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PS 38/12 Referatsaker



. 40. 000 C

21.OKTOBER2012

AMNESTY
INTERNATIONAL

TV-AKSJONEN IlliK

023i
TV-AKSJONEN NRKAMNESTY INTERNATIONAL2012 - OPPFORDRINGTIL BIDRAG

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i
Norge. Søndag 21. oktober går årets aksjon av stabelen og vi håper dere også i år ønsker å støtte årets
TV-aksjon med et økonomisk bidrag.

Pengene fra NRKs TV-aksjon 2012 går til Amnestys arbeid med å styrke menneskerettighetene til

millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Slagordet
for TV-aksjonen 2012 er «Stå opp mot urett» og gjenspeiler Amnestys støtte til frihetskampen til modige
mennesker som blir kneblet, forfulgt og torturert når de forsvarer ytringsfriheten.

Amnesty vil i en rekke land intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i
menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig

fengslede og stille overgripere til ansvar.

Gi et bidrag!
Kommunene er de viktigs;te støttespillerne for TV-aksjonen og vi ønsker med dette å be dere om et
økonomisk bidrag til årets aksjon. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra
denne henvendelsen.

For midler som bevilges kan følgende konto benyttes, 8w39,;,(18~,

Merk innbetalingen mecl kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til
fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 21.oktober, og helst innen 5.oktober. Dermed
sikrer vi at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark: tromso finnmark tvaksbnen.no

Eirik Hjulstad Iversen, TV-aksjonen Troms og Finnmark, Tromsfylkeskommune,
Postboks 6600, 9296 Tromsø.

Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon.

Med vennlig hilsen

Fylkesaksjonsleder Leder for fylkesaksjonskomiteen

TV-aksjonen NRK Amnesty International, Org. Nr: 970 148 698
Innsamlingskonto 8380.08.09005, www.blimed.no / www.tvaksionen.no
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Lidvart Jakobsen

Fra: Eirik Hjulstad Iversen [tromsogfinnmark@tvaksjonen.no]
Sendt: 26. september 2012 10:12
Emne: TV-aksjonen 2012: husk å melde inn kommunebidrag + tips og råd for

komitearbeidet
Vedlegg: ForespA-Jsel om kommunebidrag 2012.doc; BB pa?meldingsark.docx

Hei,

Det er viktig at kommunekomiteen melder fra til meg om kommunebidraget din kommune gir til årets TV-aksjon. Se
vedlegg for brev sendt til ordfører.
Vennligst gi beskjed til meg før 4.oktober  slik at vi er sikre på at bidraget er registrert på TV-sendingen 21.oktober.

Råd og tips for komiteen

Giverstafett.no - TV-aksjonen for bedrifter, lag og foreninger

Oppfordre gjerne lokale bedrifter, lag og foreninger til å støtte TV-aksjonen via www. iverstafett.no
Dette er en fin måte å skape enda mer engasjement rundt TV-aksjonen i din kommune som vil bidra til å

styrke totalresultatet for kommunen.
Utfordre lokalt næringsliv til å bli med på TV-aksjonen i din kommune, gjerne ved å skape egne

arrangementer og/eller via www. iverstafett.no

Synlighet

Få tilgang til etablerte arenaer, konferanser, festivaler etc. og informer om årets TV-aksjon
Informer presse og lokalmedia om TV-aksjonsarbeidet
Lag saker på kommunens hjemmeside, sosiale media, oppmuntre kollegaer til å støtte TV-aksjonen
Informasjonsmateriell, logo, filmsnutter og annonser finnes klar til nedlastning på: htt ://blimed.no/Materiell
Lik TV-aksjonen Troms på Facebook og del hva som skjer i din

kommune: htt ://www.facebook.com/ a esfTV-aksbnen-Troms/397028806988721

Verving av bassebære

Vedlagt er skjema for verving av bøssebære som kan brukes lokalt.
Formidle budskapet om TV-aksjonen og at man kan nå verve seg via TV-aksjonens

nettside: htt ://blimed.no/BliBossebaerer
Husk å oppdatere oppmøtested og tid for bøssebærere i bøssebærerdatabasen BBDB.

TV-aksjonens undervisningsopplegg - en fin måte å engasjere skolene i årets TV-aksjon

Husk å oppfordre skoler til å ta i bruk undervisningsopplegget om
menneskerettigheter: htt ://web2. Idendal.no/salab /amnest /

Opplegget er skreddersydd til alle klassetrinn, gratis og støttes av Utdanningsforbundet

Hold meg gjerne oppdatert om hva som skjer i din kommune i forbindelse med TV-aksjonen. Send meg gjerne kopi av
referat fra møter i kommunekomiteen. Slik kan vi bli med å skape mer oppmerksomhet rundt alt det positive
engasjementet som utspiller seg lokalt.

Hvis dere har noen spørsmål eller vil ha mer informasjon så er det bare å ta kontakt.
Takk for at dere er med og skaper årets TV-aksjon.

Ha en f in dag.

mvh,
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Eirik

NRK TV-aksjonen 2012 Amnesty International
NRKs TV-aksjon arrangeres 21.oktober og går i år til Amnestys arbeid med å styrke de
grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden. Slagordet for årets aksjon
er STÅ OPP MOT URETT.
I over 50 år har Amnesty dokumentert overgrep og grusomheter, stanset tortur og forfølgelser, og
gitt beskyttelse til modige mennesker som kjemper for rettferdighet og menneskerettigheter.
Pengene fra årets TV-aksjon skal brukes til å avdekke og stanse brudd på menneskerettigheter.

Pengene fra TV-aksjonen skal blant annet gå til å:

Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby menneskerettighetsundervisning
Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og blir stilt for retten
Fremme rettighetene til minoritetene og overvåke innføringen av lover som diskriminerer
Gjennomføre kampanjer for at internasjonale selskaper respekterer menneskerettigheter
Intensivere arbeidet for å avdekke voldtekter I krigsområder og jobbe for at kvinner får oppreisning.
Reformere rettsystemer I Midtøsten og jobbe for løslatelse av ulovlig fengslede

Verdens største dugnad
TV-aksjonen har blitt arrangert siden 1974 og regnes som verdens største innsamlingsaksjon målt
i innsamlede midler per hode og antall deltakere. TV-aksjonen har blitt en gedigen dugnad hvor
det mobileres et stort frivillig apparat i alle kommuner, alle fylker og på nasjonal basis. Den 21.
oktober skal 100 000 bøssebærere besøke 2 millioner husstander i løpet av 2 timer.

For mer informasjon om årets TV-aksjon vennligst se www.blimed.no og www. iverstafett.no

Eirik Hjulstad Iversen
Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark
TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012

Mob: +47 918 63 677 I E-post: tromso finnmark@tvaks'onen.no

www.blimed.no / www. iverstafett.no
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Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
KH 36/12 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 15.10.2012

428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:
odd@k-sek.no 48 02 64 62

BUDSJETTOPPFØLGING 2012 —KONTROLL OG TILSYN

Kontrollutvalget har i møte 2. oktober 2012 i sak 26/12 protokollert følgende:

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og
forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.

Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes
opp slik at det er mulig å føre kontroll med egen virksomhet inkl, utgifter til
sekretariatet og revisjonens virksomhet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettallfor 2012for utvalgets virksomhet og
forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjettfor året.

Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskapfor kontroll og tilsyn settes
opp slik at det er mulig åføre kontroll med egen virksomhet inkl, utgifter til
sekretariatet og revisjonens virksomhet.

Spesifisert budsjett viser følgende:

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf 77 87 10 65
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Post Budsjett2012 Budsjett2011* Regnskap2011
Møtegodtgjørelse 18000 18 000 33 880
Tapt arbeidsfortjeneste 10000 3 COO




Kcntorutgifter 5 000 2 000




Bevertning/representasjon 1 500 1 500




Hotell/overnatting 7 000 7 000




Klirs/opplæring 15000 6 000




Skyssog kost 8 000 8 000




Transport 6 000 6 COO




Kjøpav ekstem bistand 5 000 5 COO




Kjøpav tjenesr til revisjon 727 000 701 000 714 400
Kjøpav sekretariatstjenester 124300 121 500 121 500
Merverdiavgift




Refus'oner 10683




Sirn nettout .fter 916 117 879 000




Med vennlig hi n

Odd Kr. olberg
råd • er

Vedlegg: Saksbehandlingen i sak 26/12

Kopi: Ordføreren i Nordreisa kommune
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K-Sekretariatet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 26/2012 02.10.2012 Odd Kr. Solberg

kommune

BUDSJETTOPPFØLGING 2012 —KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget viser til vedlagte budsjettall for 2012 for utvalgets virksomhet og
forutsetter at tallene innarbeides i kommunens totalbudsjett for året.

Kontrollutvalget ber på nytt om at budsjett og regnskap for kontroll og tilsyn settes
opp slik at det er mulig å føre kontroll med egen virksomhet inkl, utgifter til
sekretariatet og revisjonen virksomhet.

Saken gjelder:

Budsjettsituasjonen for kontroll og tilsyn

Vedlegg til saken:

Trykte vedlegg: E-post korrespondanse vedrørende dekning av utgifter til
reise.
Kopier fra regnskap 2011 og budsjett 2012

Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 25/11 og skriv til rådmannen av
22.9.2009.

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme 2012 for kontrollutvalgets
virksomhetsområde i møte 03.11.2011, sak 25/11. Forslag til budsjettrammen ble fastsatt til
kr 926 800,-.

I forbindelse med ønsket deltagelse på Kontrollutvalgskonferansen i februar 2012 kom det
opp en "e-post-diskusjonon" vedrørende dekking av utgifter ihht budsjettetframlegget, jfr
vedlegg.

Side 9



2

Kontrollutvalget har tidligere ikke fått noen signaler om at budsjettforslaget ikke ble godkjent
i kommunestyret og har således i sitt virke tatt utgangspunkt i dette.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten
ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet.
Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller ftlkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
ftlkesutvalgetsftlkesrådets innstilling til kommunestyret ellerftlkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side
25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal værefritt og uavhengig
av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel
formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets
budsjettramme.

Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere belop enn det
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret
følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og
formannskapets innstilling til budsjett.

Detaljert budsjett viser følgende tall:

PostBudsjett 2012 Budsjett 2011* Reg nskap201 e
Møtegodtgjørelse 18000 18 000 33 880
Tapt arbeidsfortjeneste 10000 3 000




Kontorutgifter 5 000 2 000




Bevertning/representasjon 1 500 1 500




Hotell/overnatting 7 000 7 000




Kus/opplæring 15000 6 000




Skyssog kost 8 000 8 000




Transport 6 000 6 000




Kjøpav ekstern bistand 5 000 5 000




Kjøpav tjenester til revisjon 727 000 701 000 714 400
Kjøpav sekretariatstjenester 124300 121 500 121 500
Merverdiavgift






Refus.oner






Surnnettout .fter 926 800 879 000




I budsjettkommentarene er følgende inntatt:
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Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt
høydefor 5 møter pr. år.'

Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert.

Opplæring /kurs/konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder
knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Nye kontrollutvalg krever ekstra opplæring.

Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i
forbindelse med utvagets møteaktiviteter.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester har K-Sekretariatet mottatt egen oversikt fra
KomRev NORD som viserfordelingen og hvor det er lagt inn en økning på 3,4 %.

Honoraret til K-Sekretariatet IKS er prisjustert med kommunal deflator på 3,4 % etter at det
er korrigertfor folketallet i kommunene.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har
tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Sekretariatet har beregnet at møtegodtgjørelser for 2012 vil beløpe seg til ca. kr 45.000,-.

Sekretariatet antar likevel at forventede samlede forbruk pr 31.12.2012 vil ligge innenfor
ovennevnte budsjettramme siden det ikke er påløpt store utgifter utover dette og utgifter til
sekretariat og revisjon.

I kommunens totalbudsjett for 2012 er det satt opp kr 107.720,- til godtgjørelser til
kontrollutvalget utover utgifter til sekretariat og revisjon.

I oversendelsen av budsjettramma for 2010 til rådmannen ble følgende tatt med i skrivet:

Kontrollutvalget ber om at budsjettet for kontroll og tilsyn settes opp slik at det kan
gjennomføres budsjettkontroll i løpet av året. Fra og med budsjettåret 2008 skal alle utgifter
til kontroll og tilsynføres underfunksjon 110.

Kontrollutvalget ønsker å fa dette brakt i orden slik at det er mulig å føre kontroll med sin
egen virksomhet.

Manndalen, 21. september 2012

Odd Kr Solberg
rådgiver

1 I henhold til kommunens godtgjørelsesreglement har medlemmene 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr.
møtedag og leder en årlig godtgjørelse med 3 % av ordførers godtgjørelse. Ordførergodtgjørelen for 2012 er
ihht. budsjett kr 734 936,-.
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K-Sekretariatet

Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
37/12 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 15.10.2012
428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:

odd@k-sek.no 48 02 64 62

BUDSJETTRAMME 2013 —KONTROLL OG TILSYN

Viser til tidligere e-postkorrespondanse med Ellinor Evensen.

Kontrollutvalget har i møte 2. oktober 2012 i sak 27/12 protokollert følgende:

Innstilling til vedta k:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 996 500,- før Iffims- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjetthmstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Behandling:

Innstillingenenstemmig vedtatt.

Vedtak:

I. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 996 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettrammefor kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skalfølge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011,for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Spesifisert budsjett viser følgende:

Post Budsjett2013 Budsjett2012* Regnskap2011
Møtegodtgjørelsei) 55 000 18 000 45 565
Tapt arbeidsfortjeneste 10000 10 000




Kontorutgifter 5 000 5 000




Bevertning/representasjon 1 500 1 500




Hotell/overnatting 7 000 7 000




Kus/opplæring 15000 15 000




Skyssog kost 8 000 8 000




Transport 6 000 6 COO




Kjøpav ekstem bistand 10000 5 000




Kjøpav tjenester til revisjon 752 000 727 000 730 000
Kjøpav sekretariatstjenester 127000 124 300 124 303
Merverdia4ft





Refus.oner




10 683




Sun nettout 'fter 996 500 916 117




Saken bes innarbeidet i kommunens totalbudsjett og lagt fram for formannskapet og
kommunestyretved budsjettbehandlingen for 2013.

Med vennfig hilse

Odd Kr. So erg
rådgive

Vedlegg: Saksbehandlingen i sak 27/12

Kopi: Ordføreren i Nordreisa kommune
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K-Sekretariatet -

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 27/2012 02.10.2012 Odd Kr. Solberg

kommune

BUDSJETTRAMME 2013 —KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedta k:

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 996 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettirmstillingtil kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2013 —Nordreisa kommune.

Vedlegg til saken:
Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten
ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet.
Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller ftlkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
ftlkesutvalgets/ffikesrådets innstilling til kommunestyret ellerftlkestinget.
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Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side
25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal værefritt og uavhengig
av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel
formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets
budsjettramme.

Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret
følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og
formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl.
sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

PostBudsjett 2013 Budsjett 2012* Regnskap2011
Møtegodtgjørelsei) 55 000 18 000 45 565
Tapt arbeidsfortjeneste 10000 10 000




Kontorutgifter 5 000 5 000




Bevertning/representasjon 1 500 1 500




Hotell/overnatting 7 000 7 000




Kurslopplæring 15000 15 000




Skyssog kost 8 000 8 000




Transport 6 000 6 000




Kjøpav ekstem bistand 10000 5 000




Kjøpav tjenester til revisjon 752 000 727 COO 730 000
Kjøpav sekmtariatstjenester 127000 124 300 124 303
Merverdiavgift





Refus'oner




10 683




Sumnettout 'fter 9æ 500 916 117




* Budsjettallene for 2012 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 25/11.

Kommentarer:
Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt
høyde for 5 møter pr. år.'

Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert.

Opplæring /kurs/konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder
knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Nye kontrollutvalg krever ekstra opplæring.

I henhold til kommunens godtgjørelsesregIement har medlemmene 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr.
møtedag og leder en årlig godtgjørelse med 3 % av ordførers godtgjørelse.
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Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i
forbindelse med utvagets møteaktiviteter.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester har K-Sekretariatet mottatt egen oversikt fra
KomRev NORD som viser fordelingen og hvor det er lagt inn en økning på 3,0 %.

Honoraret til K-Sekretariatet IKS er prisjustert med kommunal deflator på 3,0 % etter at det er
korrigert for folketallet i kommunene.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og
har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Manndalen, den 21. september 2012

Odd Kr Solberg
rådgiver
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Kulturetaten

Nordreisa kommune
Boks 174

9156 Storslett

Vår ref.:
04/4224-55
Løpenr.:
24836/12

Saksbehandler:
Bente Nordhagen
Tlf. dir.innvalg
77 78 82 22
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-
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I.

tV.U4-Pahid

Arkiv:
243 TILSK
Deres ref.: Dato:

05.09.2012

DELUTBETALING - HALTI II
Vi viser til utbetalingsanmodningen datert 01.06.2012. Delutbetaling til Halti II på
kr 3 500 000, vil bli utbetalt til kontonr. 4740 05 03954.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
'fylkeskonservator

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no

Bente Nordhagen
rådgiver
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

Nordreisa kommune

9156 Storslett

Telefon Vår dato Vår ref. ____Arkivkade_--— - -,
77 64 20 45 12.09.2012 201. 1

Deres dato
24.08.2012

Det f.
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Svar på søknad om låneopptak - Guleng III

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 24. august 2012 med søknad
om godkjenning avlåneopptak på kr. 7.000.000,-.

Nordreisa kommunestyre vedtok 15. desember 2011, under sak 72/11, investeringsbudsjettet
for 2012. Her ble det blant annet vedtatt et låneopptak i 2012 på kr. 7.000.000,- til
fmansiering av første byggetrirm av Guleng III. Byggetrinn 1 omfatter bygging av 8 nye
omsorgsboliger (leiligheter med fellesarealer) for personer med behov for heldøgns pleie- og
omsorgstjenester. Byggetrinn 2 omfatter 8 nye leiligheter, slik at totalt sett skal det bygges 16
boliger med fellesareal.

I brev av 22. august 2012 gjorde Fylkesmannen det klart at godkjenning av låneopptak knyttet
til Guleng III viIle avventes til det er avklart om og hvor mye kommunen får i
investeringstilskudd. Kommunen ble anmodet om å søke lånegodkjenning på nytt når tilsagn
om investeringstilskudd var mottatt, da det på dette tidspunkt ikke var kjent for oss at
kommunen hadde mottatt tilsagn fra Husbanken.

Av Husbankens brev av 26. juni 2012 fremgår det at kommunen har fått tilsagn om kr.
5.496.000,- i investeringstilskudd til tiltaket, dvs. kr. 687.000,- pr omsorgsbolig.
Fylkesmannen legger til grunn at dette tilskuddet knytter seg til byggetrinn 1 (8
omsorgsboliger). I søknaden til Husbanken om investeringstilskudd ble det lagt til grunn en
totalramme på kr. 20.489.550,- knyttet til byggetrinn 1. Husbanken opplyser at det ikke gis
økt tilskudd selv om investeringsutgiftene blir høyere enn oppgitt. Fylkesmannen forutsetter
at kommunen søker om investeringstilskudd fra Husbanken også til byggetrinn 2.

Investeringstiltaket har i følge økonomiplan 2012-2015 en totalramme på 36 millioner kroner
(byggetrinn 1 og 2). I økonomiplanen er det lagt til grunn at driftsutgiftene innenfor pleie- og
omsorgstjenesten vil reduseres med kr. 1.150.000,- i 2013 og kr. 2.710.000,- årlig i 2014 og
2015 ved bygging av Guleng III. Kommunen oppgir i økonomiplanen at reduksjonen består
av en kveldsvakt og to nattevakter i forhold til dagens bemanningssituasjon. En kveldsvakt
tilsvarer 1,2 stillinger og to nattevakter 3,4 stillinger. Dette utgjør kr. 1.150.000,- i 2013
(halvårseffekt) og kr. 2.710.000,- i 2014 og 2015 og videre (helårseffekt). Det er med andre
ord forutsatt at bygging av Guleng III vil føre til mer rasjonell drift innenfor pleie- og
omsorgstjenesten. Fylkesmannen vil ikke ta stilling til hvilke konsekvenser endringene vil få
for tjenestetilbudet til de aktuelle mottakerne.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00Avdelingpostmottak@fmtr.no
Telefaks: 77 64 21 39Justis- ogwww.fylkesmannen.no/troms
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Dersom kommunen klarer å redusere driftsutgiftene som forutsatt i økonomiplanen, vil dette
kunne dekke inn kapitalutgiftene (rente- og avdragsutgifter) som kommunen pådrar seg ved å
ta opp lån til å finansiere investeringen i Guleng III. Så langt Fylkesmannen kan se er
kapitalutgiftene ved nye investeringer innarbeidet i økonomiplanen, og det er også lagt til
grunn en økning i lånerenten utover i økonorniplanen, noe som er fornuftig tatt i betraktning
den usikkerheten som råder i finansmarkedet.

Vi vil likevel gjenta vår bekymring for balansen i økonomiplan 2012-2015 som kom til
uttrykk i brev av 19. mars 2012 med lovlighetskontroll av budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015. Det er blant annet innenfor pleie og omsorg lagt inn generelle reduksjoner på 5
millioner i 2013, økende til 7,6 millioner i 2015. Samtidig vises det i økonomiplanen til at det
forventes en samlet vekst i aldersgruppen 67-79 år og 80 år + på 99 personer, noe som vil
kunne øke etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester. Måten økonomiplanen er saldert på
her vil kreve mye av kommunen, og blir et spesielt viktig fokusområde ved neste rullering av
økonomiplanen tatt i betraktning at kommunen har et akkumulert merforbruk på 25,5
millioner som skal dekkes innen utgangen av 2014.

I Fylkesmannens brev av 22. august 2012 ble det gitt godkjenning av låneopptak på kr.
25.000.000,- i 2012. På bakgrunn av ovenstående vurderinger finner Fylkesmannen å kunne
godkjenne at rammen for låneopptak i 2012 økes med kr. 7.000.000,- til kr. 32.000.000,-.

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Fylkesmannen godkjenner at rammen for låneopptak i 2012 økes fra kr. 25.000.000,- til kr.
32.000.000,-.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

Etter fullmakt

an- eder Andreassen
avdelingsdirektør

' Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad
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K-Sekretariatet
Umpi;kile(tfm rer

KomRev RD
v/L - Andre Hanssen

59 Tromsø

Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
39/12 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 15.10.2012
428.5.5/0S E-postadresse: Mobil:

odd.solber ä k-sekretariatet.no 48 02 64 62

STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET EVALUERING AV TO-
NIVÅMODELLEN

I kontrollutvalgsmøte2.oktober 2012 i sak 30/12 ble følgende protokollert:

Behandling:

Fellesforslag til vedtak:

Etter signaler firaordføreren, kommunestyret og administrasjonssjefen om overgang til "tre-
nivåmodell" i administrasjonen, velger kontrollutvalget å annulere bestillingen av
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Evaluering av to-nivåmodellen" og be KomRev NORD
avsluttegjennomgangen.

Enstemmigvedtatt.

Vedtak:

Etter signaler fra ordføreren, kommunestyret og administrasjonssjefen om overgang til "tre-
nivåmodell" i administrasjonen, velger kontrollutvalget å annulere bestillingen av
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Evaluering av to-nivåmodellen" og be KomRev NORD
avsluttegjennomgangen.

Medvennlig hi

Odd Kr olberg
rådgiver

Gjenpart:Nordreisa kommune v/rådmannen

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-SekretariatetIKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSO 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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Pedagogisk-psykologisk Adr.: Boks 188, 9156 Storslett

tjeneste for Nord-Troms Tlf.: 77 77 06 00 Fax 77 77 06,10 .-

E-post: tnotro itroms.no
' tmsfik.

Til Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa kommune
v/Rådmann, Oppvekstleder og Økonomiavdeling

02.10.12

Vedrørende vedtak fra møte i styret for PPT for Nord-Troms 29.03.11 Sak 01/1i:

Budsjett 2012
Vedtak: Enstemmig. Alle kommunene betaler inn mindre til tjenesten enn de
vedtatte budsjettrammene og budsjettet. Utregningen av hvor mye mindre den
enkelte eier skal betale, baseres på samarbeidsavtalen og tilskuddet i fra
Nordreisa kommune. Det beløpet som da mangler for å få budsjettet til å gå i
balanse, overføres i fra fondet ved årets slutt.

Nordreisa kommune reduserte sin del av kostnadene med 8,777% fra kroner 2.871.000,- til
2.619.000,-

Det betyr at utgiftene for Kvænangen og Kåfjord reduseres tilsvarende.

For Kåfjord er dette 8,777% av kroner 1.120.000,- = kroner 98.300,-. Det vil si at Kåfjord
betaler inn kroner 1.021.700,-

For Kvænangen er dette 8,777% av kroner 677.000,- = kroner 59.400,-. Det vil si at
Kvænangen betaler inn kroner 617.700,-

Totalt betyr det en reduksjon i tilskuddet til tjenesten på kroner 409.700,-

Randi • abeth Valen
Pedagogisk psykologisk rådgiver/
Tjenesteleder

Side 21



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/4333-1

Arkiv:                221

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 17.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/12 Nordreisa formannskap 01.11.2012

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013

Henvisning til lovverk:
- Brev fra av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Troms, forslag til statsbudsjett 2013 – det 

økonomiske opplegget for kommunene. 
- E-post av 15.10.2012 fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2013

Vedlegg
1 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013
2 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2012

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 vedtas i hht følgende vedlegg:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2013 og forskrift om gebyrregulativ for 
behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker.  

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2013 er det lagt opp til en generell lønns-
og prisvekst (kommunal deflator på 3,3 %). I rådmannens budsjettforslag legges inn en generell 
prisøkning på utgiftssiden p på 1,9 % og lønnsvekst på 4 %. 

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2013 legges det til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,3 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 
2013 og et anslag på 1,9 % for prisvekst på kjøp av varer og tjenester. Lønn teller ca. 2/3 i 
deflatoren, mens prisvekst på kjøp av varer og tjenester teller 1/3. 

Investeringer innen vann og avløp har vært betydelig i flere år.  Rentenivået har i 2012 vært 
historisk lavt.  Samtidig har drift og vedlikehold av vannverkene i 2012 vært gjennomført på et 
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absolutt minimum økonomisk.  Totalt gjør dette at tidligere opparbeidet underskudd for vann 
dekkes i sin helhet inn i 2012.  Rentenivået i 2013 må forutsettes økt i forhold til 2012, hvor 
mye er svært usikkert.  Det er lagt til grunn 1,25 % høyere rente enn i 2012.  Dersom rentenivået 
økes mer enn forutsatt, vil det ha stor betydning for selvkostresultatet for 2013. 

Rentenivået, begrenset økonomisk drift/vedlikehold og hittil ingen store uforutsette hendelser 
innen vann og avløp, utgjør samlet en situasjon der vanngebyret kan holdes uendret, mens 
avløpsgebyret kan reduseres med 4 %.   

I forhold til gebyrplan vedtatt av formannskapet i 2009, ligger avløpsgebyret for en 120 m2 
bolig 13 % lavere enn vedtatt nivå for 2013.  Vanngebyret ligger 13 % høyere enn vedtatt nivå, 
noe som skyldes skadeomfanget fra frostvinteren 2010.

Feiegebyret reduseres med 1 % da man her har et mindre fond som det er ønskelig å få redusert 
ytterligere.

Abonnementsutviklingen vann og avløp:

Avgiftsutviklingen vann og avløp: 
Tabellen viser totalt gebyr, eks mva, for 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt gebyr inkluderer både fast og
variabelt gebyr. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vann 1470,40 1470,40 1514,20 1726,80 2074,- 3120,- 4368,- 5024,- 5024,-
Avløp 2318,80 2318,80 2411,60 3110,80 3890,- 5110,- 5612,- 5612,- 5384,-

Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3 % renovasjonsgebyr og økning på 4 
% slamgebyr. Økning over generell prisstigning skyldes:

 Økte drivstoffpriser
 Renseanlegg på Galsomelen til kr.2.500.000 (husholdning må dekke deler av dette)
 Ny sorteringshall til kr.5.000.000 (Husholdning dekker deler av dette)
 Statlig krav om opprustning av miljøstasjoner
 Ny biler for septiktømming
 Oppgradering optibaganlegg i 2014. Pris ca kr.1.500.000

Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget 
bygningsmyndighetene gjennom endring av lov eller forskrift. I forslag til nye gebyrer for 2013
er det lag til grunn den generelle prisvekst på 3,3 %.  

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om 
økning i henhold til prisvekst på 3,3 %. Det samme gjelder for meglerpakke, plasserings- og 
beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn og 
direktevarsling.

Konsesjonssaker er ikke endret, gebyret følger statlige fastsettelse, det samme gjelder for 
fellingsavgift.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vann 1497 1527 1543 1570 1599 1690 1700 1717
Avløp 1042 1071 1101 1121 1180 1204 1207 1219
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Hjemmehjelp og trygghetsalarmer følger statlige satser og økninger mens middagsombringinger 
øker med 3,3 %. Brukerbetaling ”matombringing til hjemmeboende” ble opprettet fra 2009. Det 
kjøres ut ca 1100 porsjoner pr måned. 

Foreldrebetaling endres til semesteravgift i kulturskolen og foreslås økt med 20 % for å redusere 
gapet mellom reelle kostnader og inntekter. Nordreisa kommune ligger fortsatt lavt i forhold til 
sammenlignbare kommuner. 

Billetter kino er justert opp etter filmprisøkning. 

Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 20 % fordi denne pr i dag er lav i 
forhold til enkeltbilletter. 

Det er gjort små endringer på kopiering, for det meste øreavrundinger. Det er forslått økning av 
abonnement på sakspapirer grunnet med produksjonskostnaden er høyere enn 
abonnementsprisen. I tillegg forslås det å ta betalt for de reelle portokostnadene med utsending. 
Sakspapirer som sendes ut elektronisk er gratis. 

Det legges ikke inn økning på:
- Billetter svømmehall
- Leie av samfunnshus og idrettshall (utleie, lokaler med mer er avrundet oppover, ellers 

ingen økning)  
- Foreldrebetaling skolefritidsordning
- Barnehagesatser følger den statlige maksimumspris på kr 2.330,- for full plass

Endringer i avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige 
forskrifter og er i dag kr 300,-. Forskrift for etablerer prøve for styrer av serveringssted ble 
endret i 2010, hvor gebyrer blir justert til kr 400,- som maksimumsgrense. Gebyret skal 
reflektere kostnaden ved gjennomføring av prøven, innkjøp av prøve og en generell 
kostnadsutvikling.  

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 3,3 %.
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 
Prisene er inkl 25 % mva 
Tilknytningsavgift vann Kr 7500 

 
 

Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta 
selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 
  
Årsgebyr vann fast  Kr 3880 
Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 20 pr m2 
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 20 pr m3 
  
Årsgebyr kloakk fast Kr 4210 
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 21 pr m2 BRA 
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 21 pr m3 
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 
  
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 518 pr fyringsanlegg 
 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 
Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1881 
Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 948 
Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 516 
Ekstra tømming septik Kr 2480 
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3721 
Slamtømming fritidsbolig 
Tømming hvert 3. år Kr 655 
Tømming hvert 4. år Kr 493 
 
Renovasjon 
Standardabonnement Kr 3583 
Miniabonnement Kr 2970 
Miniabonnement/kompost Kr 2970 
Storabonnement Kr 5208 
Fritidsabonnement Kr 957 
Byttegebyr dunk Kr 310 
Kjøp av dunk Kr 621 
 
Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva 
Dagtid Kr 755,00 
Etter arbeidstid Kr 925,00 
 
Eiendomsavgift 
 

Ved likning for 2013 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra vedtak 
som Stortinget fatter etter skattelovens § 73. 
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2013 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  
 
Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1182 
Eiendomsinformasjon  kr 148 
Skattetakst      kr 89 
Bygningsdata  kr 148 
Grunnkart      kr 251 
Grunnkart med naboliste    kr 294 
Ledningskart      kr 148 
Målebrev      kr 89 
Godkjenne bygningstegninger   kr 472 
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 384 
Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 265 
Innsendte reguleringsplaner    kr 148 
Kommunale avgifter og gebyrer   kr 148 
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Legalpant      kr 89 
 
Konsesjon 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Konsesjonssaker   
Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 1 500 000,- 
Behandlingsgebyr på kroner  

 
Kr 1500 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 1 500 000,- eller mer: 
Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, men inntil kroner 

 
Kr 5000 

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli 
krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken. 
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt. 
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom. 
 
Fellingsavgift 
Fellingsavgift elg  
Voksen elg Kr 485 
Elgkalv Kr 285 
 
Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 
Bare høydeplassering Kr 987 
Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 973 
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3357 
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  
 
Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og 
annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 
FKB Format A2 Format A1 Format A0 
FKB Kr 210 Kr 276 Kr 341 
Tilleggskopi Kr 40 Kr 50 Kr 64 
Utskrift med fylte fargeflater:  
Temakart Kr 276 Kr 367 Kr 420 
 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD 
er.  
 
Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 
 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10671 
Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 11766 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 799 
  
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10671 
Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 11766 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 7799 
  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  
Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5336 
Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5336 
Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 5336 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 799 
  
Oppretting av anleggseiendom  
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Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 Kr 11766 
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 799 
  
Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2066 
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2066 
  
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn 
endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 
  
Grensejustering  
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 vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde.  
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2123 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3631 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2123 
Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3631 
  
Arealoverføring  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 3094 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5768 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 799 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 3094 
Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5768 
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 799 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter Kr 2123 
For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 818 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter Kr 3613 
For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1473 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
  
Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkter Kr 2123 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1410 
Billigste alternativ for rekvirent velges  
  
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 administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  
Betalingstidspunkt  
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  
  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
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Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel 
gebyret 
  
Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 194 
Matrikkelbrev over 10 sider Kr 386 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 
Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris  
vekt over 1,0 tonn kr 44,40 pr. tonn 
vekt 0 - 500 kg kr 23,50 pr. kolli 
vekt 500 - 1000 kg kr 44,40 pr. kolli 
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
volum 0 - 0,5 m3 kr 37,70 pr. kolli 
volum 0,5 - 1,0 m3 kr 65,80 pr. kolli 
volum over 1,0 m3 kr 65,80 pr. m3 
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 
Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 
Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4080 
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7127 
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6456 
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 5836 

 
Hjemmehjelp 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 
1-2 G 0 164.244 Kr 175 
2-3 G 164.245 246.366 Kr 607 
3-4 G 246.367 328.488 Kr 1011 
4-5 G 328.489 410.610 Kr 1416 
Over 5 G 410.611 --- Kr 2023 

 
Trygghetsalarm 

 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 
1-2 G 0 164.244 Kr 95 

Over 2 G 164245 --- Kr 123 
 

Middagsombringing 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 85 Kr 107 Kr 117 
Middag hel porsjon med dessert  Kr 101 Kr 123 Kr 133 
Middag halv porsjon Kr 64 Kr  85 Kr   96 
Middag halv porsjon med dessert Kr 80 Kr 101 Kr 112 
 

Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 
Barn og unge under 16 kr 30 
Klippkort 12 klipp  
Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 
Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 
Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 
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Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 60 
Ungdomsfilm  Kr 70 
Voksenfilm Kr 90 
Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 
 
Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 894 
Vårsemester Kr 1080 
Åtte ukers kurs Kr 400 
Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 
 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 1712  
Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1283 
Full plass med søskenmoderasjon Kr 856 
Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  
Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 
 
 
Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2330  
70 % Kr 1864 
60 % Kr 1631 
50 % Kr 1398 
40 % Kr 1165 
30 % Kr 932 
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 
 
Abonnement av sakspapirer i papirformat 
 

Kommunestyret  Kr 850 
Formannskapet Kr 750 
Helse- og omsorgsutvalget Kr 750 
Oppvekstutvalget Kr 750 
Driftsutvalgetet Kr 850 
Administrasjonsutvalget Kr 450 
Nærings- og kulturutvalget Kr 750 
 I tillegg kommer 

portokostnader 
Abonnement som sendes elektronisk Gratis 

 
Utleie lokaler 
 

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 240 
Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 475 
Timepris gymsal til trening Kr 83 
Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3260 
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2220 
Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1050 
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1180 
Timepris idrettshall til trening Kr 130 
Timepris svømmehall Kr 750 
Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller 
enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet. 

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  
Leie av av lydstudio med teknikker -utover fire timer  kr 100 pr time 
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Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger 
Kopiering hvit A4 2,00 pr stk 
Kopiering farget ark og A3  3,00 pr stk 
Kopiering farget stive ark  4,00 pr stk 
Laminering A3 7,00 pr stk 
Laminering A4 5,00 pr stk 
Laminering A5 5,00 pr stk 

Private  
Kopiering hvit A4  4,00 pr stk 
Kopiering farget A4 6,00 pr stk 
Kopiering farget stive ark  6,00 pr stk 
Laminering A3 7,00 pr stk 
Laminering A4 5,00 pr stk 
Laminering A5 5,00 pr stk 

Andre tjenester 
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 500,00 
Transparanter/spiraler 7,00 pr stk 
Telefaks utgående  8,00 pr ark 
Telefaks inngående 4,00 pr ark 
Telefaks utenlands 14,00 pr ark 
  
Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300  
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 
• Bygge- og delingssaker 

 
 
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. 
desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 
 

Kap.  Emne  
 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 
 

 

 

1 Fellesbestemmelser 
1.1  Betalingsplikt:  

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 764,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 
2 Planforslag og konsekvensutredninger 
2.1 Generelt  

• Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
• Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, 

jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
• Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
• Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
• Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder 

for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret 
vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 
2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   
 

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr  17250 
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr  25930 
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr  15785 
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  kr 6400 

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 

 
 
2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
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3.  Bygge og delingssaker: 
3.1  Generelt  

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 789,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet  
Bruksareal m² Ett-trinns 

søknad 
Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 250 Kr 7125 Kr 5000 Kr 6400 Kr 1425 Kr 715  
BRA> 250 Kr 9975 Kr 6975 Kr 8975 Kr 1995 Kr 1000  
 
Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet  
Bruksareal 
m² pr. boenh 

Ett-trinns 
søknad 

Ett-trinns 
søknad 
komplett 

Ramme 
tillatelse 

Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

 

BRA< 120 Kr 4650 Kr 3250 Kr 4200 Kr 950 Kr 475  
BRA> 120 Kr 6500 Kr 4550 Kr 5850 Kr 1300 Kr 650  
  
Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg 
Betales etter bygningens bruksareal BRA 

 

0 - 30 m² Kr 2400 
31 - 200 m² Kr 79 pr m² 
201 - 400 m² Kr 67 pr m² 
401 - 600 m² Kr 55 pr m² 
Alt over 600 m² Kr 47 pr m² 
  
Driftsbygninger. 
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men 
minimum 

 
 
Kr 2000 

Maksimum Kr 7750 
  
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 790 
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 280 
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 510 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 510 
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 790 
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 550 
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 550 
Midlertidig brukstillatelse Kr 1315 
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 790 
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 790 
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 790 
Dispensasjonssøknader Kr 2425 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 9200 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4600 
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 790 pr/t 
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 790 pr/t 
Utslippstillatelse Kr 2325 

 

 

 
4. Ulovlige tiltak – tilsyn  
4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 

medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke 
søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter 
regulativets satser.  
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4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  
 

4.2  Gebyr ved tilsyn  
4.2.1  Generelt  

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 
 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 
 
 
 
5. Delingssaker  
5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 
 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 
Resterende delingssøknader 1200 
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader    2350 
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme 
eiendom 

 



 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

NORDREISA KOMMUNE 
 
 

Kommunale avgifter, gebyrer 
og betalingssatser 

 
og 

 
Forskrift om gebyrregulativ  
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Bygge- og delingssaker 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 
Tilknytningsavgift vann Kr 7500 

 
 

Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal 
foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 
  
Årsgebyr vann fast  Kr 3880 
Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 20 pr m2 
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 20 pr m3 
  
Årsgebyr kloakk fast Kr 4386 
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22 pr m2 BRA 
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22 pr m3 
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 
  
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 522,50 pr fyringsanlegg 
 

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 
Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver år Kr 1809 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver 2. år Kr 911 
Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 496 
Ekstra tømming septik Kr 2385 
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3577 
Slamtømming fritidsbolig 
Tømming hvert 3. år Kr 630 
Tømming hvert 4. år Kr 474 
 
Renovasjon 
Standardabonnement Kr 3479 
Miniabonnement Kr 2884 
Miniabonnement/kompost Kr 2884 
Storabonnement Kr 5056 
Fritidsabonnement Kr 928 

 
Byttegebyr dunk Kr 301 
Kjøp av dunk Kr 603 

 

Utslippstillatelse 
 

Utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse Kr 2250 
 

Eiendomsavgift 
- Ved likning for 2011 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra 

vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73. 
- Ved utskriving av eiendomsskatt for 2011 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats 

på 7 promille.  
 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1144 
Eiendomsinformasjon  kr 143 
Skattetakst      kr 85 
Bygningsdata  kr 143 
Grunnkart      kr 243 
Grunnkart med naboliste    kr 285 
Ledningskart      kr 143 
Målebrev      kr 85 
Godkjenne bygningstegninger   kr 457 
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 372 
Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 257 
Innsendte reguleringsplaner    kr 143 
Kommunale avgifter og gebyrer   kr 143 
Legalpant      kr 85 

Konsesjon 
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Konsesjonssaker   
Saksbehandlingsgebyr Kr 750 min. 
3 promille inntil 1 mill. og 2 promille over 1 mill (maks 15’)  
  

 
Fellingsavgift 
 

Fellingsavgift elg  
Voksen elg Kr 465 
Elgkalv Kr 270 

 
Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 
Bare høydeplassering Kr 955 
Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 942 
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3250 
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 
Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen 
registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 
FKB Format A2 Format A1 Format A0 
FKB Kr 203 Kr 267 Kr 330 
Tilleggskopi Kr 39 Kr 48 Kr 62 
Utskrift med fylte 
fargeflater:  

   

Temakart Kr 267 Kr 355 Kr 407 
 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0.50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er.  
 
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 
 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10330 
Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 11390 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 773 
  
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10330 
Areal fra 501 – 2000 m2  kr 11390 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 773 
  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  
Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5166 
Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5166 
Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 5166 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 773 
  
Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 Kr 11390 
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 773 
  
Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2000 
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2000 
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Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matikkelføre på 
grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 
  
Grensejustering  
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 veg- eller jernbaneformål kan andre 
arealklasser gjelde.  
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2055 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3515 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2055 
Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3515 
  
Arealoverføring  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2995 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5584 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 773 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum sin skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på 
en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2995 
Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5584 
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 773 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter Kr 2055 
For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 792 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter Kr 3515 
For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1426 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
  
Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkter Kr 2055 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1365 
Billigste alternativ for rekvirent velges  
  
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 administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  
Betalingstidspunkt  
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  
  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret 
  
Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 188 
Matrikkelbrev over 10 sider Kr 374 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
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Overførselspris  
vekt over 1,0 tonn kr 43 pr. tonn 
vekt 0 - 500 kg kr 22,80 pr. kolli 
vekt 500 - 1000 kg kr 43 pr. kolli 
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
volum 0 - 0,5 m3 kr 36,50 pr. kolli 
volum 0,5 - 1,0 m3 kr 63,70 pr. kolli 
volum over 1,0 m3 kr 63,70 pr. m3 
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 3.950 
Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 6.900 
Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6.250 
Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 5.650 

 

Hjemmehjelp 
 

G-grense Inntekt  Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 158.432 Kr 170 
2-3 G Kr 158.433 - Kr 237.648 Kr 588 
3-4 G Kr 237.649 - Kr 316.864 Kr 979 
4-5 G Kr 316.865- Kr 396.080 Kr 1370 
Over 5 G Over kr 396.081 Kr 1958 

 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Inntekt Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 158.432 Kr 92 
2 G og opp Over kr 158.433 Kr 123 

 

Middagsombringing 
 

 Pris Inkludert transport 
sentrum 

Inkludert  
Transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 83 Kr 103 Kr 114 
Middag hel porsjon med dessert  Kr 98 Kr 119 Kr 129 
Middag halv porsjon Kr 62 Kr  83 Kr   93 
Middag halv porsjon med dessert Kr 77 Kr  98 Kr 108 
 

Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 
Barn og unge under 16 kr 30 
Klippkort 12 klipp  
Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 
Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 
Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 60 
 

Ungdomsfilm  Kr 70 
Voksenfilm Kr 90 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 
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Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 745 
Vårsemester Kr 900 
Åtte ukers kurs Kr 350 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke Kr 1712  
Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1283 
Full plass med søskenmoderasjon Kr 856 
Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 
 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2330  
70 % Kr 1864 
60 % Kr 1631 
50 % Kr 1398 
40 % Kr 1165 
30 % Kr 932 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 
 
Abonnement av sakspapirer 
 

Kommunestyret  Kr 600 
Formannskapet Kr 500 
Kommunestyret og formannskapet Kr 960 
Helse og sosialutvalg Kr 500 
Skole og kulturutvalg Kr 500 
Driftsutvalget Kr 600 
Administrasjonsutvalget Kr 320 
Næringsutvalget Kr 320 

 
 

Utleie lokaler 
 

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 240 
Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 475 
Timepris gymsal til trening Kr 85 
Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3260 
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2220 
Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1050 
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1180 
Timepris idrettshall til trening Kr 130 
Timepris svømmehall Kr 625 
Leie av Point/Ungdommens hus til frivillige organisasjoner, grupper eller 
enkeltpersoner i ikke kommersiell virksomhet. 

Gratis 

Leie av lydstudio med teknikker- inntil fire timer  Kr 400  
Leie av av lydstudio med teknikker -utover fire timer  kr 100 pr time 
Leie av Point/Ungdommens hus til diskotek o.a. med inntekt Kr 430 
Leie av Point/Ungdommens hus som en del av et større arrangement  
f.eks fotball- og håndballturneringer pr dag 

Kr 537 

 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger 
Kopiering hvit A4 – uansett antall 1,50 pr stk 
Kopiering farget ark og A3 – uansett antall 2,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 3,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
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Laminering A5 4,00 pr stk 
Private  

Kopiering hvit A4 1-100 3,00 pr stk 
Kopiering hvit A4 fra 100 1,50 pr stk 
Kopiering farget A4 4,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 5,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
Laminering A5 4,00 pr stk 

Andre tjenester 
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 476 
Transparanter/spiraler 6,50 pr stk 
Telefaks utgående  7,50 pr ark 
Telefaks inngående 3,50 pr ark 
Telefaks utenlands 13,50 pr ark 
  
Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300  
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 
• Bygge- og delingssaker 
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Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 
2011 i sak xx/10. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 
 

Kap.  Emne  
 

1  
 

Fellesbestemmelser  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  

3  
 

Byggesaker  

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  

5  
 

Delingssaker 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

1.1  Betalingsplikt:  
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 764,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  Klage 
på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  
• Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
• Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, jf. 

§ 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder 

kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
• Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
• Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
• Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for 

ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil 
være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 
 
Behandling av private planforslag som ikke krever 
konsekvensutredning 

kr  16700 

Behandling av private planforslag som krever 
konsekvensutredning 

kr  25100 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr  15280 
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  kr 6200 

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 

 
 

2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales 
et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
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3.  Bygge og delingssaker: 

3.1  Generelt  
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende 
tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende 
tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 764,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke 
påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  

 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Beskrivelse Beløp i kr. 
Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS § 3-2 Kr 3840 
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1 Kr 4732 
Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1 Kr 6896 
Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4 Kr 5294 
Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2 Kr 5294 
Tillegg til grunngebyr:  
Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Næringsbygg / offentlige bygg Kr 2122 
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Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid Kr 764 pr time 
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 268 
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 495 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 495 
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes Kr 764 pr time 
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 530 
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 530 
Midlertidig brukstillatelse Kr 1275 
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 764 
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3)  + medgått tid Kr 764 
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 764 
Dispensasjonssøknader  Kr 2350 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 8910 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4456 
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr. 764 pr. time 
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 680 

 
 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 

medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-givningen, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, 
eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, 
skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om 
å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets 
satser.  

 
4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende 

saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er 
avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 

 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 

Type Beskrivelse Beløp i kr 

 Delingssaker  

 Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven  Kr 750 

 Saksbehandlingsgebyr iht til dispensasjonssøknader Kr 2350 
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