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Prosjektrådmannens innstilling: 
 
Forslag til lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune legges ut til offentlig ettersyn og oversendes 
overordnede myndigheter på høring med frist for uttalelse 01.09.2019, jf. forvaltningsloven § 37.  
 
Fellesnemndas behandling: 
Ingen forslag. 
 
Fellesnemndas enstemmige vedtak: 
 
Forslag til lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune legges ut til offentlig ettersyn og oversendes 
overordnede myndigheter på høring med frist for uttalelse 01.09.2019, jf. forvaltningsloven § 37. 
 

 
 

Saken gjelder:  
Det er utarbeidet forslag til lokal forskrift for gebyrer for kommunale arealtjenester etter plan- og 
bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven i Indre Østfold kommune. I tråd med vedtaket 
i fellesnemda 4.12.2018 i sak 100/18, tas det sikte på at disse kommunale gebyrområdene, med 
selvkost som rettslig grunnlag, samordnes innen 1.1.2020 
 
Bakgrunn og saksopplysninger 
Indre Østfold kommune vil fra 1.1.2020 være ansvarlig for, og plikter å utføre en rekke 
arealtjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. For at 
kommunen skal kunne kreve gebyrer for utførelse av disse tjenestene må kommunen ha vedtatt 
en lokal forskrift som blant annet fastsetter gebyrinndeling og hvilke tjenester som skal 
gebyrlegges.  
 
Dersom ny lokal forskrift ikke er vedtatt og trådt i kraft 1.1.2020, vil de gjeldende gebyrforskrifter i 
dagens fem kommuner måtte benyttes. Det vil medføre ulike gebyrer for de samme tjenestene i 



ulike områder i Indre Østfold kommune. Ny forskrift vil i alle tilfeller måtte være vedtatt og trådt i 
kraft innen 1.1.2021.  
 
En arbeidsgruppe med representanter fra alle kommunene har, i samarbeid med 
konsulentselskapet EnviDan Momentum AS, utarbeidet  forslaget til ny forskrift. Forskriften vil 
danne grunnlaget for et nytt gebyrregulativ som først vedtas sammen med budsjettet til høsten, 
og inneholder derfor ingen gebyrsatser. 
 
Juridisk grunnlag 
Kommunens hjemmel for å kunne kreve gebyr for tjenestene går frem av de ulike særlovene:  
 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 § 33-1.  

 Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 nr. 101 § 32. 

 Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 § 15.  
 

Tjenestene skal etter alle de tre særlovene gebyrlegges slik at det er de nødvendige utgifter det 
betales for. Det betyr at det skal være samsvar mellom gebyret som betales for den enkelte 
tjeneste, og den faktiske ressursbruken i saken. Gebyrene kan likevel inndeles etter for eksempel 
gebyrtyper hvor tilsvarende type saker vil gebyrlegges med samme gebyr. Dette gebyret bør i så 
tilfelle tilsvare gjennomsnittskostnaden for disse type sakene. 
 
Det følger av uttalelser fra Sivilombudsmannen og Kommunal- og regionaldepartementet at det 
tillates et «standardavvik» mellom de faktiske kostnadene i den enkelte sak og gebyrsatsen saken 
faller inn under i gebyrforskriften, men det skal tilstrebes at gebyret i den enkelte sak tilsvarer de 
faktiske nødvendige utgifter. Det er for eksempel ikke mulighet for å gebyrlegge noen type saker 
høyere enn gjennomsnittskostnaden for sakstypen for å dekke opp kostnader i andre type saker 
eller på andre områder.  
 
Gebyrene for arealtjenester bygger på selvkostprinsippet, og selvkostkravet for tjenestene som 
denne forskriften regulerer er strengere enn eksempelvis for VAR-sektoren. Det ikke er tilstrekkelig 
at selvkostprinsippet er fulgt på overordnet nivå. Kommunen må også dokumentere at selvkost er 
overholdt ned på de enkelte sakstypene. Dette innebærer at forskriften, på en fleksibel måte, må 
klare å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. 
 
Innføring av forskrift etter forvaltningsloven:  
Vedtak om innføring av ny lokal forskrift skal skje i henhold til forvaltningsloven § 37. Det går frem 
av bestemmelsens andre ledd at det skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir 
«utferdiget».  
 
Forvaltningsloven har ikke et konkret krav til lengden på høringsfristen. Formålet med 
bestemmelsen er at de som forskriften gjelder for, eller de som blir berørt, skal ha en reell 
mulighet for å uttale seg før forskriften er ferdig utarbeidet. Det betyr at fristen for uttalelse ikke 
kan være for kort. En vanlig frist ved offentlig ettersyn av utkast til forskrift er to måneder.  
 
I utkastet er forskriften inndelt i fem kapitler, hvor første kapittel inneholder fellesbestemmelser 
og de fire neste kapitlene gjelder hvert fagområde og særlov. Utdypende høringsbrev og utkast til 
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for 
Indre Østfold kommune, Viken, ligger vedlagt i sin helhet.  
 
Vurderinger: 
Økonomiske konsekvenser: 
Små for Indre Østfold kommune da området hovedsakelig er omfattet av selvkost. Innbyggerne vil 



merke endret gebyrnivå på enkeltsaker ettersom nivået spriker en del mellom dagens kommuner, 
men samlet sett vil gebyrene trolig ligge omtrent på dagens nivå. 
 
Samlet vurdering: 
Prosjektrådmannen anbefaler at forskriften sendes på høring med høringsfrist til 1.9.2019. Endelig 
forslag til forskrift vil bli lagt fram for vedtak i Indre Østfold kommunestyre høsten 2019 og være 
gjeldende fra 1.1.2020. Forslag til gebyrregulativ vil bli lagt frem sammen med rådmannens 
budsjettforslag til høsten.   
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