
Gebyr - betalingssatser 2018. Byggesaker

BYGGESAKER:
Gebyrene fra 2017 økes i henhold til byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre
pr. oktober 2017
Okt. 2016 = 100%*(183,9-179,2)
Okt. 2017 = =

a. Boligbygg (nybygg): 
- med inntil 150 m2 bebygd areal (BYA), betales for den første selvstendige boligenheten:

- og deretter for overskytende boligenheter i samme bygg:

- for bygg utover 150 m2 bebygd areal (BYA) pr. m2 for det areal som overstiger 150 m2:

b. Fritidsbolig:
- med inntil 80 m2 bebygd areal (BYA) betales:

- for areal utover 80 m2 bebygd areal (BYA) pr m2 overskytende areal:

- for utsetting av hytte betales:

c. Pbl. § 20 - 2b, driftsbygning i landbruket: 
- inntil 400 m2:

- for areal utover 400 m2 bebygd areal (BYA) betales pr m2 overskytende areal.:

d. Tiltak etter Pbl, § 20 - 1, § 20 - 2 inntil 70 m2, inklusiv garasje, uthus og lignende.

e. For andre bygg (kontorer, industri, skole, garasje, naust og lignende) nybygg Pbl § 20 - 1, 
§ 20 - 2.
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e. Forts. fra forrige side

Basisgebyr:
- Tillegg pr. m2, over 600 - 1000 m2

- Tillegg pr. m2, over 1000 m2

For to trinnsbehandling (ramme/igangsettingstillatelse) betales halvt gebyr
for rammetillatelsen + halvt gebyr for igangsettingstillatelsen, tot. 100 %.

f. Søknad om riving av bygg:

For alle andre arbeider, f.eks. etter § 20 - 1 og enkle saker som ikke
kan måles etter grunnflate, eller gjelder bruksendring , forstøtningsmur, tekniske 
installasjoner, mindre terrenginngrep er gebyret for hvert tilfelle:

g. Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft, grunn, større terrenginngrep
som massetak, bygging av veg o.l. betales:

h. For søknad som krever dispensasjon etter Plan og bygningsloven betales et gebyr
i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket:

i. Behandling av søknad om utslippstillatelse/mindre renseanlegg settes til:

j. Gebyr for mindre fasadeendringer, skilt/reklame, o.l.

k. Godkjenning av foretak:
1. Firma med sentral godkjenning, første gang betales:

2. For lokal 1. gang behandling av foretak (ansv.rett) betales:

3. Ved senere godkjenning av samme firma/person betales 50 % av gebyret under pkt. k1.

l. Kontroll av statiske beregninger m.v. 
For slike kontroller kan bygningssjefen engasjere særskilt kontrollør. 
For slike kontroller kan det kreves tilsvarende medgått utgifter.  
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m. Gebyr for utarbeiding av situasjonskart:

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

og videre pr. påbegynt dekar:

n. For behandling av private reguleringsplaner, reguleringsendringer, bebyggelsesplaner m.m:
1. Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer:

2. Behandling av reguleringsplan, bebyggelsesplan og endring av disse:

3. Lovbestemte annonseringsutgifter dekkes av den som fremmer reguleringsendringen,
reguleringsforslaget eller beyggelsesplanen.
Gebyr til behandling i organer utenfor kommunen kommer i tillegg til disse gebyrene.

4. Fritak av gebyrer pga. sosiale eller andre årsaker, behandles og avgjøres av
formannskapet.

o. Det innføres 3 x gebyr for tiltak som igangsettes før det foreligger tillatelse, gjeldende 
fra 1. juli 2008. Dersom tiltaket ikke kan godkjennes, behandles saken videre etter 
plan- og bygningsloven.

Det gis amnesti og kreves ikke inn gebyr for tiltak uten godkjenning som er oppført før 
1. juli 2008, der tiltaket ville blitt godkjent dersom det hadde vært søkt.

Tiltak som er utført uten godkjenning og oppført før 1. juli 2008, der tiltaket ikke ville blitt 
godkjent av ulike grunner, behandles som enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
(pkt. o er vedtatt av kommunestyret i sak: 044/08 den 25.06.2008)

p. Betaling:
Alle gebyrer skal innbetales til kommunekassen etter regningsoppgave fra byggesaks- 
behandler. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt
fullstendig søknad foreligger.

3 559,00kr   

5 001   
6 001   

0
2 001   

7 225,00kr   

7 001   

2 000   
3 000   
4 000   
5 000   
6 000   
7 000   
8 000   

3 001   
4 001   

7 899,00kr   
8 328,00kr   

6 599,00kr   10 001 
11 001 

14 000 
15 000 

13 000 
7 028,00kr   
7 456,00kr   

Areal i m2

12 000 

Areal i m2

2 754,00kr   
3 209,00kr   9 001   

4 261,00kr   

924,00kr      

12 001 
13 001 
14 001 

3 648,00kr   
4 102,00kr   

5 755,00kr   

4 542,00kr   
5 437,00kr   

Gebyr
9 000   

10 000 
11 000 

Gebyr
8 001   

6 316,00kr   


	Byggesaker

