GEBYRREGULATIV
FOR TEKNISK ENHET

GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:
 §§ 33-1 og 32-8 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008
 Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker,
godkjent av Landbruksdepartementet 29.12.1993
 § 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni
2005
nr. 101 (og forskriftenes § 16).
 § 11-4 i forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning
(Forurensningsforskriften)
 § 7 i lov om eierseksjoner av 20 mars. 1997

Gebyrregulativ ble vedtatt av Hamarøy kommunestyre i møte
9.12.2010 under sak 70/10.
Regulativet vil gjelde fra og med den 1.1.2011 og erstatter tidligere
gjeldende regulativ.
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Kap. A.
Generelle bestemmelser
A.1

Betalingsbetingelser.
For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før
saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og
kommunens utgifter til fagkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling
skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er
fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning
eller tilbakebetale for mye betalt gebyr1.
Regning på gebyrer utstedes til rekvirent/tiltakshaver/bestiller etter det regulativ
og satser som er gjeldende på rekvisisjonstidspunktet2. Saksgebyrer skal betales
selv om søknaden skulle bli avslått.
For oppmålingstekniske arbeider inkluderer de fastsatte gebyrsatsene hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, grensemerker og merking av
grenser - hvis ikke annet er nevnt. Tinglysingsgebyr innkreves samtidig med
oppmålingsgebyret.
MVA beregnes ikke ved innkreving av gebyrene med mindre de er nevnt under hvert
enkelt punkt i regulativet.
Gebyr skal være betalt innen 21 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling
kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre
flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med
morarenteloven fra forfallsdato.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale
gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.2

Medgått tid.
For arbeider som ikke kan beregnes etter de forestående satser, beregnes gebyret
på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr. 650,-.

A.3

Urimelig gebyr.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til
grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen av
eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr3.

1

Hamarøy kommune praktiserer forskuddsbetaling så langt dette er mulig. I enkelte
sammenhenger er det tjenlig å vente med gebyrinnkreving til seinere i prosessen.
2

Punktet fastslår at alle som får utført tjenester etter regulativet, skal betale tilhørende
gebyrer. Dette gjelder også kommunen og andre offentlige tjenestemottakere.
3

Regelen er en sikkerhetsregel som tillater å fravike regulativets satser, både oppover og
nedover i de tilfeller regulativet medfører et åpenbart urimelig gebyr.
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A.4

Fritak for gebyr
Når særlige grunner tilsier det, kan Formannskapet helt eller delvis gi fritak for
betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak4.

A.5

Avbrutt arbeid
Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller
avsluttes før det er utført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende
det kommunen har utført.

A.6

Klage
Punkter i regulativet kan i enkelte tilfeller regnes som enkeltvedtak og kan
påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

A.7

Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med
kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.

A.8

Eierseksjonering/reseksjonering:
Gebyr i.h.h.t Eierseksjoneringsloven
 Uten befaring: 3 x R + tinglysing
 Med befaring:
5 x R + tinglysing
R = Rettsgebyr (kr. 860,- pr.1.1.2010)

A.9

Forkortelser
pbl = plan- og bygningsloven
FUP = Det Faste Utvalg for Plansaker

A.10 Gyldighet
Dette regulativet gjelder for 2011, f.o.m. annonseringsdato.
Tinglysingsgebyr pr. 1.januar 2010 er kr. 1 548,-. Det alminnelige tinglysingsgebyret
er hjemlet i rettsgebyrlovens kap. 6 og utgjør 1,8 ganger rettsgebyret.

4

Punktet er unntaksregel som forutsetter klare politiske retningslinjer for den praksis som
skal gjelde. ”Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.
Eksempel på en tiltaksorientert sak er: - Melding/søknad som gjelder et fredet eller
verneverdig kulturminne.
Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er: - Tiltakshavers betalingsevne eller samfunns funksjon for eksempel en humanitær organisasjon. For den siste kategorien bør de samme
retningslinjer som kommunen benytter i forhold til søknad om ettergiving av skatter og
avgifter følges.
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Kap. B.
Gebyrer for tiltak etter Plan- og bygningslovens byggesaksdel
B.1

Oppføring av bygning1 (pbl § 20-1 bokstav a – søknadspliktig tiltak)

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i
en byggesøknad, er medregnet i byggesaksgebyret.



Boligbygning (kode 111 – 172 og 193 – 199):
Tiltaksklasse2 1:
kr. 7 020,Tiltaksklasse 2:
kr. 9 120,Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr. 7 020,Enhet nr. 2 til og med nr 5: 50 % av satsene i tabellen.
Fra og med enhet nr. 6: 20 % av satsene i tabellen.



Boliggarasje, uthus og naust. (kode 181 – 183):
2
a. Bygning med BYA (bebygd areal) 50 - 100 m :
Tiltaksklasse 1:
kr. 3 080,Tiltaksklasse 2:
kr. 4 210,Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr. 3 080,b. For bygning med BYA større enn 100 m 2 beregnes gebyr etter kode 230 (lagerbygning)



Industri- og lagerbygning (kode 211 – 249) Kontor- og forretningsbygning
(kode 311 – 330) og Samferdsels- og kommunikasjonsbygning (kode 411 – 449)
Tiltaksklasse 1:
kr. 7 020,Tiltaksklasse 2:
kr. 9 120,Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr. 7 020,For rene lagerbygninger o.l.(kode 231 - 239) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt
gebyr i henhold til ovenstående. For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr.



Andre bygninger (kode 511 – 699)
Tiltaksklasse 1:
kr. 10 244
Tiltaksklasse 2:
kr. 13 881
Tiltaksklasse 3: medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr. 10 244
For tilbygging av ny(e) boenhet(er), eller tilbygging, påbygging eller underbygging som
vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning.
For andre tiltak er gebyret:
Tiltaksklasse 1:
kr. 3 080,Tiltaksklasse 2:
kr. 4 210,Tiltaksklasse 3:
kr. 3 080,Tiltaksklasse 3:
kr. 1 528,-

1

Typeinndeling er i samsvar med NS 3457 (koder er tilført i parentes). En videre oppdeling av
NS 3457`s koder er gitt i føringsinstruks for Matrikkelen. Definisjonene som er gitt der, legges til
grunn ved praktisering av regulativet.

2

Tiltaksklasser angir grad av kompleksitet, dvs. tekniske krav, størrelse o.l., for tiltaket.
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B.2
B.3

Saker etter pbl § 20-2:

kr. 3 080,-

Dispensasjoner
For hvert forhold som krever dispensasjon fra lov, forskrift eller plan – betales
kr. 2 350,- i tillegg – maks. kr. 7 050,- pr. sak.

B.4

Andre tiltak
Fasadeendring, bruksendring, riving, tekn. installasjoner, skilt , pipe,
terrenginngrep, opparbeidelse av parkeringsplasser:
kr. 3 080,-

B.5

Godkjenning av foretak



Søknad om lokal godkjenning av foretak:
Søknad om ansvarsrett:

kr. 1 500,kr. 500,-

B.6

Byggesak som er igangsatt uten formell tillatelse betales 3 ganger
ordinært gebyr.

B.7

Refusjonssaker (pbl kap. 18)

B.7.1 Planbehandling og refusjonsvedtak (§ 18-8)
Gebyr fastsettes etter brukte timeverk og utgifter til sakkyndig bistand.
Minstegebyr: kr. 8 560,B.7.2 Kostnadskontroll og fastsetting av refusjon (§ 18-9)
Gebyr fastsettes etter brukte timeverk og utgifter til sakkyndig bistand.
Minstegebyr: kr. 6 420,Kommunen kan nekte å starte arbeidene etter B.7.2 til gebyr for arbeidene som
inngår i B.7.1 og minstegebyret etter B.7.2 er betalt. For gebyr som overstiger
minstegebyret, kan kommunen kreve betaling etter hver avsluttet etappe i
saksbehandlingen.

B.8

Ulovlighetsoppfølging (kap. 32)
For kommunens arbeider med oppfølging av ulovligheter skal det alltid vurderes
ileggelse av overtredelsesgebyr i medhold av pbl § 32-8 og ny SAK kap. XVII. I tillegg
kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand.

B.9

Tilsyn (pbl § 25-1 og ny SAK kap. XVI)
Kostnader forbundet med tilsyn etter pbl kap. 25 og ny SAK kap. XVI (Kommunens
tilsyn) er inkludert i gebyrene etter B.1. med 20%.

B.10 Byggeplassering/beliggenhetskontroll.
Godkjenning av plassering etter befaring, uten noen innmåling:
Horisontal og vertikal plassering av bygning:
 Bygning med inntil 4 hushjørner:
 Pr. bygningshjørne utover 4: kr. 70,- pr. stk.

kr. 920,kr. 1 760,-

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges
før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk, jfr.
pkt. A.2.
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk.
Minstegebyr:
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B.11 Delingssøknad (pbl § 20-1 bokstav)
For delingssøknad som er samordnet med annen tiltakssøknad, f.eks. byggesøknad,
skal delingssøknadsgebyret være 75% av satsene nedenfor.
Gebyret gjelder pr. søknad. Hvor søknaden gjelder flere formål eller ulike områder,
skal det kreves høyeste gebyrkategori.
B.11.1 Søknad i regulert område
Samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller detaljplan:
kr. 1 760,Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt:
 Boligtomt
kr. 2 810, Andre formål
kr. 2 340,B.11.2 Søknad i uregulert strøk
 Boligtomt
 Andre formål

kr. 3 160,kr. 2 690,-

Innebærer søknaden dispensasjon, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. B.3.

Kap. C
Gebyrer for planbehandling etter plan- og bygningslovens kap. 12
C.1

Privat forslag til detaljregulering, reguleringsplan eller endring av
gjeldende bebyggelses- (detaljregulering) eller reguleringsplan.
Saksgebyret skal beregnes etter følgende tabell:

Gebyr
Basisgebyr

5

Enkel sak

Mer omfattende sak

Komplisert sak

Kr.
9 150,-

Kr. 19 450,-

Kr. 25 200,-

Tillegg for
rammeavklaring Kr.
2 200,Tillegg for
bearbeiding

Kr.
3 450,-

Kr. 4 000,-

Kr. 6 300,-

Etter medgått tid og
utgifter til sakkyndig
bistand. Minstegebyr;
kr. 5 750,Etter medgått tid og
utgifter til sakkyndig
bistand. Minstegebyr;
kr. 11 450,-

Basisgebyret forutsetter plan som er utarbeidet ved digitale teknikker og hvor
planen i digitale form er vedlagt søknaden. Regelen forutsetter at planens kartdata
er i nasjonal/kommunal godkjent standard. For planer som er fremmet i analog
form, og som må bearbeides til digital form, kommer det et tillegg etter medgått
tid, jfr. pkt A.2, eller etter regning for sakkyndig bistand.

5

Basisgebyret er et fast gebyr til dekning av kommunes gjennomsnittskostnader med en søknad som
er fullstendig fra søkers side, fram til saken er en ”offentlig” plansak. Gradering som angitt i C.1.
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Avklaring av rammer
Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en ”offentlig”
plansak, må bruke tid på avklaringer av rammer som er uavklart i forhold til lov,
forskrift, overordnet plan eller vedtak gjort i medhold av disse, skal det betales
tilleggsgebyr som vist i tabellen. Inndelingen for tilleggsgebyret er definert slik:
Enkel:

Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende
plan(er). Inntil ett dagsverk.

Mer omfattende:

I samsvar med overordnet plan, men manglende
detaljavklaringer. Fra 1-4 dagsverk tilleggsarbeid for
kommunen.

Komplisert:

Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig
vedtak.

Bearbeiding av planpresentasjon
Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en ”offentlig”
plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjonen, skal det betales et
tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik:

C.2

Enkel:

Noen mindre justeringer må utføres.

Mer omfattende:

Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra 1-4
dagsverk.

Komplisert:

Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves.

Fornyet søknad
Dersom det innen ett år innsendes fornyet søknad for plan som ble nektet fremmet,
skal det betales halvt basisgebyr og fulle tilleggsgebyr i forhold til rammeavklaring
og bearbeiding dersom søknaden medfører behov for dette. Før gebyrberegningen
blir utført, skal en fornyet søknad klassifiseres ut fra den situasjon denne søknaden
er i forhold til ovennevnte klassifiseringsregler.

C.3

Søknad om planendring.
For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende basisgebyr:
Klasse 1 (mindre vesentlige endringer):
kr. 4 600,Klasse 2 (vesentlige endringer uten innvendinger fra berørte parter): kr. 9 150,Klasse 3 (vesentlige endring der det foreligger innsigelse/innvendinger): Basisgebyr
som for ny sak (C.1).
I tillegg kan det for alle klassene kreves gebyr etter C.1 for tilleggsarbeid.
For planer som er fremmet i analog form, og som må bearbeides til digital form,
kommer det et tillegg etter medgått tid, jfr. B a, eller etter regning for sakkyndig
bistand.

C.4

Konsekvensutredning, pbl kap. 14
Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr.
vedlegg I og II i Forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens
kapittel kap 14), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen
måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
Minstegebyr pr. utredet forhold er:
kr. 17 000,-
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Kap. D
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (§32)
D.1

Oppretting av matrikkelenhet
Timesats for jobbing etter matrikkelloven

D.1.1 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn
Inntil 2 punktfeste på samme registernummer, etablert i samme sak
uten oppmåling:
med oppmåling:
areal fra 0 – 2 000 m²
areal fra 2 001 m² - økning pr. påbegynt dekar (1 000 m²)

kr. 650,-

kr. 3 000,kr. 7 000,kr. 12 000,kr. 1 000,-

D.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 2 000 m²
areal fra 2 001 m² - økning pr. påbegynt dekar

kr. 12 000,kr. 1 000,-

D.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 2 000 m²
areal fra 2 001 m² - økning pr. påbegynt dekar

kr. 12 000,kr. 1 000,-

D.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
volum fra 0 – 2 000 m³
volum fra 2 001 m³ - økning pr. påbegynt 1 000 m³

kr. 12 000,kr. 1 000,-

D.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

D.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Vi viser til D.1.1, D.1.2, D.1.4 og D.1.5. I tillegg kan det tilkomme ekstra gebyr for å
utføre oppmålingsforretning.

D.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, må avises eller av andre
grunner ikke lar seg fullføre – settes til 1/3 gebyr etter satsene i D.1.1 eller D.1.2.

D.3

Oppretting av matrikkelenhet

D.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med
inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom
kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før
justeringen. For grensejustering til veiformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
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D.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens
volum, men den maksimale grenser settes til 1 000 m²
volum fra 0 – 250 m³
kr. 5 000,volum fra 251 – 1 000 m³
kr. 8 000,-

D.4

Arealoverføring

D.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførses.
Arealoverføring utløser dokumentavgift, med unntak av arealoverføring til
veiformål.
areal fra 0 – 500 m²
kr. 12 000,areal fra 501 m² - økning pr. nytt påbegynt 500 m²
kr. 1 000,D.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføes fra én matrikkelenhet til en annen
– ikke være registret på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til én
matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten
skal utgjøre ett sammenhengende volum.
volum fra 0 – 500 nm³
kr. 12 000,volum fra 501 m³ - økning pr. nytt påbegynt 500 m³
kr. 1 000,-

D.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

D.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

D.7

kr. 2 500,kr. 500,-

kr. 4 000,kr. 500,-

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 meter grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges.

kr. 1 500,kr. 500,-

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

D.8

Forandring i grunnlaget for matrikkelføring i saken
Gjør rekvirenten under saken gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av
saken, opprettholdes likevel gebyret.

D.9

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

kr. 175,kr. 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.
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Gebyrregulativ i kraft fra 1.1.2011
Teknisk enhet, Hamarøy kommune

Kap. E
Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre
avløpsanlegg, forskrift om utslipp fra mindre anlegg § 9 og
forurensingslovens § 52 a.
E.1

Rammer for gebyrberegning.




E.2

Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for
saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, men kan avregnes over
en 4 års periode.
Gebyrberegning baseres på forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av
12. april 2000 og kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll
av mindre avløpsanlegg av 05.04.01

Saksbehandlingsgebyr.
Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad
om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse eller ved melding etter
lokal forskrift.
For hvert avløpsanlegg:
Aktivitet
Søknad om utslippstillatelse
Mindre endringer av
utslippstillatelse
Melding etter lokal forskrift

Anlegg som ikke
overstiger 15 PE
kr. 1 750,kr.

Anlegg over 15
PE
kr. 5 500,-

1

kr.

550,-

880,-

I tillegg betales MVA.
Større endringer/omgjøringer av utslippstillatelse følger samme satser som for
søknad om utslippstillatelse.

E.3

Kontrollgebyr (årsgebyr)
Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om
utslipp fra mindre avløpsanlegg.
For hvert avløpsanlegg :
Fritidsbolig
Anlegg som ikke overstiger 15 PE
Anlegg for 16 – 100 PE
Anlegg for 101 – 500 PE
Anlegg for over 500 PE

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25,- pr. år
50,- pr. år
100,- pr. år
2 000,- pr. år
5 000,- pr. år

I tillegg betales MVA.

1

Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk
med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn på 60 gram oksygen pr. døgn.
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