1 821

3%
3%
3%
3%

kr 1 839

kr 1 894

3%

Kommunen eier vannmålerne og betaler alle kostnader
knyttet til installering og vedlikehold av målerne. Det
betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene som
varierer med målerens størrelse etter flg modell:
*Private abonnenter
*Næring med måler mindre enn 50 med mer
*Næring med måler 51 – 150 med mer
*Næring med måler større enn 150 med mer
Målerleie forfaller til betaling på 1. termin
Gebyr ved avinstallering av vannmåler (innen tre år)

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vannog avløpsanlegg skal betale abonnents- og forbruksgebyr etter
gjeldende regler for næringsvirksomhet. Midlertidig bruk av vann
og avløp beregnes oppad til 2 – to år.

Septikslamanlegg

2019

2020

Vekst 19 – 20

Helårsboliger/næringsforetak
Alle eiendommer med private avløpsanlegg skal betale
Gebyr for tømming og behandling av septikslam etter
størrelse på tank.
Slamavgift for tanker inntil 4 m3 (1 boenhet)
Slamavgift for tanker 4 – 7 m3 (2 boenheter)
Slamavgift for tanker over 7 m3 (større anlegg) pr m3

kr 3 970
kr 6 909
kr 999

kr 3 176
kr 5 527
kr 799

-20 %
-20 %
-20 %

Hytte og fritid
Hytter og fritidsboliger skal betale tils. 33 % av gebyr
for helårs bolig pr. boenhet, tilsvarende boenhet for
helårsbolig.

kr 1 324

kr 1 059

-20 %

kr 3 970

kr 3 176

-20 %

Avgift for tømming og behandling av septikslam

Ekstratømming
Ekstratømming (etter avtale med kommunen).
I tillegg kommer kjøring.
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Gauldal Brann og Redning – Gebyrer
GEBYRREGULATIV 2020, FOR FEIING OG TILSYN MED
FYRINGSANLEGG:
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver, § 28, og Forskrift om brannforebygging §
17, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene
Melhus og Midtre Gauldal;
Gebyr per år, med mva

Feiing og tilsyn:
Tilsyn

Hvor ofte:

2019

2020

"

Hvert 12 år

148,00

156,00

"
"
"
"
Feiing
"
"
"
"
"
"

Hvert 10 år

177,00

187,00

Hvert 8 år

222,00

Hvert 6 år

296,00

234,00
312,00
468,00
61,00
73,00
92,00
121,00
183,00
365,00
731,00

Hvert 4 år

443,00

Hvert 12 år

58,00

Hvert 10 år

69,00

Hvert 8 år

87,00

Hvert 6 år

115,00

Hvert 4 år

173,00

Hvert 2 år

346,00

Hvert år

693,00

Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener
samme boenhet, hvor det betales kun ett gebyr for tilsyn.

Servicetjenester utført av feier:

Sats, med mva
2019

2020

Installasjonskontroll av ildsted

821,00

Feiing i tillegg til vurdert behov

821,00

Feiing av ordinært ildsted

821,00

Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg per time

821,00

Fresing av skorstein* per time

821,00

Røykprøve av skorstein per time

821,00

Kamerakontroll av skorstein per time

821,00

Tetthetsmåling av skorstein per time

821,00

Service oljekamin per time

821,00

Temperaturmåling/røykgassanalyse av skorstein per time

821,00

Informasjon til megler

322,00

846,00
846,00
846,00
846,00
846,00
846,00
846,00
846,00
846,00
846,00
332,00

* Første gangs fresing faktureres ikke.

Kriterier for gebyrfritak:
Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til
oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at
fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget
likevel er i bruk).
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Envina - Priser for husholdningskunder 2020

Gebyrer
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