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 Nordreisa kommunestyre  

 

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatser for 2018 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.12.2017  

Behandling: 
Siv-Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: til behandlingen 2019 skal det utredes 
en mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler for barn og unge.  
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: kommunen endrer ikke betalingene for avskrift, 
kopier mm jfr arkivforskriften. 
 
Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag: lovpålagte utvalg som idrettsråd/kulturråd 
behandles på like linje med politiske partier og gis gratis leie av kommunale bygg.  
 
Det ble stemt over innstillingen fra Helse- og omsorgsutvalget. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget til Hansen. Forslaget enstemmig vedtatt.  
Så ble det stemt over forslaget til Bergset. Forslaget enstemmig vedtatt.  
Til slutt ble det stemt over forslaget til Evanger. Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ for 
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 



For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de 
som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.  
 
Det innføres lik betalingssats på middagsombringing for hele kommunen: 

 Middag hel kr 97,- 
 Middag hel inkl transport kr 134,- 
 Middag redusert kr 74,-   
 Middag redusert inkl transport kr 111,- 

 
Til behandlingen 2019 skal det utredes en mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler 
for barn og unge.  
 
Kommunen endrer ikke betalingene for avskrift, kopier mm jfr arkivforskriften. 
 
Lovpålagte utvalg som idrettsråd/kulturråd behandles på like linje med politiske partier og gis 
gratis leie av kommunale bygg.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.11.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 28.11.2017  

Behandling: 
Sigrund Hestdal (Ap) fremmet følgende endringsforslag:  
Det innføres lik betalingssats for middagsombringing for hele kommunen. 
Middag hel kr. 97   inkludert transport kr. 134 
Middag redusert kr. 74 inkludert transport kr. 111 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Det innføres lik betalingssats for middagsombringing for hele kommunen. 



Middag hel kr. 97   inkludert transport kr. 134 
Middag redusert kr. 74 inkludert transport kr. 111 
 

1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende 
vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtas i hht følgende 

vedlegg: 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2018 og forskrift om gebyrregulativ 
for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 
 

2. For å øke bruken av efaktura videreføres ordning med premiering av de som går over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie 
blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 

Saksopplysninger 
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2018 er det lagt opp til en generell lønns- 
og prisvekst (kommunal deflator på 2,6 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de 
fleste områder lagt inn en økning på 2,6 %. De ulike områdene er beskrevet under. 
 
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2018 legges det til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,6 pst.  



 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 

Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren.  
 Demografikostnader.  

 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,6 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2018. 
 
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 2,6 %.  
 
I tillegg ønskes  videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.  
 
Feiing, vann og avløp  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2018 innen VAR sektoren: 

 Gebyr vann økes med 4 % 
 Gebyr avløp reduseres med 7,5% 
 Gebyr feiing reduksjon på 6,75% 

 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,6 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2018 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
 
Gebyr vann økes med 4 % i forhold til 2017.  Fast gebyr blir da kr 2691 eks mva/ kr 3364 inkl 
mva.  Variabelt gebyr kr 13,80 eks mva/ kr 17,25 inkl mva pr m2/m3.   
 
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 legger til grunn gebyrøkning på 7 % fra 2016 til 2017, for 
deretter årlige endringer på mellom + 2% og -1% samtidig som fondet reduseres, samlet økning 
på 14 % for planperioden. 
Vanngebyret ble derimot redusert fra 2016 til 2017 med 5% for å unngå ytterligere fonds-
oppbygging.  Gebyrutviklingen i planen er ikke oppdatert mht dette forholdet og kan derfor ikke 
legges til grunn.   
 
Gebyr avløp reduseres med 7,5 % i forhold til 2017. Fast gebyr 3321 eks mva/ 4151 inkl mva.  
Variabelt gebyr kr 16,60 eks mva/ 20,70 inkl mva pr m2/m3. 
 
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 legger til grunn gebyrøkning på 0,4 % fra 2017 til 
2018.  Redusert gebyr under kalkulert nivå skyldes fortsatt lavt rentenivå.   
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2019 – 2022 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %.  Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk 
rente økes fra 2,0 % i 2019 til 3,5 % i 2022. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye 
sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
 
Kalkulert gebyrutvikling 2017-2022: 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Vann 4184 4348 4527 4711 4948 5246 
Avløp 5738 5308 5308 5308 5413 5688 



 
Tabellen viser totalt kalkulert gebyr eks mva for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt 
kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr. 
 
 
 
Historisk gebyrnivå 2010 – 2016: 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vann 4368 5024 5024 4624 4713 4404 
Avløp 5621 5621 5384 5384 5545 5738 

 
 
Feiing:  
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til gebyr følger samme 
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Feiing 418 414 414 555 438 400 373 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr eks mva. 
 
 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 1,0 % for renovasjonsgebyret unntatt 
gebyret hentegebyr dunk inntil 6 meter. For det er det ingen økning. For kjøp av dunk er gebyret 
foreslått økt med 4,8 % (dekker økte innkjøpskostnader). Gebyrene for slam økes med 2 %. 
 
Byggesak og oppmåling 
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-
myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.  
I forslag til nye gebyrer for 2018 er det lagt til grunn generell prisvekst på 2,6 %.  
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om 
økning i henhold til prisvekst på 2,6 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, 
seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr. 
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring 
av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,6 %.  
 
Havnene i Oksfjord og Klubbenes er tatt inn i regulativet fra i år. 
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 
 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

Satsene er oppjustert med 2,6% og vil gi følgende egenandeler: 

G-grense Nedre inntekt grense 
kr 

Øvre inntekt grense 
kr 

Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 187.268 Kr 205 
2-3 G 187.269 280.902 Kr 1.230 
3-4 G 280.903 374.536 Kr 2.051 



4-5 G 374.537 468.170 Kr 3.282 
Over 5 G 468.171 --- Kr 4.102 

 
Timepris hjemmehjelp kr 400 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, 
men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 
 

Trygghetsalarm 

G-grense Nedre inntekt grense 
kr 

Øvre inntekt grense 
kr 

Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 187.269 Kr 107 
Over 2 G 187.269 --- Kr 141 

 

Middagsombringing 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 97 Kr 122 Kr 134 
Middag redusert porsjon Kr 74 Kr  97 Kr 111 

 

Institusjonsopphold 

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 
160 80 8200 

 
Når det gjelder egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt 1-2 G, kommer det 
hvert år en forskrift rundt nyttår som regulerer maksimumsstørrelsen på egenandelen. Det 
samme gjelder institusjonsopphold og fribeløp vederlag. Kommunen kan ikke sette disse 
egenandelene høyere enn forskriften tilsier. Det foreslås derfor at satsene justeres senere i 
forhold til forskriften. 
 
Oppvekst og kultur 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,6 %.  
Billetter kino for voksne foreslås økt med 2,6 %, for barn justeres etter filmprisøkning fra 
filmbyråene. 
 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,6 %.  
Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 
2 910 kroner per måned. Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  
 
Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper foreslås økt med 2,6 %, mens pris for 
enkeltbilletter ikke foreslås økt. 
 
Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015. I 2016 og ble det gjort noen 
endringer i forslaget som delvis tok etterretning kritikken fra det frivillige kulturlivet om høye 
priser for å leie kulturscenen. Dette videreføres i forslag for 2018. 



Prinsippet om at 10 % av billettinntektene kommer i tillegg videreføres. Vi mener dette er viktig 
for å få bredde i kulturlivet som benytter salen. Ved en lav fastleie vil også de som ikke trekker 
full sal ha mulighet til å leie der.  
 
Leiesatser for kantine, hallen og ishavsstudio tas inn. De ble tatt ut for 2017, men nye behov 
viser at det her også må være en sats. Siden dette er utleie som vil skje i helger, er det lagt inn en 
sats som dekker ekstra renhold og drift.  
 
Billettsystem til kulturscenen og kino ble innført i 2015. Erfaringene er gode. Løsningen er 
enkel, både for kunde og arrangør. Vi mener prisen må gjenspeile dette og viderefører ordningen 
med 10 % billigere billetter ved kjøp gjennom det elektroniske systemet. 
 
Det legges ikke inn økning på: 
- Billetter svømmehall, enkeltbilletter 
- Leie av samfunnshus og idrettshall  
 
Det ble for 2017 innført at håndballgruppa får gratis leie av kantina i forbindelse med 
hjemmekamper. Ordningen videreføres for 2018.  
 
Satser for utleie av Point tas ut med bakgrunn i egen sak om landtidsleie av huset. 
 
E-faktura 
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet 
for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, 
kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol) i kvartalet, og av disse sendes det ut 
867 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (38 %), deretter på kommunale avgifter (20,7 %) 
og minst på helsetjenester (8,9 %). 
I 2017 sendes det ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på 
kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %). 
 
Pr 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2017 har vi 871 e-
fakturamottakere, altså en økning på 26 %. Ordningen med uttrekking av Ipad foreslås 
videreført, men den reduseres til en gang i året. Trekning gjøres i desember. 
 
Betaling for avskrifter eller kopier av dokumenter i arkivdepot  
I følge arkivforskriften § 5-6 kan arkivdepoter kreve betaling for avskrifter, utskrifter og kopier 
til papir av dokumenter i depotet. Kulturdepartementet har fastsatt at arkivdepotene kan ta 
betaling etter følgende satser:  
 Avskrifter: 250 kroner per side  
 Bekreftede utskrifter eller kopier: 15 kroner per side  
 Ikke-bekreftede utskrifter eller kopier: 6 kroner per side  
 
Det framgår av arkivforskriften § 5-6 at depoter ikke kan kreve betaling for elektroniske 
sendinger av dokumenter som allerede foreligger i elektronisk versjon.  
Av samme paragraf framgår det at arkivdepotene ikke kan kreve betaling for den tiden det tar å 
behandle innsynskrav, kopiere dokumentene det er bedt om innsyn i og sende ut disse. 
Arkivdepotene kan likevel ta betaling for tidsbruk og utgifter for tjenester som går ut over 
innsynsretten i offentlighetsloven og annen lovgiving. 
Det foreslås at Statens forslag til satser tas inn i regulativet 
 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  



 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 2,6%. 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger statlige føringer om pris og lønnsvekst. For 
utleietilbud til kultur og idrett er det ikke lagt inn forslag til økning for barn. 
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
For utleie av kulturscenen videreføres de endringene som ble gjort i 2016.  
 
Satser for utleie av idrettshallen og enkeltbilletter i svømmehallen er ikke foreslått økt. Dette er 
gjort for å skjerme aktiviteter for barn og unge.  
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn 
premiering til de som bruker disse. 
 
 


