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Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 
 
Kommunens betalingssatser og gebyrer forslås økt med 3,7 % i 2023, som tilsvarer 
kommunal deflator.  Dette gjelder de fleste avgiftene. Unntakene er hvor staten har andre 
regulativ og for VARF-områdene (vann, avløp, septik, renovasjon og feiing) som følger 
selvkostprinsippet. 
 
I statsforvalterens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2023 er det lagt opp til en generell 
lønns- og prisvekst (kommunal deflator)  på 3,7 %. I kommunedirektørens forslag til 
gebyrregulativ er det for de fleste områder derfor lagt inn en økning på 3,7 %. De ulike 
områdene er beskrevet under. 
  
I 2023 anslås kommunal deflator til 3,7 %.  Nordreisa kommune blir i statsbudsjettet for 
2023 bare delvis kompensert for dette, da de frie inntektene (statlig rammetilskudd og 
skatteinntekter) kun økes med 2,8 %, det vil si en reell nedgang med 0,9 %. 
  
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. 
  
I forslag til gebyrsatser har kommunedirektøren fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak 
justert gebyrene med prisstigningen på 3,7 %. 
  
I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av digitale 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått 
videreført. 



  
Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, er iverksatt med 
siste reduksjon i 2021.Leien for barn under 16 år er nå gratis. 
  
Vann- og avløpsgebyr  
Vann- og avløpsgebyrene påvirkes av rentenivå. Vesentlig høyere renteøkning i 2022 enn 
prognoser fra tidligere år gir stor økning i vann- og avløpsgebyrene.  Nordreisa kommune må 
gjøre en beslutning på gebyrutviklingen for økonomiplanperioden. 
  
Selvkostområdet er styrt gjennom forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale 
og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Nordreisa kommune benytter 
programvare fra Momentum for beregninger av etterkalkyler og framskrivninger som igjen 
er grunnlag for fastsettelse av gebyrer. 
  
Selvkostutgifter er sum driftskostnader og kapitalkostnader. Kapitalkostnad er avskrivninger 
og kalkulatorisk rente fastsatt i samsvar med selvkostforskrift. Stor renteøkning i 2022 
medfører at prognose 2023 kalkulatorisk rentekostnad øker med rundt 45 % for vann og 
avløp. Prognosen viser merkostnad kalkulatorisk rente på 1,25 millioner kroner for 2022, sett 
i forhold til selvkostregnskapet for 2021.  
Renteprognosen pr august 2022 gir litt høyere nivå i økonomiplanperioden enn for 
budsjettåret 2023. 
  
På grunn av renteøkningen i 2022, vil gebyrnivået økes betraktelig. Overskudd eller 
underskudd i selvkostregnskapet skal tilbakeføres eller dekkes inn innen frist på fem 
år. Valget står mellom økning tilsvarende beregnet selvkost fra år til år, eller jevnere økning 
av gebyrene. 
  
Tabellene under viser historisk gebyrutvikling fra 2011 og gebyrframskrivinger til 2026, med 
bakgrunn i prognoser pr august 2022. 
  

 
  
Under følger to alternativer for vann- og avløpsgebyr for perioden 2023-2026. 
  



 
  

 
  
Under følger en samlet virkning av de to alternativene med framskriving fram til 2026 

 
  
Samlet over 4 år blir alternativ 1 litt rimeligere for abonnenten. LIkevel vil alternativ 2 gi en 
mer jevn økning, samtidig som økningen fra 2022 til 2023 ikke blir så høy.  Ut i fra det 
anbefales alternativ 2.  
Det gir en samlet prisvekst på 1,8 % fra 2022-23 for vann og avløp, fordelt med økt 
vanngebyr på 16 % og redusert avløpsgebyr på 10 %. 
  



Feiing 
  
Feietjenesten var fra 2015 - 2021 en del av interkommunalt samarbeid  Nord-Troms. Fra 
01.01.2022 startet et nytt brannsamarbeid med Nordreisa og Skjervøy. Forslag til gebyr har 
en økning på 3,9 % fra 2022 til 2023.  
  
Etter ny forskrift skal også hytter utenfor vei feies. Det planlegges at det skal innføres fra 
2024. Det vil medføre økte kostnader. I tillegg er det lagt inn utskifting av kjøretøy for å 
oppfylle lovpålagte krav i forhold til arbeidsmiljø. Dette gir en noe større prisøkning i 2024 og 
2025. 
  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Feiing 420 471 453 506 718 718 746 796 844 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl. mva. 
  
Renovasjon 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 4 % for både renovasjon og slam.  
Et standardabonnement for renovasjon vil koste kr 4832,- 
  
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 2022 innførte kommunen mulighet for å heldigitale søknader. Dette sikrer bedre kvalitet og 
enklere saksbehandling. Det ble for 2022 vedtatt at digitale søknader skulle få 10 % 
reduksjon i gebyrene. Denne ordningen forsterkes for 2023, med at  for komplette 
byggesøknader som leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som 
betales til Norkart, for tiden på kr 1250,  og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående 
gebyret. Ellers følger vanlig prisvekst på 3,7 %. Søknadsblanketter eller lignende regnes ikke 
som heldigitale søknader.  
  
For oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag 
om økning i henhold til prisvekst på 3,7 %.  
  
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, 
overføring av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 
3,7 %. Meglerpakke - må bestilles via infoland.ambita.com  
  
Delings- og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det 
samme gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 
20 % hvis jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet 
Settogskutt.no. 
  
Utleie av lokaler 
Kommunen har i løpet av 2022 jobbet med innføring av et nytt digitalt bookingssystem for 
utleie av lokaler. I dette systemet bookes time for time og utleieprisene er derfor endret fra 
hel eller halv dag til timepriser. 
  



Helse og omsorg 
  

G-grense Nedre innteksgrense kr  Øvre innteksgrense kr  Egenandel pr mnd 
1-2 G 0 Kr 222 954 Reguleres av rundskriv 
2-3 G Kr 222 955 Kr 334 431 kr       1 416 
3-4 G Kr 334 432 Kr 445 908 kr       2 361 
4-5 G Kr 445 909 Kr 557 385 kr       3 778 
Over 5 G Kr 557 385         --- kr       4 722 

  
Timepris praktisk bistand for de under 2 G, er minstesats, de resterende 472. Mottakerne av 
praktisk bistand betaler per time, maksimumsbeløpet per måned reguleres etter 
inntektsgruppa de er i.  
  
Trygghetsalarm 

G-grense Nedre innteksgrense kr Øvre innteksgrense kr  Egenandel pr mnd 
1-2 G 0 kr 222 954 Reguleres av rundskriv 
Over 2 G kr 222 955        --- kr 296 

Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen 
  
Middagsombringing 

                                                            Pris (hentes) Inkl transport Storslett / distrikt 
Middag hel porsjon kr 111 kr 136 / 154 
Middag redusert posjon kr 85 kr 111 / 128 

  
Institusjonsopphold 

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag/egenbetaling 
 Rundskriv       Rundskriv Rundskriv 

Institusjonsopphold på sykestua faktureres tilsvarende som korttidsopphold på 
sykehjemmene. Maksimumsbeløp reguleres av forskrift om egenandel for helse- og 
omsorgstjenester, normalt fastsatt ved årsskiftet. Kommunene kan ikke fastsette en høyere 
pris enn det forskriften tilsier. De øvrige satsene følger årlig prisstigning. 
  
Oppvekst og kultur 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 3,7 %. Regjeringen foreslår 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 000 kroner per 
måned. Kommunens forslag følger statlig maksimalpris. Fra 01.08.2023 har staten foreslått 
gratis barnehager i Nord-Troms og Finnmark. Endelig vedtak gjøres før jul. 
Betalingssatser i barnehage 

Hel plass -100 %                                                              kr 3000 
80 % kr 2700 
70 % kr 2400 
60 % kr 2100 
50 % kr 1800 
Dagsats ved kjøp av enkeltdager kr 250 

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

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349


Hel plass pr mnd., fra 10 timer eller mer pr uke kr 2 461 
Halv plass, inntil 9 timer pr uke kr 1231 
Hel plass med søskenmoderasjon kr 1231 
Halv plass med søskenmoderasjon kr 616 
Hel plass 1.klasse kr 870 
Hel plass 1.klasse med søskenmoderasjon kr 435 

  
Halv plass 1.klasse, gratis 
  
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon 
  
Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten 
 
 Foreldrebetaling kulturskolen 

Høstsemester kr 1150 
Vårsemester kr 1350 
Ti ukers kurs kr 650 
Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer   

  
 
Andre/nye avgifter 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om 
alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, 
foreslås det en økning på 3,7 %. 
  
Parkeringsavgift utfartsparkering 
Hvilke parkeringsplasser som omfattes av ordningen vedtas i egen sak i kommunestyret. 

 
  
  
Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer bygger på statlige føringer om pris- og lønnsvekst i 
statsbudsjettet for 2023. 
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, har en fulgt planen 
om reduksjon i leieprisen jf. vedtak i 2018.  Utleie for denne gruppen er nå gratis. 
For VARF-sektoren følges selvkostberegninger basert på statlige forskrifter og retningslinjer. 
Vann og avløp øker mer en deflator på grunn av økt rentenivå. 
Utleiepriser er tilpasset ny bookingløsning og det foreslås å gå over til timepriser, i stedet for 
dags- eller halv dagspriser. 
Satsingen på selvbetjente og/eller digitale løsninger videreføres, og det er lagt inn 
premiering til de som bruker disse. 
  



  
 
 
Kommunedirektørens innstilling  
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 endres i henhold til vedlagte 
forslag; 
  
"Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 og  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker". 
 
 
Driftsutvalget 24.11.2022 
 
Behandling 
Fjerning av sats for parkeringsavgift utmarksparkering, foreslått av Hermann O. Hermansen, 
Høyre 
Tabell med satser for parkeringsavgift for utmarksparkering tas ut av gebyrregulativet som 
følge av at sak vedrørende parkeringsavgifter for utmarksparkering er utsatt. 
 
Votering nr 2 - Votering over forslag 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: 5 stemmer (100%) - AP 1, H 3, SP 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
-------------------------------------------- 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Fjerning av sats for parkeringsavgift utmarksparkering 
For: 5 stemmer (100%) - AP 1, H 3, SP 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
DRU - 5104/22 vedtak 
Kommunedirektørens innstilling  
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 endres i henhold til vedlagte 
forslag; 
  
"Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 og  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker". 
  
Tabell med satser for parkeringsavgift for utmarksparkering tas ut av gebyrregulativet som 
følge av at sak vedrørende parkeringsavgifter for utmarksparkering er utsatt.  
  
Helse- og omsorgsutvalget 22.11.2022 
 
Behandling 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 



 
HOU - 5078/22 vedtak 
Kommunedirektørens innstilling  
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 endres i henhold til vedlagte 
forslag; 
  
"Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2023 og  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker". 
 
 
 
Vedlegg 
prisregulativ for 2023 

 
 
 


