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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR TILTAK ETTER PLAN OG 
BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2011 
 

Gebyrer er vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-1 
Vedtatt av kommunestyret den 15.12.10. 
Grunnlag for automatisk prisjustering er konsumprisindeksen pr. sept. 2010. 

Alminnelige bestemmelser:                                                                                    
§1. Betalingsplikt: 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret skal 
betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra planavdelingen. 
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, 
fullstendig søknad, tilleggssøknad eller melding foreligger. 

§2. Betalingstidspunkt: 

A. Plansaker: 
     Gebyr for reguleringsplaner etter § 12, konsekvensutredninger etter § 14 og  
     dispensasjoner etter § 19 forfaller til betaling pr. 30 dager.  
B. Byggesaker: 

Gebyr for tiltak etter §§ 20-2 forfaller til betaling pr 30 dager. 
Gebyr for tiltak etter §§ 20-1 og 23 forfaller til betaling pr 30 dager. 
Gebyrer knyttet til rammetillatelse etter § 21-4, 4.ledd skal betales før det 
innvilges igangsettingstillatelse. 

§3. Indeksregulering: 

     Satsene i regulativet er pr. 01.01.2011.  
     Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis endring i  
     konsumprisindeksen. Basis er indeks pr. sept. 2010. 

§4. Urimelig gebyr: 

     Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader  
     planavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre  
     grunner, kan plansjefen fastsette passende gebyr.  

§5. Klageadgang: 

     Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er  
     oppfølging av regulativet. Klageadgang gjelder kun der det fastsettes  
     skjønnsmessig avgjørelse etter § 4. 
     Klageinstans for fastsettelse av gebyr etter § 4 er den kommunale klagenemda. 
 
 
 



  

 
 
 
Gebyrene: 
1.  Tiltak etter § 20-1 i pbl.: 
     Bolig- og fritidseiendommer: 

     Frittliggende garasjer og uthus   kr  5.345,- 
     Boligbygg / fritidsbebyggelse: 

 for 1. boenhet   kr 11.760,- 
 tillegg pr. boenhet utover den første   kr   5.880,- 

 
      Tilbygg, påbygg, ombygging på bolig- og fritidseiendommer: 

     Boligbygg: 
 tilbygg/påbygg uten ny boenhet   kr    5.345,- 
 tilbygg/påbygg som inneholder ny boenhet   kr  11.760,- 

     Garasje, carport og uthus, samt arealuavhengige saker   kr    5.345,- 
 

      Nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging andre bygg; 
                Bruksareal og bebygd areal beregnes i samsvar med NS 3940. 

     Bruksareal inntil 100 m²   kr  11.760,- 
     For arealer over 100m² betales følgende gebyrer i tillegg: 

 bruksareal fra   101 – 500 m², pris pr. m²   kr         43,- 
 bruksareal fra   501 m²,  pris pr. påbegynt 500 m²   kr  16.035,- 

     Takoverbygg inntil 100 m2   kr    5.345,- 
     Uisolert lagerbygg beregnes etter ovennevnte arealintervaller  
      med 50 % gebyr. 

       
       Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av  
       tiltak som nevnt under § 20-1   kr    3.740,- 
       Bruksendring uten bygningsmessige arbeider   kr    3.740,- 
       Riving av tiltak nevnt under §§ 20-1 og 2: 
               SEFRAK-registrerte bygg   kr    3.740,- 
               Andre tiltak   kr    1.600,- 
       Plassering av varige konstruksjoner eller anlegg, gjelder også  
       private avløpsanlegg   kr    2.140,- 
       Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske  
       installasjoner (bl.a. pipe, ildsted og våtrom)                                     kr    1.070,- 
       Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt  
       annen ombygging som medfører fravikelse av bolig                        kr    3.740,- 
       Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning o.l. kr    1.070,- 
       Skiltplan – mer enn 2 skilt     kr    2.140,- 
       Mindre terrenginngrep og parkeringsplass inntil 600 m², veg   
       og ledningsanlegg inntil 100m lengde   kr    6.415,- 
       Større terrenginngrep og parkeringsplass med areal over 600 m², 
       veg og ledningsanlegg inntil 500m lengde   kr   10.690,- 
       Veg og ledningsanlegg over 501m lengde   kr   16.035,- 
       Rehabilitering av innstikksledninger   kr     1.600,- 
       Basseng, brønn og dammer   kr     1.600,- 
 
 
 



  

 
 
 
2.    Opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie  
       eller festegrunn for bortfeste i mer enn 10 år, § 20-1 m: 
       For søknad om opprettelse av ny eiendom ihht. reguleringsplan      kr.   3.740,- 
       For søknad om opprettelse av ny eiendom utenfor regulert område  kr.   5.345,- 
       For søknad om tilleggsarealer / grensejustering      kr.   2.140,- 
 
3.    Søknad om tiltak etter § 20-1 med trinnvis behandling: 
       Alle satser i regulativet gjelder for rammetillatelse 
       Tillegg for hver igangsettingstillatelse      kr    3.210,- 
       Tillegg for hver endringstillatelse                                                        kr    2.140,- 
 
4.    Søknad om tiltak etter § 20-1 som oppfyller § 21-7, 2.ledd: 
       For søknader etter denne sakstype betales 80% av satsene etter pkt. 1 

 
5.     Søknader om tiltak etter § 20-2: 
        Driftsbygninger for husdyrhold, nye bygg samt tilbygg  
        med bruksareale større enn 100 m²      kr   11.760,- 
        Tilbygg til driftsbygninger for husdyrhold med bruksar. inntil 100 m² kr     5.880,- 
        Andre nybygg / tilbygg driftsbygninger      kr     3.740,- 
        Arbeid i tilknytning til midlertidige eller transportable  

  bygninger, konstruksjoner og anlegg      kr     2.670,- 
        Mindre byggearbeid på boligeiendom: 
        Frittliggende bygg med bruksareale inntil 15m², samt mindre  

   tilbygg uten bruksareale      kr     1.070,- 
        Frittliggende bygg med bruksareale over 15m² samt tilbygg      kr     3.740,- 
        Tilbygg på boligeiendom – inntil 15m² bruksareale ,  

   samt arealuavhengige tiltak                                                               kr    1.070,- 
        skilt , antennesystem og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel      kr    2.140,- 
 
5.    Dispensasjoner: 
       Dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel § 11-5                        kr    6.415,- 
       Dispensasjoner fra reguleringsplaner med politisk behandling       kr    6.415,- 
       Dispensasjoner fra reguleringsplaner, administrativ behandling         kr    2.670,- 
       Ordinært saksbehandlingsgebyr i hht. tiltakets art kommer i tillegg 
 
6.    Behandling av reguleringsplaner 
       For områderegulering som fremmes i hht. § 12-2      kr   40.000,- 
       For detaljregulering som fremmes i hht. § 12-3                                  kr   40.000,-    

 Når utbyggingsarealet overstiger 5 daa., betales tillegg pr. daa          kr     1.070,-     
      Når hovedformål er å legge til rette for tiltak etter § 12-2 og 3 hvor  
      veglengden overstiger1,0 km, betales tillegg pr. påbegynt 500 m       kr     5.345,-  
      For planer som førstegangsbehandles av statlig eller regional  
      myndighet etter § 3-7                                            betales 60% av normalgebyret 
      Endring og oppheving av reguleringsplaner som krever full  
      behandling etter § 12.14,                                      betales 50% av normalgebyret  
      Behandling av planer avvist av planutvalget ved1. gg. behandling      kr  10.700,- 
      Annonsering, befaring o.l. er inkludert i prisene. 

 



  

 
 
 
 
7.    Konsekvensutredninger § 14-5: 
       Gebyret fastsettes i forhold til medgått tid for den enkelte saksbehandler, og  
       beregnes etter et timehonorar på 1,2 promille av brutto årslønn. 
 
8.    Søknad om ansvarsrett fra foretak: 
       Ansvarsrett fra foretak med sentral godkjenning etter § 22-1             kr.   110,-   
       Ansvarsrett fra foretak som søker lokal godkjenning etter § 22-3       kr.   850,- 
 
9.    Avslag på byggesøknad og saker som ikke kommer til utførelse: 
       Dersom tiltak etter § 20-1 fører til avslag skal det betales 50 % av fullt gebyr. 
       Dersom tiltaket ikke kommer til utførelse, skal det betales 80% av fullt gebyr. 
       Gebyrer for tiltak etter § 20-2 skal betales fullt ut selv om tiltaket ikke kommer  
       til utførelse eller avslås. 
 
10.  Igangsetting uten tillatelse: 
       Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse etter plan- og bygningsloven 
       er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50% av fullt behandlingsgebyr.  
       I avslagstilfellene blir  summen av avslagsgebyret og tilleggsgebyret  
       130% av fullt gebyr. 
       Minimumsgebyret er       kr   4.275,- 
 
11.  Sluttkontroll og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 
       For tiltak som blir tatt i bruk før kommunen har gitt midlertidig  
       brukstillatelse eller ferdigattest                                                             kr   4.275,- 
 
12.  Reduserte satser ved lang saksbehandlingstid: 
       Saksbehandlingstid regnes i samsvar med SAK § 7-1 og forskrift om byggesak 
       For søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1 tilbakebetales tiltakshaver  
       25% av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynte uke fristen overskrides.  
       Hvor det er avtalt en annen frist eller hvor kommunen har avtalt en annen frist  
       enn den som er gitt i SAK § 7-4, inntrer virkningene av gebyrnedsettelse fra det 
       tidspunkt den avtalte eller forlengede fristen overskrides.  
 
13.  Sakkyndig bistand: 
       Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i   
       h.h.t. lov- og forskriftskrav og lignende settes gebyr lik kostnader for slik bistand.   
       Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Det faktureres da  
       ikke gebyr fra kommunen. 
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