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Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 04.11.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

-�1�-

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no


                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 43/15 Referatsaker 

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen, men er tilgjengelig 

under møtet. 

RS 69/15 Anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyr  2015/2297 

RS 70/15 Nye innskuddsrenter i Sparebank 1 Nord-Norge  2015/1440 

RS 71/15 Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler fra 

1942 Nordreisa kommune-Fylkesmannen 

vurdering og tilrådning til departementet (kopi av 

brev) 

 2015/1410 

RS 72/15 Tilskudd til kommunalt barnevern 2015 

 

 2015/183 

PS 44/15 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 

for 2016 

 2015/1589 

PS 45/15 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning 21.11.2015 - Sangkoret Mollis 

 2015/2332 

 

Orienteringer: 

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 

 

ROBEK-møte med Fylkesmannen i Troms fra kl 14:00-16:00 

Dagsorden: 

 Kort om ROBEK – vilkår for oppføring, konsekvenser av å være oppført og 

Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner v/ Fylkesmannen (vi har dette med 

siden det jeg har forstått at det er flere nye i formannskapet) 

 Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen 

 Økonomisk status i 2015 og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd v/ 

Nordreisa kommune  

 Arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 v/ Nordreisa  kommune  

 Eventuelt 

 

-�2�-



-�3�-

PS�43/15�Referatsaker



SpareBank
NORD-NORGE

Retur: SpareBank1 Nord-Norge,
Storslett,9156 STORSLETT

Dato 30.09.2015

Sidenr. 1 46000002755

4702 Org.nr. NO 952706365 Foretaksregisteret

Telefon
e-posta

3 OKT201 5 I

P.B. Lunds Legat
Kommunekass. i Nordreisa
9151 STORSLETT

Nye innskuddsrenter i SpareBank 1 Nord-Norge

Vi endrer renten på våre innskuddsprodukter. Endringen gjøres med bakgrunn i endringer
i markedsrentene og markedstilpasninger. Du finner fullstendig prisliste på Snn. no

Endringen gjelder fra 25. 11. 2015.

Dersom du vurderer andre plasseringsformer,
avhengig av hvilket tidsperspektiv
gjerne for mer informasjon.

kan vi tilby mange gode alternativer,
du har og hvilken avkastning du ønsker. Kontakt oss

25. november 2015 Her er et utdrag av nye priser fra

Saldo Gammel rentesats Ny rentesats Kontotype
Inntil 500. 000 0, 10% 0, 10%--- BM PRO Ordinær / Etablerer/ BM Enk
500. 000 -8. 000. 000 1, 10% 0, 60%

5 Fra 8. 000. 000 1, 00% 0, 50%,

Inntil 100. 000 0, 30% 0, 30% §=== BM Plasseringskonto
' . = 100. 000 -500. 000 0, 90% 0, 50%
‹y› 500. 000 -8. 000. 000 1, 10% 0, 60%N

Fra 8. 000. 000 1, 00% 0, 50%4, ---0, =
Inntil 100. 000 0, 50% 0, 50%§BM Plassering m/ binding 31 dager
100. 000 -500. 000 1, 10% 0, 70% 8 —

. 500. 000 -8. 000. 000 1, 30% 0, 80%
Fra 500. 000 1, 20% 0, 70%

==.
Med henvisning til finansavtaleloven § 19 vil vi gjøre oppmerksom på at du ved
renteendring har anledning til å avslutte kontoen uten andre kostnader enn angitt i vår
prisliste, p. t. kr 75 per konto. På sparekontoer med begrenset antall uttak, påløper
det en kostnad på 2 prosent dersom alle de frie uttakene er benyttet.

Alle renter i hvert beløpsintervall beregnes fra første krone.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge
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Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler fra 1942 Nordreisa kommune-
Fylkesmannen vurdering og tilrådning til departementet

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune datert 22. september 2015 med
søknad om kriseskjønnsmidler. Søknaden ligger vedlagt.

*****************

Fylkesmannen tilrår departementet å tildele ekstraordinære skjønnsmidler til 1942
Nordreisa kommune, i størrelsesorden kr 1 135 685, beregnet i henhold til
departementets føringer for beregning av støtte. Kommunen har blitt påført
ekstraordinære utgifter knyttet til jordskred på E6, strekningen Sørkjosen til Jubelen,
10. mai 2015. Merutgiftene er knyttet til at Nordreisa kommune organiserte kommunal
kriseledelse, en ressurskrevende innsamling av vrakgods, hadde vakthold og organiserte
bortkjøring av oppsamlet avfall. Slik vi vurderer det har Nordreisa kommune få
muligheter til å dekke alle disse merutgiftene innenfor eksisterende budsjettramme.
Saken er nærmere begrunnet i det følgende.

*****************

I følge retningslinjene for fordeling av skjønnsmidler setter departementet også av midler til
kommuner som får uforutsette utgifter i løpet av budsjettåret. Søknader fra kommunene om
ekstraordinære skjønnsmidler skal gå via fylkesmannen. Fylkesmannen skal gjøre en
fullstendig saksbehandling av søknaden, og gi en begrunnet tilrådning til departementet
dersom søknaden sendes videre til departementet.

Sakens bakgrunn
10. mai 2015 gikk det et en kilometer langt jordskred over og langs E6 på strekningen
Sørkjosen-Jubelen. Deler av fiskerihavn, molo, flytebrygge, lagerbygg og naust skled ut i
sjøen i tillegg til jordmasser. Som følge av raset ble E6 stengt for all trafikk, og omkjøring
mellom nord og sør i landet gikk via Finland. Evakuering ble iverksatt av politiet. Statens
vegvesen klarte etter 2 døgn å gjenåpne vegen. To kystvaktskip bidro i flere dager med
opprydding av flytende gjenstander i Reisafjorden.

Kommunens organisering av kriseledelse og beredskapsplan fungerte etter hensikten og
koordinering av alle involverte skjedde raskt og effektivt. Beredskapsenheten ved Fylkesmannen i

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen

• I;(krkt_1(<),,,c

2 3 01,‹.T2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Marianne Winther Riise

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 20 42 19.10.2015 2014/42 8r.47-, ---

Deres dato Deres r
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Troms bidro i denne forbindelse imøter i Nordreisa i akuttfasen. Videre var Statens Vegvesen,
NVE, lokale entreprenører, Sivilforsvaret, Kåfjord og Skjervøy kommuner, Avfallsservice,
Avinor, Reisafjord Båtforening, idrettslag og privatpersoner og ansatte i Nordreisa kommune med
på å bidra i denne ekstraordinære situasjonen.

Medgåtte kostnader (eksklusive mva.) fordeler seg slik:

Tiltak: Kostnad:
Vrakgods; innsamling, transport og deponering 2 115 549
Administrasjon og evaluering 27 450
Kriseledelse, 2 døgn 40 500
Sperre- og vakttjeneste ut over akuttfase 29 699
Evakuering 5 949
Drift av helsetjenester, ekstraomkostninger 45 023
Informasjonsmøter befolkning 7 200

SUM 2 271 370

For Nordreisa kommune var raset i Sørkjosen av vesentlig karakter og har gitt kommunen store
utforutsette kostnader som ikke ligger ibudsjettet for 2015.

Nordreisa kommune har i denne forbindelse søkt fylkesmannen om kr 2 271 370 i
kriseskjønnsmidler for 2015.

Kommunen opplyser videre at i følge Kystverket er eierforholdet til fiskerihavn ogmolo uavklart.
Dette medfører at det er usikkerhet med hensyn til hvem som skal bære kostnadene ved
finansiering av gjenoppbygging, herunder om Nordreisa komme må dekke deler av dette. I så
tilfelle vil kommunen søke om ytterligere kriseskjønnsmidler fra fylkesmannen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har vurdert kommunens søknad om kriseskjønnsmidler med basis i
departementets retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler samt departementets brev av 12.
januar 2011 med presiseringer i forhold til fylkesmannens behandling av søknader om
skjønnsmidler.

Kommunen søker dekket påløpte utgifter i forbindelse med raset. Regnskapet for de påløpte
utgiftene er spesifisert på syv hovedposter, men utgiftene i all hovedsak er knyttet til posten
«Vrakgodt, innsamling og deponering» som utgjør 93 % av det totale søknadsbeløpet.

Vi har gått gjennom alle postene og etter vår vurdering er alle utgiftspostene av en slik
karakter at de kvalifiserer for kompensasjon gjennom skjønnsmidler fra departementet.

Etter vår vurdering er det i denne saken tale om ekstraordinære utgifter for kommunen, og
ikke utgifter ved normal drift og normalt vedlikehold. Utgiftene som søkes dekket er knyttet
til den akutte situasjonen, og forebyggende tiltak er holdt utenfor. Fylkesmannen har også en
klar forståelse for at dette er kommunens nettoutgifter, og at alle utgifter er beregnet eksklusiv
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merverdiavgift. Vi mener at vilkårene for tildeling av skjønnsmidler fra departementet er
oppfylt i denne saken.

Vi har fått opplyst pr. telefon fra Lars Tore Rydland 12. oktober 2015 at føringene vedrørende
midler til naturskade eller andre ekstraordinære hendelser angitt i Kommuneproposisjonen for
2016 også gjelder for denne type saker i 2015, fra 1. juli 2015.

I kommuneproposisjonen 2016 heter det på s. 86 under Tilbakeholde skjønnsmidler:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tildele skjønnsmidler til kommuner som har hatt utgifter
til naturskade eller andre ekstraordinære hendelser for håndtering av den akutte krisesituasjonen og/eller til
reparasjoner av kommunal infrastruktur til opprinnelig standard, i tilfeller der utgiftene i sum overstiger
250 kroner per innbygger. Følgende praksis legges da til grunn: Om utgiftene i sum overstiger 250 kroner
per innbygger gis det en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter opp til 500 kroner per innbygger.
Kommuner som har hatt utgifter over 500 kroner per innbygger får dekket alt utover 250 kroner per
innbygger.».

For Nordreisa kommune vil merutgiftene på grunn av raset utgjøre 463 kroner pr. innbygger.
Dette er basert på at kommunen har påløpte merutgifter på kr 2 271 370 knyttet til raset og at
antall innbyggere pr. 2. kvartal 2015 er 4902. I henhold til ovennevnte føringer betyr dette at
Nordreisa kvalifiserer for en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter, dvs. kr
1 135 685 (beregnet ved kr 2 271 370/2).

Fylkesmannen i Troms har for 2015 satt av 5 mill, kr. i kriseskjønnsmidler for å ivareta akutte
og uforutsette hendelser med vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunene i fylket.
Søknadsfristen for midlene var satt til 1. oktober 2015. Etter fristens utløp var det kommet inn
8 søknader med totalt søknadsbeløp på 18,2 mill. kr. Ved fordeling av midlene har
fylkesmannen besluttet å tildele Nordreisa kommune kr 800 000 i forbindelse med raset.
Forutsatt at departementet tildeler midler i henhold til vår tilrådning, vil egenandelen til
kommunen bli kr 335 685.

Fylkesmannen viser også til at Nordreisa kommune har en meget krevende økonomi.
Kommunen har i lang tid hatt økonomiske vanskeligheter og har vært i ROBEK siden 2004.
Kommunen klarte ikke dekke inn resterende underskudd i 2014, og opparbeidet seg i tillegg
nytt underskudd på 0,469 mill, kr. samme år. I følge departementets godkjenning må
kommunen dekke inn resterende underskudd i 2015 og 2016. Kommunen har høy og økende
lånegjeld, og er sårbar overfor uforutsette utgifter. Netto driftsresultat var i 2014 var på -0,3 %
og gjennomsnittlig netto driftsresultat for de siste 5 årene har vært 1,6 %. Kommunen har
ingen midler på disposisjonsfond.

Fylkesmannens tilrådning

Etter fylkesmannens vurdering representerer utgiftene som Nordreisa kommune har blitt
påført etter raset ved E6 en ekstraordinær økonomisk utfordring som kommunen ikke har har
forutsetninger til å dekke av egne midler. Etter vårt syn oppfyller kommunens søknad
departementets vilkår, og vi tilrår departementet å tildele ekstraordinære skjønnsmidler til
Nordreisa kommune med kr 1 135 685.
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Medhilsen

BårdM. Pedersen
fylkesmaim

Jan-PederAndreassen
avdelingsdirektør

Vedlegg:Brevav22.september2015fraNordreisakommune

Kopitil: Nordreisakommune,Postboks174,9156 Storslett

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Eva Angell

TelefonVår dato
77 64 20 57 30.09.2015

Deres dato

Vår ref.Arkivkode
2014/1943 - 44620
Deres ref.

Nordreisa kommune v/ rådmann

9156 STORSLETT

t5\ 6_g
r,

1111—t
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Tilskudd til kommunalt barnevern 2015

Fylkesmannen har for 2015 mottatt en fullmakt fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD), med ytterligere midler på kr 1 360 000 til styrking av det
kommunale barnevernet utover de tildelte midler gitt til faste stillinger i den kommunale
barneverntjenesten i Troms fylke. Departementet har fordelt midlene til fylkene basert på
antall kommuner med stor belastning knyttet til sin bemannings- og kompetansesituasjon.
Kr 680 000 av disse ekstra midlene skal benyttes til midlertidige stillinger i 2015.

Fylkesmannen har etter helhetlig vurdering basert på vårt tilsyn med kommunen med tema
«kommunens oppfølging av barn i fosterhjem», kommunens halvårsrapporteringer til BLD,
kommunens kvartalsrapporteringer til Fylkesmannen vedrørende fristoversittelser, samt øvrig
dialog mellom kommunen og Fylkesmannen om situasjonen i Kvænangen og Nordreisa
barneverntjencste, kommet til at Nordreisa kommune tildeles kr 340 000 til midlertidige
stillinger i barneverntjenesten i 2015. Midlene skal brukes til styrking som medfører
overholdelse av lovkrav i tjenesten. Det er opp til kommunen å vurdere om midlene brukes til
å dekke tiltaksstillinger, vikarutgifter, overtid, eller lignende.

Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr 340 000 tilmidlertidige stillinger til
styrking av det kommunale barnevernet i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste i
2015.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere atmidlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2.
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har
adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2.
ledd.

Rapportering
Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar 2016. Det må fremgå
av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som
dokumenterer dette.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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Med hilsen

Hilde Bremnes
utdanningsdirektør

Eva Angell
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Kvcenangen kommune v/ rådmann Rådhuset 9161 BURFJORD
Nordreisa kommune v/ Kwenangen og Nordreisa 9156 STORSLETT
barneverntjeneste
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/1589-9 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 27.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/15 Nordreisa formannskap 04.11.2015 

 Nordreisa kommunestyre  

 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 

Henvisning til brev: 

- Brev av 06.10.2015 fra Fylkesmannen i Troms, forslag til statsbudsjett 2016 – det 

økonomiske opplegget for kommunene. 

 

- Brev av 23.10.2015 fra Avfallsservice AS – renovasjons- og slamgebyr 2016 

 

Vedlegg 

1 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 

2 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 

 

Rådmannens innstilling 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas i hht følgende vedlegg: 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 og forskrift om gebyrregulativ for 

behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 

 

For å øke bruken av efaktura innføres det en ordning med premiering av de som går over fra 

papirfaktura/avtalegiro til efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de 

som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 

 

 

Saksopplysninger 

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2016 er det lagt opp til en generell lønns- 

og prisvekst (kommunal deflator på 2,7 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de 

fleste områder lagt inn en økning på 2,7 %. Unntakene er beskrevet under. 
 

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2016 legges det til grunn en pris- og 

lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 3,2 pst. i 

2015 og et anslag på 2,7 % 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. 
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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 2,7 % innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2016. 

 

I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 

med prisstigningen på 2,7 %. I tillegg har en sett på muligheten for å effektivisere drifta gjennom 

mer bruk av elektroniske løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere 

avgifter/gebyrer. Innen byggesaksbehandling har dette prinsippet vært i bruk i mange år. Ved bruk 

av den elektroniske løsningen Byggsøk gis det 20 % rabatt i forhold til gebyrsatser. Under er det tatt 

inn forslag der denne praksisen utvides. 

 

Feiing, vann og avløp  

I forslaget legges det opp til følgende økninger inne VAR sektoren. 

Vann reduseres med 6,5 % 

Avløp øker med 3,5 % 

Feiing, økes med 2,7 % * 

 

For alle tre områdene er lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,7 %. Kalkulatorisk rentenivå for 

2016 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga. Vann reduseres med 6,5 % i forhold til 2015.   

Hovedplan avløp vedtatt november 2014, har lagt til grunn gebyrøkning på 6,4 % fra 2015 til 

2016.  Reell økning på 3,5% begrunnes med rentenivå.   

 

Feiing: 

Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  *Det pågår nå en revisjon av 

feieforskriften for å få felles forskrift i hele Nord Troms og derved er det litt usikkerhet 

angående endringen av gebyret for feiing. Det er foreløpig satt økning på 2,7 %, men det kan bli 

endringer.  

 

 

Avgiftsutviklingen vann, avløp og feiing: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vann  1514 1727 2074 3120 4368 5024 5024 4622 4714 4404 

Avløp 2412 3111 3890 5110 5612 5612 5384 5384 5542 5738 

Feiing 310 323 400 500 500 418 414 414 534 548 

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

variabelt gebyr. 

 

Renovasjon: 

Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 1 % for renovasjonsgebyret unntatt 

gebyrene for bytte dunk, kjøp av dunk og hentegebyr dunk inntil 6 meter. For disse er det ingen 

økning. 

Gebyrene for slam økes ikke. De holdes på samme nivå som i 2015. 
 

Byggesak og oppmåling 

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 2016 
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er det lagt til grunn den generelle prisvekst på 2,7 %. 

 

Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om 

økning i henhold til prisvekst på 2,7 %. Det samme gjelder for meglerpakke, plasserings- og 

beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av gods Sørkjosen havn, samt  

Direktevarsling brann. 

 

Delings og konsesjonssaker er ikke endret, gebyret følger statlige fastsettelse, det samme gjelder 

for fellingsavgift for elg, men her foreslås det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 

jaktlagene rapporterer Sett Elg gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt. 

 

Hjemmehjelp og trygghetsalarmer følger statlige satser og økninger mens middagsombringinger 

øker med 2,7 %. Brukerbetaling ”matombringing til hjemmeboende” ble opprettet fra 2009. Det 

kjøres ut ca 1100 porsjoner pr måned. 

 

Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,7 %. Billetter kino justeres opp etter 

filmprisøkning og 2,7 %. 

 

Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,7 %. Regjeringen foreslår å videreføre 

maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme reelle nivå som i 2015. 

Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 655 kroner per måned. 

 

Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 2,7 %, pris for enkeltbilletter er 

ikke foreslått økt. 

 

Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015. I forslag for 2016 er det gjort 

noen endringer. Det er lagt inn en egen kategori for konferanser og møter, samt en økning for 

leie/bruk av lyd- og lystekniker. 

 

E-billettsystem til kulturscenen og kino ble innført i vår/sommer. Erfaringene er gode. 

Løsningen er enkel, både for kunde og arrangør. Vi mener prisen må gjenspeile dette og foreslår 

10 % billigere billetter ved kjøp gjennom det elektroniske systemet. 

 

En har også sett på forholdet med papirfaktura kontra efaktura. Er det mulig å ilegge 

fakturagebyr for papirfaktura/avtalegiro og ingen fakturagebyr ved betaling av efaktura? Saken 

er undersøkt og Sivilombudsmannen har avsagt kjennelse om at dette ikke er mulig. 

Det sendes ut ca 2700 fakturaer i faste kommunale avgifter hvert kvartal. I tillegg sendes det ut 

ca 300 fakturaer månedlig for barnehager og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol. Kun ca 630 av 

disse benytter efaktura.  

Flest efaktura er det på barnehage/sfo (21 %), deretter på kommunale avgifter (18 %) og minst 

på helsetjenester (6 %). 

For å øke disse andelene foreslås det i stedet en positiv premiering, om at det to ganger i året 

trekkes ut en Ipad blant de som har gått over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura.  

En for første halvår og en for andre halvår.  

  

Det er ikke gjort endringer på kopiering.  

 

Det er ikke foreslått økning av abonnement på sakspapirer. Hvis kommunestyret i desember i år 

vedtar forslaget om innføring av elektroniske møtedokumenter, ønsker en å avvikle tilbudet om 

å abonnere på sakspapirer. Da vil de kun bli sendt ut elektronisk. Dette er gratis. 

 

Det legges ikke inn økning på: 
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- Billetter svømmehall 

- Leie av samfunnshus og idrettshall (utleie, lokaler med mer er avrundet oppover, ellers 

ingen økning) 

Avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige 

Forskrifter. Avgiften er ikke foreslått økt. 

 

Det har vært en økning i bruk av kommunale bygg til private bursdager, barnedåp mm. Alle 

bygg har ikke hatt noen utleiesatser for dette. Det er nå lagt inn et forslag om vederlag for denne 

typen utleie. 

 

For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 

det en økning på 2,7 %. 

 

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 VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer. 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann Kr 7038 
 

 

Tilknytningsavgift kloakk 
 

Kr 8240 

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  

Årsgebyr vann fast Kr 3641 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 18,70 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 18,70 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast Kr 4336 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 21,60 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 21,60 pr m3 

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 

  

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 

Kr 534 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1995 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 1005 

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 548 

Ekstra tømming septik Kr 2630 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3946 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 695 

Tømming hvert 4. år Kr 523 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 612 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 3910 

Miniabonnement Kr 3180 

Miniabonnement/kompost Kr 3180 

Storabonnement Kr 5684 

Fritidsabonnement Kr 995 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2168 

Byttegebyr dunk Kr 310 

Kjøp av dunk Kr 620 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva 

Dagtid Kr 770 

Etter arbeidstid Kr 945 

 

Eiendomsskatt 
 

For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2015 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  

 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    Kr 1255 

Eiendomsinformasjon  Kr 157 

Skattetakst      Kr 95 

Bygningsdata  Kr 157 

Grunnkart      Kr 267 
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Grunnkart med naboliste    Kr 312 

Ledningskart      Kr 157 

Målebrev      Kr 95 

Godkjenne bygningstegninger   Kr 500 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  Kr 408 

Gjeldende planstatus med bestemmelser  Kr 281 

Innsendte reguleringsplaner    Kr 157 

Kommunale avgifter og gebyrer   Kr 157 

Legalpant      Kr 95 

 

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 496 

Elgkalv Kr 292 

Avgiften følger Statlige reguleringer 
 

Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 

Bare høydeplassering Kr 1048 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 1032 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3562 

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 222 Kr 293 Kr 362 

Tilleggskopi Kr 42 Kr 54 Kr 68 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 293 Kr 389 Kr 446 

 

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 11320 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 12483 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 848 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11320 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 12483 

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 8274 
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Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5660 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5660 

Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 660 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 848 

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 12483 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 848 

  

Registrering av jordsameie  

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2192 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2192 

  

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 2253 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3852 

  

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 2253 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3852 

  

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 3283 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 6119 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 848 

  

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 3283 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 6119 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 848 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2253 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 868 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter Kr 3833 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1563 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2253 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1496 

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 
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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 206 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 410 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris 

Vekt over 1,0 tonn Kr 47,00 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 24,90 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 47,10 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 40,00 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 69,80 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 69,80 pr. m3 

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 
Tilknytning Direktevarsling 

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4202 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7341 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6650 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 6011 

 

Hjemmehjelp 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 176.740 Kr 190 

2-3 G 176.741 265.110 Kr 644 

3-4 G 265.111 353.480 Kr 1073 

4-5 G 353.481 441.850 Kr 1502 

Over 5 G 441.851 --- Kr 2146 

 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 176.740 Kr 101 

Over 2 G 176.741 --- Kr 135 
 

Middagsombringing 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 90 Kr 113 Kr 124 

Middag hel porsjon med dessert  Kr 107 Kr 131 Kr 141 

Middag halv porsjon Kr 68 Kr  90 Kr 102 

Middag halv porsjon med dessert Kr 84 Kr 107 Kr 118 
 

 

 

Institusjonsopphold 
Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 

146 77 7470 
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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 80 

Ungdomsfilm  Kr 90 

Voksenfilm Kr 100 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 

Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 948 

Vårsemester Kr 1145 

Åtte ukers kurs Kr 424 

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 1970 

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1477 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 986 

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 739 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2580 

80 % Kr 2322 

70 % Kr 2064 

60 % Kr 1806 

50 % Kr 1548 

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 850 

Formannskapet Kr 750 

Kommunestyret og formannskapet Kr 1600 

Helse- og omsorgsutvalg Kr 750 

Oppvekstutvalg Kr 750 

Driftsutvalget Kr 850 

Administrasjonsutvalget Kr 450 

Næringsutvalget Kr 750 

 I tillegg kommer 
portokostnader 

Abonnement som sendes elektronisk Gratis 

 
 

Utleie lokaler 
 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte         Kr 258 

Utleie kommunestyresalen, pr møte         Kr 505 

  

-�21�-



 8 

NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening         Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening         Kr 78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening         Kr 104 

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 90 

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 130 

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 182 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        Kr 11.075 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag Kr 2.085 

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time  Kr 130 

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          Kr 5.865 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          Kr 3.910 

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911 

Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld) Kr 455 

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang  
  Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.        

Kr 7.815 

Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn            Kr 2.084 

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) 

    
Kr 104 

MINIATYRSKYTEBANEN: 
Skytebanen u garder. pr. time 
Skytebanen  u.garder.   pr.dag 

 
Kr 104  
Kr 585 

KAFETERIA: 
Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer    
Leie av kafeteria under 3 timer    
Arrangement  i kaf.  pr. dag  f.eks    bingo, loppemarked, basar , private arr., 
inntektsbring. arr. 

 
Kr 585  
Kr 194  
Kr 833 

KINOSAL: 
Leie av kinosal  pr.dag over 3 timer  
Leie av kinosal under 3 timer     

 
Kr 585  
Kr 194 

KAFETERIA OG KINOSAL: 
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer   
Leie kaf. og kinosal under 3 timer    

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., pr.dag         

 
Kr 911  
Kr 390 
Kr 1.693 

 

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken Kr 3360 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken Kr 2290 

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken Kr 1080 

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1215 

 

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 798 

Leie av badstu pr time  Kr 130 

 

POINT/UNGDOMMENS HUS  

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  

Timepris, utleie av lydstudio med teknikker -utover fire timer  Kr 100  

  

SØRKJOSEN SKOLE  

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Timepris, utleie av gymsal til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 70 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

HALTI  

KULTURHUSSAL 
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et 
tillegg tilsvarende 10 % av brutto billettinntekter.  

 

Grunnpris*, inntil 4 timer    Kr 1500 

Grunnpris*, over 4 timer     Kr 2500 

Grunnpris*, inntil 4 timer, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 2500 

Grunnpris*, over 4 timer, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 4000 

Prøvedag, inntil 4 timer  Kr 500 

Prøvedag, over 4 timer    Kr 1000 
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Lyd- og lystekniker, prøvedag    Kr 2500 

Lyd- og lystekniker pr forestilling    Kr 2500 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis 

Utleie som seremonirom, andre seremonier  Kr 2000 

KANTINE**  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

HALL**   

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer  Kr 500 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

  
*Grunnprisen inkluderer renhold, tilgang til lydanlegg for konferanse, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, 
sidescener og hall.  
Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem. 
**Ekstern leie av kantine og hall kun utenfor ordinære åpningstider på bygget. 
Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter. 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger, kontantsalg  

 Sort/hvit Farge 

Kopiering hvit A4  2,00 pr stk 3,00 pr stk 

Kopiering farget A4 og hvit A3  3,00 pr stk 4,00 pr stk 

Kopiering farget stive ark  4,00 pr stk 5,00 pr stk 

Kopiering egne ark 1,00 pr stk 2,00 pr stk 

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Priser ved fakturering   

 Sort/hvit Farge 

Kopiering hvit A4  4,00 pr stk 5,00 pr stk 

Kopiering farget A4 og hvit A3 6,00 pr stk 7,00 pr stk 

Kopiering farget stive ark  6,00 pr stk 7,00 pr stk 

Kopiering egne ark 3,00 pr stk 4,00 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) Kr 250,-  

Transparenter/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 400   

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 400   
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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 789,-  
 
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  18303 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning Kr  27511 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd Kr  16748 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  Kr 6788 

 

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 7560 Kr 5305 Kr 6790 Kr 1512 Kr 758  

BRA> 250 Kr 10583 Kr 7400 Kr 9522 Kr 2116 Kr 1060  

 
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 4934 Kr 3448 Kr 4456 Kr 1009 Kr 505  

BRA> 120 Kr 6896 Kr 4828 Kr 6206 Kr 1380 Kr 690  

  

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg 
Betales etter bygningens bruksareal BRA 

 

0 - 30 m² Kr 2546 

31 - 200 m² Kr 83 pr m² 

201 - 400 m² Kr 71 pr m² 

401 - 600 m² Kr 59 pr m² 

Alt over 600 m² Kr 49 pr m² 

  

Driftsbygninger. 
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men 

minimum 

 
 

Kr 2122 

Maksimum Kr 8221 

  

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 838 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 297 

Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 540 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 540 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 838 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 584 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 584 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1395 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 838 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 838 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 838 

Dispensasjonssøknader Kr 2573 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 9760 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4980 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 838 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 838 pr/t 

Utslippstillatelse Kr 2467 

 

 

 

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 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann Kr 7038 
 

 

Tilknytningsavgift kloakk 
 

Kr 8240 

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  

Årsgebyr vann fast Kr 3405 

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 17,50 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 17,50 pr m3 

  

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast Kr 4488 

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22,40 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22,40 pr m3 

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 

  

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 

Kr 548 pr fyringsanlegg 

 
Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år Kr 1995 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år Kr 1005 

Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 548 

Ekstra tømming septik Kr 2630 

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3946 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år Kr 695 

Tømming hvert 4. år Kr 523 

Gebyr manglende merking slamtank Kr 612 

 

Renovasjon 

Standardabonnement Kr 3949 

Miniabonnement Kr 3213 

Miniabonnement/kompost Kr 3213 

Storabonnement Kr 5741 

Fritidsabonnement Kr 1005 

Fritidsabonnement m/dunk Kr 2189 

Byttegebyr dunk Kr 310 

Kjøp av dunk Kr 620 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter Kr 1200 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva 

Dagtid Kr 770 

Etter arbeidstid Kr 945 

 

Eiendomsskatt 
 

For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven 
(esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2016 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats på 7 
promille.  

 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    Kr 1289 

Skattetakst      Kr 97,60 

Bygningsdata  Kr 161 

Grunnkart      Kr 274 
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Grunnkart med naboliste    Kr 320 

Ledningskart      Kr 161 

Målebrev      Kr 97,60 

Godkjenne bygningstegninger   Kr 514 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  Kr 419 

Gjeldende planstatus med bestemmelser  Kr 289 

Innsendte reguleringsplaner    Kr 161 

Kommunale avgifter og gebyrer   Kr 161 

Legalpant      Kr 97,60 

 

Konsesjon 
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

Konsesjonssaker  

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 2 500 000,- Behandlingsgebyr på 
kroner  

 
Kr 1500 

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 2 500 000,- 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 510 

Elgkalv Kr 300 

Avgiften følger Statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis 
det en rabatt på 20%. 

 

Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 

Bare høydeplassering Kr 1076 

Horisontal og vertikal plassering av bygning:  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 1060 

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3658 

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 228 Kr 301 Kr 372 

Tilleggskopi Kr 43 Kr 55 Kr 70 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart Kr 301 Kr 400 Kr 458 

 
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 11625 

Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 12820 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 870 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2  Kr 11625 

Areal fra 501 – 2000 m2  Kr 12820 
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Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 8497 

  

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  

Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5813 

Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5813 

Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 678 

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 871 

  

Oppretting av anleggseiendom  

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 Kr 12820 

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 871 

  

Registrering av jordsameie  

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 2251 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 2251 

  

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 2314 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3956 

  

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 2314 

Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3956 

  

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 3372 

Areal fra 251 – 500 m2 Kr 6284 

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 871 

  

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 3372 

Volum fra 251 – 500 m3 Kr 6284 

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 871 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter Kr 2314 

For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 891 

  

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter Kr 3833936 

For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1605 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  

  

Privat grenseavtale  

For inntil 2 punkter Kr 2314 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1536 

Billigste alternativ for rekvirent velges  
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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 212 

Matrikkelbrev over 10 sider Kr 421 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris 

Vekt over 1,0 tonn Kr 48,30 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 25,60 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 48,30 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 41,00 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 71,70 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 71,70 pr. m3 

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 
 

Tilknytning Direktevarsling 

Tilknytning Direktevarsling brannalarm         Kr 4315 

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet         Kr 7539 

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet   Kr 6830 

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet         Kr 6173 

 

Hjemmehjelp 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 180.136 Kr 190 

2-3 G 180.137 270.204 Kr 661 

3-4 G 270.205 360.272 Kr 1102 

4-5 G 360.272 450.340 Kr 1542 

Over 5 G 450.341 --- Kr 2204 

Timepris hjemmehjelp kr 221 

 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 180.136 Kr 104 

Over 2 G 180.137 --- Kr 138 
 

Middagsombringing 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 91 Kr 116 Kr 128 

Middag hel porsjon med dessert  Kr 110 Kr 135 Kr 145 

Middag halv porsjon Kr 70 Kr  93 Kr 105 

Middag halv porsjon med dessert Kr 86 Kr 110 Kr 121 
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Institusjonsopphold 
Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 

146 77 7470 

 

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 82 

Ungdomsfilm  Kr 92 

Voksenfilm Kr 103 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer. 

 

Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 974 

Vårsemester Kr 1176 

Åtte ukers kurs Kr 435 

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 2023 

Halv plass, inntil 9 t pr uke Kr 1517 

Full plass med søskenmoderasjon Kr 1013 

Halv plass med søskenmoderasjon Kr 759 

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2655 

80 % Kr 2390 

70 % Kr 2124 

60 % Kr 1860 

50 % Kr 1593 

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 850 

Formannskapet Kr 750 

Kommunestyret og formannskapet Kr 1600 

Helse- og omsorgsutvalg Kr 750 

Oppvekst- og kulturutvalg Kr 750 

Miljø plan og utviklingutvalget Kr 850 

Administrasjonsutvalget Kr 450 

Næringsutvalget Kr 750 

 I tillegg kommer 
portokostnader 

Abonnement som sendes elektronisk Gratis 
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Utleie lokaler 
 

KOMMUNEHUSET  

Utleie formannskapssalen, pr møte         Kr 265 

Utleie kommunestyresalen, pr møte         Kr 519 

  

NORDREISAHALLEN  

Timepris idrettshall 1/1 til trening         Kr 130 

Timepris idrettshall 1/3 til trening         Kr 78 

Timepris idrettshall 2/3 til trening         Kr 104 

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 90 

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 130 

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs Kr 182 

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn        Kr 11.075 

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag Kr 2.085 

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time  Kr 130 

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn          Kr 5.865 

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn          Kr 3.910 

Rigging  i hall pr.døgn Kr 911 

Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld) Kr 455 

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang  
  Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.        

Kr 7.815 

Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn            Kr 2.084 

GARDEROBER: 
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) 

    
Kr 104 

MINIATYRSKYTEBANEN: 
Skytebanen u garder. pr. time 
Skytebanen  u.garder.   pr.dag 

 
Kr 104  
Kr 585 

KAFETERIA: 
Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer    
Leie av kafeteria under 3 timer    
Arrangement  i kaf.  pr. dag  f.eks    bingo, loppemarked, basar , private arr., 
inntektsbring. arr. 

 
Kr 585  
Kr 194  
Kr 833 

KINOSAL: 
Leie av kinosal  pr.dag over 3 timer  
Leie av kinosal under 3 timer     

 
Kr 585  
Kr 194 

KAFETERIA OG KINOSAL: 
Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer   
Leie kaf. og kinosal under 3 timer    

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., pr.dag         

 
Kr 911  
Kr 390 
Kr 1.693 

 

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening Kr 85 

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken Kr 3360 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken Kr 2290 

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken Kr 1080 

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1215 

 

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall Kr 820 

Leie av badstu pr time  Kr 135 

 

POINT/UNGDOMMENS HUS  

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  

Timepris, utleie av lydstudio med teknikker -utover fire timer  Kr 100  

  

SØRKJOSEN SKOLE  

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

  

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG OKSFJORD  
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OPPVEKSTSENTER 

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc Kr 70 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag Kr 500 

Timepris, utleie av klasserom Kr 70 

  

KANTINA KOMMUNEHUSET  

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  Kr 300 

  

HALTI  

KULTURSCENE 
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det 
et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.  

 

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm     Kr 1500 

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm    Kr 3000 

Grunnpris*, inntil 4 timer     Kr 1500 

Grunnpris*, over 4 timer     Kr 3000 

Grunnpris*, inntil 4 timer, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 2500 

Grunnpris*, over 4 timer, profesjonelle/kommersielle aktører     Kr 4000 

Prøvedag, inntil 4 timer  Kr 500 

Prøvedag, over 4 timer    Kr 1000 

Lyd- og lystekniker forestillinger, timepris  Kr 500 

Lyd- og lystekniker, prøvedag    Kr 2500 

Lyd- og lystekniker pr forestilling    Kr 3000 

Lyd- og lystekniker for konferanser, møter mm    Kr 1500 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis 

Utleie som seremonirom, andre seremonier   Kr 2000 

KANTINE**  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)        Kr 400 

HALL**   

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer  Kr 500 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)        Kr 400 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer Kr 250 

Over 4 timer Kr 500 

  
*Grunnprisen inkluderer renhold, bord og stoler, amfi, tilgang til garderober, sidescener og hall.  
Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via felles billettsystem. 
**Ekstern leie av kantine og hall kun utenfor ordinære åpningstider på bygget. 

Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter. 
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger, kontantsalg  

 Sort/hvit Farge 

Kopiering hvit A4  2,00 pr stk 3,00 pr stk 

Kopiering farget A4 og hvit A3  3,00 pr stk 4,00 pr stk 

Kopiering farget stive ark  4,00 pr stk 5,00 pr stk 

Kopiering egne ark 1,00 pr stk 2,00 pr stk 

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Priser ved fakturering   

 Sort/hvit Farge 

Kopiering hvit A4  4,00 pr stk 5,00 pr stk 

Kopiering farget A4 og hvit A3 6,00 pr stk 7,00 pr stk 

Kopiering farget stive ark  6,00 pr stk 7,00 pr stk 

Kopiering egne ark 3,00 pr stk 4,00 pr stk 

Laminering A3 7,00 pr stk  

Laminering A4 5,00 pr stk  

Laminering A5 5,00 pr stk  

Andre tjenester  
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Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,-  

Transparenter/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 400   

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 400   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 789,-  
 
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  18797 

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning Kr  28254 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd Kr  17200 

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  Kr 6971 

 

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 7764 Kr 5448 Kr 6973 Kr 1553 Kr 778  

BRA> 250 Kr 10870 Kr 7600 Kr 9780 Kr 2173 Kr 1089  

 
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 5067 Kr 3541 Kr 4576 Kr 1036 Kr 519  

BRA> 120 Kr 7082 Kr 4958 Kr 6374 Kr 1417 Kr 708  

  

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg 
Betales etter bygningens bruksareal BRA 

 

0 - 30 m² Kr 2615 

31 - 200 m² Kr 85 pr m² 

201 - 400 m² Kr 79 pr m² 

401 - 600 m² Kr 61 pr m² 

Alt over 600 m² Kr 50 pr m² 

  

Driftsbygninger. 
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men 

minimum 

 
 

Kr 2179 

Maksimum Kr 8443 

  

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) Kr 860 

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 305 

Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 555 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 555 

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 Kr 860 

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 600 

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 600 

Midlertidig brukstillatelse Kr 1433 

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 860 

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid Kr 860 

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 860 

Dispensasjonssøknader Kr 2642 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 10024 

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 5115 

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 838 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 838 pr/t 

Utslippstillatelse Kr 2533 

 

 

 

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 
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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 
 
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 
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Nordreisa kommune 

           
 

Arkivsaknr:       2015/2332-4 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 

Synnøve Henriksen 

 Dato:                 28.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/15 Nordreisa formannskap 04.11.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 21.11.2015 - Sangkoret 

Mollis 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Sangkoret Mollis sladdet 

versjon) 

 

Rådmannens innstilling 

 Sangkoret Mollis v/Svein Arne Eide gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 

2 i anledning sangkoret Mollis sitt 40 års jubileum 21. november 2015. 

Skjenkested er Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Svein Arne Eide. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00. 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.  

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 

     

 

 

 

Saksopplysninger 

Sangkoret Mollis ved Svein Arne Eide søker om skjenkebevilling i forbindelse med sangkoret 

Mollis sitt 40 års jubileum 21. november 2015.  Det oppgis i søknaden at arrangementet er en 

del av åpningen av Halti. Det søkes om å kunne skjenke alkoholholdig drikk gruppe 2 før 

konsertene.  Ønsket skjenketid er fra kl. 17.00 – 18.00 og fra kl. 19.00 – 20.00. 

Det forventes at 300 personer vil delta på arrangementet og det vil bli avkrevd betaling. 

Skjenkested er Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett og skjenkeansvarlig er Svein Arne Eide. 
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Vurdering 

I henhold til §5 i kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol, må søknader om 

bevilling for en bestemt anledning være sendt kommunen senest fire uker før arrangementet skal 

avholdes. Denne søknad er mottatt 19. oktober og er innenfor nevnte frist på fire uker. 

 

I henhold til kommunal forskrift skal skjenking til bestemte anledninger ikke skje før kl. 20.00. I 

stedet for å avslå skjenkebevillingen for tidspunktene kl. 17.00 – 18.00 og kl. 19.00 – 20.00,  

anbefales å gi skjenkebevilling fra kl. 20.00 – 02.00. Det blir da opp til søker selv å vurdere om 

arrangementets klokkeslett skal endres i henhold til skjenketiden.  

 

Dersom det skal dispenseres fra skjenketidspunktet, må saken behandles av kommunestyret. 

I så fall må formannskapet behandle saken etter kommunelovens §13 («hasteparagrafen»), siden 

kommunestyret ikke har møte før  i desember. 

 

Kommuneloven § 13.Utvidet myndighet i haste-saker. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast 

utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært 

avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle 

dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes 

neste møte. 

 

 

Politiet er bedt om å komme med uttalelse innen 27. oktober. 
 

Politiets uttalelse: 

«Politiet har ingen anmerkninger til søknaden, eller til skjenkeansvarlig.» 
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Kommunenavnog adresse

Søknadomskjenkebevilling
for en bestemt anledning
(jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr.27)

Ambulerende, bevilling til deltakere i lukket arrangement, (alkhl. § 4-5).

	 Bevilling for ån bestemt anledning, for deltakere I åpent arrangement, (alkhl. § 1-6).

Er det utarbeidet internkontroll for arrangementet? (jf. alkhl. kap. 8) Ja Nei

Foriren-iitornsetifinl(mitilicot~g-, df,"-.-c dir:,-;;,_ J3.,,,J...-_ ,,,,,,_1,J,4.-,',w ,•,-,,,"-ki.;-.T.,.-

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1 (tilsvarer øl)
Antall liter

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2 (tilsvarer vin)
I Antall liter

(3c)
Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe 3 (tilsvarer brennevin)

I Antall liter




_, ,..,,.,'";•.- ,-I-f-,~7ZZ>2,.; .-"Tr.-,,i,r.r ,.?r, II.:-;-,I'.3-:::-I'--,.,
Navn

, .-'ej- /4,14,/6)




Fødselsnr.(11siffer)/Org.nr.(9 siffer)

9•3 7'-71 ,3‘:).?,7i
Adresse

IIIP'- 1.9')-)




Telefon

q'C'27-o &
Postnr....._I Poststed

4.. 1s




Skjenkeansvarlig (må være fylt 20 år)

1/(-7 A2 -e-




Fødselsnr.(11 siffer)

Bostedsdresse




/

Postnr. I Poststed

E-post
,,/, cc r- ' Aee . Direkte telefon

Navn -




•

..

/76-2//1 7,1,-1 e Å--‘•-d-e




Fødselsnr.(11 siffer)

_ —
E-post

c7-&- 1- /4 a. Ki/ e -e ,= /(y-r61-47-c),,--;7,5, i-
Telefon

99c-22 `•-•7 c.->'
Postnr. I Poststed






Stedets navn




Stedsadresse




Telefon

Postnr. i Poststed

,q5-7




Eier/utleiers navn

/

/
,A7.17reE/, KCE




Fødselsnr.(11 siffer)

Adresse?

6 5-h-5 17-1IL




Telefon

Postnr.I Poststed




Nr. 702434 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2008
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ginsket skjoOking




Inne Ute




Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent)

fl
Fra kl.I Til kl. Fra kl.I Til kl.




I I ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

.s.,
r

	 Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og under 22 vol.prosent)

I-7
Fra kl.I Til kl.Fra kl.I Til kl.

/ 7 ''''. /8-c,c)/,:', c, 2c C0




ri Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid




 Alkoholholdig drikk gruppe 3
(over 22 vol.prosent og under 60 vol.prosent)




Fra kl.I Til kl.Fra kl.I Til kl.




fl Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid




OpklysnInger

Dato
c2 14,- /5

Dato Forventet ant. personer

Y C., 0

Vil det bli

omarrongementet
servert mat?

Ja jl, Nei

Vil

.5(

det avkreves

Ja

betaling for arrangementet?

Nei




Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?

Ja




Nei

Vil




det avkreves

Ja

betaling for arrangementet?

Nei

Dato Dato Forventet ant. personer Vil det bli servert mat?

Ja




Nei

Vil




det avkreves be

Ja

aling for arrangementet?

Nei

Type arrangement, f.eks. julebord, jubileum, avslutning etc. Nevn målgruppe/aldersgrense, planer for vakthold osv.

(beskriv).

 '--.'1/1.- Cj-e)-- a„-(..7 /7C(241 


2:772 -.4...-1---2.-G-iLiC,—el-C>

i

e4.12—1.--J-2.

..\ L,L_ •_'-Yt C.—i-

_

(--L, .C.- ..l_












Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelser i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Sted, datoI Bevillingssokers underskrift, ev.firmastempel

-

„5 -/L-C2-'-4"S) /— "Z.2472--- ....-




Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
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