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Side 3 

Generelle renter og gebyrer 

 Sats/gebyr 

Forsinkelsesrenter 
Forsinkelsesrenter, kommunale avgifter, gebyrer og lignende 
endres to ganger årlig pr. 01.01. og 01.07, fra 01.07.19: 9,25 pst. 

Iht. gjeldende 
satser 

Forsinkelsesrenter for skatt/forskuddstrekk føres i skatteregnskapet og fordeles mellom 
skattekreditorene:  

Forsinkelsesrenter skatt  
endres to ganger årlig pr. 01.01 og 01.07, fra 01.07.19: 9,25 pst. 

Iht. gjeldende 
satser 

Forsinkelsesrenter forskuddstrekk fra arbeidsgiver 
endres to ganger årlig pr. 01.01 og 01.07, fra 01.07.19: 9,25 pst. 

Iht. gjeldende 
satser 

Gebyr utleggsforretning 

 
Berammelse av utleggsforretning 

Iht. gjeldende 
satser 

Purregebyr 

Gebyr – inkassovarsel 
1/10 av til enhver tid gjeldende inkassosats fra 01.01.19: 700,- 
Gebyr – betalingsoppfordring/4-18 varsel 
3/10 av til enhver tid gjeldende inkassosats fra 01.01.19: 700,- 

Iht. gjeldende 
satser 

Alkohol/servering 
Beskrivelse 2020 
Gebyr for etablererprøven og kunnskapsprøve etter alkoholloven følger de satser som 
fremkommer i sentrale forskrifter 

Iht. gjeldende 
satser 

Vigsler 
Beskrivelse 2020 
Forutsatt vigsel på kommunens forhåndsbestemte steder og tider. 

Gratis 

Etter avtale utover kommunens forhåndsbestemte steder og tider. 
Etter avtale 

Gravplass og gravferd 
Beskrivelse 2020 
Årlig festeavgift 

200 

Leie av kirke – utenbygds innbyggere/ikke medlem. 
Organist og kirketjener inngår 

2 500 

Leie av kapell – utenbygds innbygger 
Organist og kirketjener inngår 

2 000 

 
Kremasjonsavgift betales av pårørende.  

 

 

  



 

Side 4 

Eiendomsskatt 
Beskrivelse  
I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny 
overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, 
gjelder følgende om eiendomsskatteutskrivingen i Indre Østfold kommune for 2020:  
 
Overgangsperiode etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd utsettes påbegynt til år 2021 og 
gjennomføres fra da over 3 år. For 2020 videreføres dermed eiendomsskatten i tidligere Askim, 
Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slik skatten ble skrevet ut der i 2019: 
 
Utskrivingsalternativ, skatt skal skrives ut på: 
- Tidligere Askim kommune: utskrivingsalternativ c) berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet 

og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 
- Tidligere Eidsberg kommune: utskrivingsalternativ g) faste eigedomar i heile kommunen, 

unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for peteroleum 

- Tidligere Hobøl kommune: utskrivingsalternativ a) faste eigedomar i heile kommunen 

- Tidligere Spydeberg kommune: utskrivingsalternativ c) berre på kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum 

- Tidligere Trøgstad kommune: utskrivingsalternativ g) faste eigedomar i heile kommunen, 

unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for peteroleum 

 

Særskilte skattegrunnlag, det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i Askim, Hobøl og 
Spydeberg kommune redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første 
pkt.) 
 

Skattesater: 
Tidligere Askim kommune: Generell sats 7 promille 

- Tidligere Eidsberg kommune: Generell sats 2,7 promille 

- Tidligere Hobøl kommune: Generell sats 4 promille, sats for bolig og fritidsboliger 2 promille 

- Tidligere Spydeberg kommune: Generell sats 7 promille 

- Tidligere Trøgstad kommune: Generell sats 2 promille 

 

- Skattesatsen på de særskilte skattegrunnlagene er 7 promille i Askim og Spydeberg, 4 promille i 

Hobøl (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.). 

 

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over to terminer (esktl. § 25). 

 

  



 

Side 5 

Barnehage og skole 

Beskrivelse 2020 

Kommunal barnehage  

100 % plass pr. mnd. 3 135 

80 % plass pr. mnd. 2 665 

60 % plass pr. mnd. 2 038 

Betaling for mat, 100 % plass pr. mnd. 481 

Betaling for mat, 80 % plass pr. mnd. 385 

Betaling for mat, 60 % plass pr. mnd. 289 

Dagplass inkl. kost 330 

 

Skolefritidsordning 2020 
100 % plass pr. mnd. 3 170 

100% plass (38 uker, kun tilbud I Askim frem til 01.08.2020) 2 678 

80 % plass pr. mnd. 2 536 

60 % plass pr. mnd. 1 902 

10 timers plass pr uke. (Kun Askim frem til 01.08.2020) 2 060 

Dagsplass 300 

Halvdagsplass (Kun Spydeberg frem til 01.08.2020) 175 

Betaling for mat, 100 % plass pr. Mnd. 
Betaling for mat 100% plass/ 38 uker/ pr.mnd. (Kun Askim frem til 01.08.2020) 

158 
133 

Betaling for mat, 80 % plass pr. mnd. 126 

Betaling for mat, 60 % plass pr. mnd. 95 

Betaling for mat, 10-timers plass pr uke. (Kun Askim frem til 01.08.2020) 103 

Kost dagtilbud (obligatorisk) Inkl i prisen 

 
Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr. 2 og 50 % til barn nr. 3, innenfor barnehage og skole, men 
ikke på tvers av ordningene. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost. 
 
Barnehage 
Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i 
barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 574 750 kan du søke om redusert 
pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr 548.500/566 100 (sats fra 
01.08.2019/01.08.2020) og du har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i 2020, eller har utsatt skolestart, kan 
du søke om 20 timers gratis oppholdstid i barnehage. 
Retten til gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når på året barnet 
fyller år. 
 
SFO 
Det etableres et felles SFO-reglement fra 01.08.2020. Noen tilbud vil være kommunespesifikke frem til 
nytt reglement er politisk vedtatt våren 2020 med påfølgende harmonisering av tilbud fra 01.08.2020. I 
statsbudsjettet er det foreslått innført gratis SFO for brukere i 5.-7. trinn som vil ha retten til et tilbud på 
særskilte vilkår.  Dette vil gjelde fra 01.08.2020. 
 



 

Side 6 

Fritid og kultur 

Beskrivelse 2020 

Kulturskolen 
Elevavgift pr. semester 1 640 

Leie av instrument pr. semester 300 

Elevavgift – musikal – pr. semester 3 280 

Gebyrer –Bibliotek 
For sen innlevering - 1. gangs purring 30 

For sen innlevering - 2. gangs purring 50 

For sen innlevering - 3. gangs purring medfører et gebyr fra regnskap når de sender 
erstatningskrav/regning 

 

Erstatningskrav gebyr (via regnskap) 80 

Erstatning barn- og ungdomsbøker inkl graphic novel 250 

Erstatning bøker for voksen 350 

Ved erstatning av særskilt kostbare lydbøker gis administrasjonen 
fullmakt til å fastsette erstatningsbeløp 

 

Erstatning lydbok < 3 pl (barn, ungdom, voksen) 250 

Erstatning lydbok > 3 pl (barn, ungdom, voksen) 400 

Erstatning av DVD film < 2 pl 250 

Erstatning av DVD film/serie > 2 pl 400 

Erstatning PC-spill, Nintendo, Xbox 320 

Erstatning tidsskrift/tegneserie 100 

Erstatning språkkurs m/CD 780 

Erstatning fjernlån etter sats fra eierbiblioteket                             > 360 

Kopiering svart/hvit A3/A4 – pr. stk. inkl. mva 3 

Kopiering farge A3/A4 – pr. stk. inkl. mva 5 

Rett kopi bevitnelse m/stempel – pr. ark. inkl. mva 5 

Skanning av dokument (per jobb) – inkl. mva 5 

Utskrift svart/hvit A4/A3 fra PC for publikum – pr. ark. inkl. mva 3 

Billettpriser – kinoen – Festiviteten (inkl. lav sats mva) 
Voksen 120 

Barn og ungdom – inntil 18 år 80 

Voksen på barneforestilling (forestilling før kl. 18.00) 80 

Honnør/student 100 

Voksen 120 

*Ved særskilte forestillinger gis administrasjonen fullmakt til å fastsette annen billettpris. Satsene justeres 
eventuelt som følge av filmleieforhandling.  

 

 
  



 

Side 7 

Utleie av lokaler/arealer og billettpriser i kommunale 
svømmehaller 
 
Det vises til avgiftsheftet i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner for 2019. Prisene 
reguleres med kommunal deflator på 3,1 pst. i 2020 inntil det vedtas annet. 
 
Leieprisene for lag og foreninger vil ses i sammenheng med kulturstøtten totalt fra kommunen. 
 
Ved spesielle utleieforhold gis administrasjonen fullmakt til å fastsette pris.  
 
 
 

  



 

Side 8 

Kommunale boliger 
Husleie fastsettes etter husleielovens bestemmelser og gjennom avtale med tidligere kommuner, Askim, 
Hobøl, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad og leietaker. 
 
Husleie på kommunale boliger økes for 2020 med KPI (konsumprisindeksen) 1,5 pst regnet fra september 
2018 til september 2019. 
 
Tillegg til husleie i kommunale boliger i borettslag, økes det i 2020 med 1,5 pst på lik linje som husleie i 
kommunale boliger. 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å oppdatere leiesummer i eldre kontrakter til gjengs husleie etter 
bestemmelser i «Lov om husleieavtaler» 
 

Beskrivelse 2020 

Vaktmester inkl merverdiavgift 
Ambulerende vaktmester tjeneste 350 

 
 
 
 
 

 
  



 

Side 9 

Helse og omsorg 

Beskrivelse 2020 

Satser for hjelp i hjemmet, korttidsplasser, dagopphold m.m.  

Praktisk bistand inntil 2 G – sats pr. mnd. 210 

Praktisk bistand inntil 3 G – maks 3 timer – sats pr. mnd. 1 050 

Praktisk bistand inntil 4 G – maks 6 timer – sats pr. mnd. 2 100 

Praktisk bistand inntil 5 G – maks 8 timer –-sats pr. mnd. 2 800 

Praktisk bistand over 5 G – maks 10 timer – sats pr. mnd. 3 500 

Timepris – selvkost 350 

 Korttidsopphold pr. døgn 165 

Transport til/fra dagsenter t/r 40 

Institusjon dagopphold inkl. evt. måltider – pr. dag 85 

Vask og stell av tøy pr. kg. 45 

Leie av sengetøy, omsorgsbolig – pr. mnd. 400 

Egenandel for behandling hos fysioterapeut Statens satser 

Hjelpemidler 

Trygghetsalarm abonnement – pr. mnd. 237 

Trygghetsalarm installering 506 

Utkjøring/henting av hjelpemidler korttidsutlån 155 

Servering 
Helpensjon fra kommunalt kjøkken – pr. mnd. 4 200 

Middagsabonnement fra kommunalt kjøkken – pr. mnd. 2 800 

Middag til hjemmeboende - pr. dag 86 

Middag til hjemmeboende med dessert – pr. dag 98 

Transport av mat pr. gang 20 

 

Enkeltkjøp av ulike måltider i kantine må betales ved kjøp. Hvis ønskelig kan det inngås avtale om kun 
middagsabonnement, som omfatter middag 7 dager pr. uke. 

 
  



 

Side 10 

Vann 
Gebyr inkl merverdiavgift  

Beskrivelse 2020 

Vanngebyr                                                                                                     
 
Alle abonnenter skal betale et abonnementsgebyr 
Et abonnementsgebyr for kombinasjonseiendom og næringseiendom betales etter følgende 
kategorier: 
 
Kategori 1: betaler 1x vanlig ab. gebyr forbruk < 500 m3 
Kategori 2: betaler 3x vanlig ab. gebyr forbruk = 501 - 3000 m3 
Kategori 3: betaler 12x vanlig ab. gebyr forbruk = 3001-6 000 m3 
Kategori 4: betaler 24 x vanlig ab. gebyr forbruk = 6 001-20 000 m3 
Kategori 5: betaler 50 x vanlig ab. gebyr forbruk = 20 001–50 000 m3 
Kategori 6: betaler 100 x vanlig ab. gebyr forbruk = 50001-150 000 m3 
Kategori 7: betaler 150 x vanlig ab. gebyr forbruk = 150 001-500 000 m3 
Kategori 8: betaler 300 x vanlig ab. gebyr forbruk = 500 001-1 000 000 m3 

 
 
 
 
 

1 688 
5 064 

20 256 
40 512 
84 400 

168 800 
253 200 
506 400 

Abonnementsgebyr per boenhet 1 688 

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per m3 etter vannmåleravlesning pr 31.12 13,75 

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes et stipulert forbruk:  

For abonnenter (bolig og næring) uten måler – Omregningsfaktor: 1,2 m3 per m2 BRA 
(bruksareal) 

1,2 x m3 x BRA 

 

 

For fritidseiendommer uten måler – Omregningsfaktor: 0,6 m3 per m2 BRA (bruksareal) 0,6 x m3 x BRA 

For fritidsbolig som bare har utendørs tappepunkt/vannpost beregnes 20 m3 x pris pr m3 275 

Oppmøtegebyr for avlesning/kontroll av vannmåler 1 500 

Nedbetaling vann – anleggsbidrag Lyseren – siste avdrag 2025 (momsfritt) 2 500 

Vannmålerleie 0 

Tilkoblingsgebyr vann  
Tilknytningsgebyr per eiendom - lav sats 9 375 

Tilknytningsgebyr per eiendom - høy sats 156 250 

 
 
Årsgebyrene betales over to terminer pr år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Side 11 

Avløp 
Gebyr inkl merverdiavgift  

Beskrivelse 2020 

Avløpsgebyr                                                                                                 
 
Alle abonnenter skal betale et abonnementsgebyr. 
Et abonnementsgebyr for kombinasjonseiendom og næringseiendom betales etter følgende 
kategorier: 
 
Kategori 1: betaler 1x vanlig ab. gebyr forbruk < 500 m3 
Kategori 2: betaler 3x vanlig ab. gebyr forbruk = 501 - 3000 m3 
Kategori 3: betaler 12x vanlig ab. gebyr forbruk = 3001-6 000 m3 
Kategori 4: betaler 24 x vanlig ab. gebyr forbruk = 6 001-20 000 m3 
Kategori 5: betaler 50 x vanlig ab. gebyr forbruk = 20 001–50 000 m3 
Kategori 6: betaler 100 x vanlig ab. gebyr forbruk = 50001-150 000 m3 
Kategori 7: betaler 150 x vanlig ab. gebyr forbruk = 150 001-500 000 m3 
Kategori 8: betaler 300 x vanlig ab. gebyr forbruk = 500 001-1 000 000 m3 

 

 
 
 
 
 

2 426 
7 278 

29 112 
58 224 

121 300 
242 600 
363 900 
727 800 

 
Abonnementsgebyr per boenhet 
 

 
2 426 

For abonnenter med måler betales et forbruksgebyr pr. m3   etter vannmåleravlesning pr 
31.12 

21,90 

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes et stipulert forbruk:  

For abonnenter (bolig og næring) uten måler – Omregningsfaktor: 1,2 m3 per m2 BRA 
(bruksareal) 

1,2 x m3 x BRA 

For fritidseiendommer uten måler – Omregningsfaktor: 0,6 m3 per m2 BRA (bruksareal) 0,6 x m3 x BRA 

Tilkoblingsgebyr avløp  
Tilknytningsgebyr per eiendom - lav sats 9 375 

Tilknytningsgebyr per eiendom - høy sats 156 250 

 
Årsgebyrene betales over to terminer pr år 

 



 

Side 12 

Slamtømming og Renovasjon 
Gebyr inkl merverdiavgift  

Beskrivelse 2020 

Offentlig tømming av slamavskillere/tette tanker/minirenseanlegg med hjemmel i forskrift 
Slamtank 1-4 m3  1 490 

Slamtank 1-4 m3 – tømming hvert 3. år 496 

Slamtank 5-7 m3 2 235 

Slamtank over 7 m3 2 608 

Slamtank 5-7 m3 - tømmes hvert 3. år 745 

Slamtank over 7 m3 - tømmes hvert 3. år 869 

Gebyr slambehandling levert – pr. m3  187 

Gebyr slambehandling levert fra anlegg i andre kommuner - pr. m3 495 

Minirenseanlegg 1-4 m3  1 788 

Minirenseanlegg 5-7 m3  2 683 

Minirenseanlegg over 7 m3  3 129 

Oppmøtegebyr/Bomtur - der tømming ikke kan gjennomføres 
Slamtømming utenom rute/ekstratømming – i henhold til avtale med slamrenovatør 

750 
 

Renovasjonsgebyr 
Renovasjonsgebyr per boenhet 2 893 

Hytterenovasjon – per enhet 1 446 

 
 
Årsgebyrene betales over to terminer pr år 

  



 

Side 13 

Feiing/tilsyn 
Gebyr inkl merverdiavgift  

Beskrivelse 2020 

Brannforebyggende tiltak 
Brannforebyggende avgift – pr. pipeløp 519 

Brannforebyggende avgift fritidsbolig – pr. pipeløp 519 

Tilsyn gassanlegg – pr. boenhet 519 

 
Andre tjenester vedrørende feiing og brann betjenes av Indre Østfold Brann og Redning IKS. 
 

Vei/Trafikk 
Gebyr inkl merverdiavgift  

Beskrivelse 2020 

Andre avgifter, gebyrer og leiesatser 
Leie av trafikkareal i forbindelse med bygningsmessige arbeider per m2/per år 
(kortere varighet avtales særskilt) 

407 

Gravemeldinger – saksbehandlingsgebyr 1 305 

 

Frikjøp av parkeringsplass 

Beskrivelse 2020 

Andre avgifter, gebyrer og leiesatser 
Frikjøp av parkeringsplass, pr. plass 250 000 

 
 

Startlån 

Beskrivelse 2020 
 

 

For etablering og forvaltning av startlån for videreutlån påløper gebyrer ihht. Husbankens 

og låneforvalters en til hver tid gebyrsatser 

 

Rentepåslag på til enhver tid gjeldende lånerente fra Husbanken til kunden  

Ihht. 
Husbankens og 

låneforvalters 
gebyrpolitikk 

 
+ 0,25 % p.a. 

  



 

Side 14 

Plan, byggesak, landbruk og utslippstillatelser 

Gebyr
nr 

Beskrivelse 2020 

 Behandlingsgebyr - byggesak 
 Behandling av søknad om dispensasjon, jf. pbl kap. 19  

3-5-1 Dispensasjonssaker – delegert behandling, per søknad 14 520 

3-5-2 Dispensasjonssaker – politisk behandling, per søknad 19 360 

3-6-a1 For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. 
Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Per time 

1 210 

 Andre tiltak  

3-6-a2 Forhåndskonferanse pr. stk 14 520 

3-6-a3 Behandling av tillatelse til å fravike tekniske krav, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd, pr. fravik 16 940 

3-6-a4 Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK § 6-8, pr. søknad 6 050 

3-6-a5 Lokal godkjenning av ansvarsrett, jf. SAK § 11-4, 6. ledd, pr. søknad 3 630 

3-6-a6 Igangsettelsestillatelse, pr. søknad 9 680 

3-6-a7 Endring av tillatelse. Innebærer endringen at tiltakets omfang øker i henhold til 
gebyrregulativet justeres tiltaksgebyret tilsvarende, pr. søknad 

9 680 

3-6-a8 Midlertidig brukstillatelse, pr. søknad 4 840 

3-6-a9 Ferdigattest, pr. søknad 0 

 Oppføring, vesentlig endring eller reparasjon av bolig og fritidsbolig, samt bruksendring til 
bolig og fritidsbolig, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 a, b, d 

 

3-6-b1 Boligbygning til og med 2 boenheter (f.eks. enebolig og tomannsbolig) bygningstype 111 – 
124, pr. søknad 

18 150 

3-6-b2 Fritidsbolig bygningstype 161 - 163, pr. søknad 18 150 

 For andre boligtyper som rekkehus, flermannsbolig, kjedehus, andre småhus og store 
boligbygg betales tillegg pr boenhet. Beregnes for maksimalt 30 enheter Bygningstype 
131-136, 141-159. 

 

3-6-b3 Tillegg per boenhet fra 3 enheter til og med 8 enheter 12 100 

3-6-b4 Tillegg per boenhet fra 9 enheter til og med 18 enheter 8 470 

3-6-b5 Tillegg per boenhet fra 19 enheter - beregnes for maksimalt 30 enheter 6 050 

3-6-b6 Gebyr for bruksendring til bolig/fritidsbolig, jf. pbl § 20-3 jf. § 20-1 d, per boenhet 18 150 

3-6-b7 Gebyr for oppdeling av boenheter beregnes etter gebyrnr. 3-6-b1 til 3-6-b5. Se gebyrnr. 3-6-b1 
til 3-6-b5 

3-6-b8 Sammenføying av bruksenhet bolig/fritidsbolig, jf. pbl § 20-3, § 20-1 g 9 680 

 Alle øvrige nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, ombygginger og bruksendringer, jf. pbl § 
20-3, jf. §§ 20-1 a, b, d 

 

3-6-b9 0 m2 til og med 50 m2 BYA, per søknad 12 100 

3-6-b10 51 m2 til og med 200 m2 BYA, per søknad 21 780 

3-6-b11 201 m2 til og med 400 m2 BYA, per søknad 27 830 

3-6-b12 401 m2 til og med 600 m2 BYA, per søknad 32 670 

3-6-b13 Over 600 m2 BYA, per søknad 36 300 

3-6-b14 Landbruksbygg med krav om ansvarlige foretak, per søknad 14 520 

 
 
 
 
 
 
 



 

Side 15 

Gebyr
nr 

Beskrivelse 2020 

 Behandlingsgebyr - byggesak 
 Andre tiltak som ikke beregnes etter bebygd areal Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 

og 3 

3-6-b15 Plassering og oppføring av konstruksjon og anlegg, for eksempel VA-anlegg 
og støttemur, jf. pbl § 20-3 jf. § 20-1 a, per tiltak 

6 050 24 200 

3-6-b16 Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av konstruksjoner og anlegg, jf. 
pbl § 20-3 jf. 20-1 b, per tiltak 

6 050 24 200 

3-6-b17 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, som 
for eksempel rehabilitering av skorstein, jf. pbl § 20-3 jf. § 20-1 f, per tiltak 

3 630 19 360 

3-6-b18 Fasadeendring, plassering av skilt/reklame og oppføring av innhengning mot 
veg, jf. pbl § 20-3 jf. 20-1 c, h og i, per tiltak 

6 050 24 200 

3-6-b19 Vesentlig terrenginngrep og anlegg av veg, parkering og 
landingsplass, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 k og l, per tiltak 

12 100 24 200 

 Riving etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e Gebyr 

3-6-b20 Bruksareal til og med 100 m2, per søknad 4 840 

3-6-b21 Bruksareal over 100 m2 til og med 500 m2, per søknad 9 680 

3-6-b22 Bruksareal mer enn 500 m2, per søknad 12 100 

 Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. pbl § 20-4 Gebyr 

3-6-c1 Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. pbl § 20-4 a, jf. SAK § 3-1, f.eks. tilbygg <50 m2, 
frittliggende garasje/uthus <70 m2, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en 
bruksenhet, mindre fasadeendring, skilt/reklame m.m, pr. tiltak 

6 050 

3-6-c2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket <1000 m2, jf. pbl § 20-4 b, pr. tiltak 8 470 

3-6-c3 Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner, jf. pbl § 20-4, pr. tiltak 9 680 

3-6-c4 Riving av mindre tiltak som nevnt i SAK § 3-1, jf. pbl § 20-4 a, pr. tiltak 3 630 

3-6-c5 Oppretting av ny matrikkelenhet og arealoverføring, jf. pbl § 20-1 m jf. § 20-4 d, pr. enhet 6 050 

3-6-c6 Andre mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl § 20-4 e 6 050 

 
 

 GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING  
Gebyrnr.   
5-3-1 For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen 

dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten, per time 
1 110 

 Oppretting av eierseksjoner, nybygg  
5-3-2 1-8 seksjoner, per søknad 11 100 

5-3-3 Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjon 
Maksimalgebyr beregnes for 30 seksjoner 

1 110 

 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg  
5-3-4 1-8 seksjoner, per søknad 13 320 

5-3-5 Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjon 
Maksimalgebyr beregnes for 30 seksjoner 

1 110 

 Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie  
5-3-6 1-8 seksjoner eller fellesareal som endres, per søknad 13 320 

5-3-7 Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjon 
Maksimalgebyr beregnes for 30 seksjoner 

1 110 

 Andre tiltak  
5-3-8 Tilleggsgebyr ved befaring, pr. befaring 4 440 

5-3-9 Sletting/oppheving av seksjonert sameie, per søknad 3 330 
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Gebyrnr. Behandlingsgebyr – private reguleringsplaner  
     
2-2-1 For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. 

Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten, per time 
1 090 

2-2-2 Oppstartsmøte, jf. Pbl §12-8, per møte 43 600 
2-2-3 Trekking av søknad: For saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, men før 

førstegangsvedtak, per planforslag 
50 % av 

ordinært gebyr 
2-2-4 Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11, per planforslag 43600 

  Variabelt gebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11   
2-2-5 Variabelt gebyr per påbegynt 10 dekar fra 10 til maksimalt 50 dekar.  

Per 10 dekar 
10 900 

  Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal 
medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller medregnes ikke.  

  

2-2-6 For planer avsatt til boligformål. Beregnes for maksimalt 100 boenheter., per boenhet 2 180 

2-2-7 For formål annet enn bolig. Beregnes for maksimalt 10 000 m2 BRA. Per 100 m2 BRA 4 360 
2-2-8 Tillegg for planer som er vesentlig i strid med overordnet plan. Eksempelvis omregulering fra 

industriområde til boligområde, per planforslag 
10 900 

  Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14   
2-2-9 Tillegg for planer som krever planprogram, per planforslag 43 600 

2-2-10 Tillegg for konsekvensutredning, per planforslag 21 800 
  Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd   
2-2-11 Mindre endringer i reguleringsplan som må avgjøres politisk, per søknad 0 
2-2-12 Mindre endringer i reguleringsplan som kan avgjøres administrativt, per søknad 16 350 

 
 
 
 

Behandlingsgebyr - utslippstillatelser og andre saker etter forurensningsloven 
Søknad om utslippstillatelse fra spredt bebyggelse etter forurensningsloven kap. 12 6 050 

Kombinert søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 og utslippstillatelse fra spredt bebyggelse etter 
forurensningsforskriften kap. 12 for anlegg til og med 15 pe 

8 470 

Kombinert søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 og utslippstillatelse fra spredt bebyggelse etter 
forurensningsforskriften kap. 12 for anlegg over 15 pe 

9 680 

Kombinert søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 og utslippstillatelse fra spredt bebyggelse etter 
forurensningsforskriften kap. 13  

24 200 

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriften kap. 15 6 050 

Søknad om påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet etter forurensningsforskriften 
kap. 15A 

6 050 

Godkjenning av tiltaksplaner for terrenginngrep i forurenset grunn etter forurensningsforskriften kap. 2 9 680 

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen 
dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Per time 

1 210 

Gebyrer – diverse saker  
Fradelingssaker, pr. sak etter jordloven  2 000 

Konsesjonssaker, pr. sak  5 000 

 
 

• Lovhjemmel 
Gebyrsatsene for byggesaker er hjemlet i pbl § 33-1 
Gebyrsatsene for utslippstillatelser er hjemlet i forurensningsforskriften § 11-4 
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Matrikkel – kart og oppmåling 
 
 
§ 4-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser 
For arbeider etter lov eiendomsregistrering (matrikkellova) §32 og forskrift om eiendomsregistrering 

(matrikkelforskriften) §16 skal det betales saksbehandlingsgebyr. For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet 

til kommunen åpenbart vil overstige hva som dekkes inn gjennom de enkelte gebyrene, kan kommunen på forhånd 

velge at det skal faktureres etter medgått tid. Gebyr blir fakturert ved fullført oppmålingsforretning. Tidsfristen som 

er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden fra 15. november til 15. april. 

 

§ 4-2. Oppretting av flere tilgrensende matrikkelenheter 
Ved oppretting av flere tilgrensede eiendomsenheter samtidig reduseres gebyrene per enhet med følgende 
prosentsatser 

Antall enheter Reduksjon per enhet 

1-5 0 % 

6-15 10 % 

Over 15 20 % 

 
§ 4-3. Avbrutt forretning 
Gebyr for utført arbeid settes til 1/3 av beregnet gebyr i disse tilfellene: 

- Når saken blir trukket før den er fullført 
- Saken må avvises 
- Saken lar seg ikke matrikkelføre grunnet endrede hjemmelsforhold 
- Saken lar seg av andre grunner ikke fullføre av årsaker som ikke skyldes kommunen 

 
 

§ 4-4. Gebyr etter matrikkellova 

Gebyrnr. Gebyrtype  

4-4-1 

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter 
medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av 
tjenesten. Registrering av jordsameie, privat grenseavtale og fastlegging av 
rettigheter faktureres etter medgått tid. Pris pr time: 

1 180 

  Kontorforretning, jf. matrikkelforskriften § 40  

4-4-2 Kontorforretning betales etter medgått tid. Pris pr time. Minimum 5 timer. 1 180 

  Oppretting av grunneiendom og festegrunn, pr eiendom  

4-4-3 areal fra 0 - 250 m2  9 440 

4-4-4 areal fra 251 - 2 000 m2 23 600 

4-4-5 
areal fra 2 001 – 20 000 m2 betales gebyrnr. 4-4-4 med en økning pr påbegynt 
dekar 

1 770 

4-4-6 
For arealer over 20 001 m2 betales gebyrnr. 4-4-5 med en økning pr påbegynt 
dekar. Det betales maksimalt for 100 dekar 

1180 

 Oppretting av uteareal på eierseksjon  

4-4-7 Areal fra 0 - 50 m2 7 080 

4-4-8 Areal fra 51 - 250 m2 9 440 

4-4-9 Areal fra 251 – 2 000 m2 23 600 

4-4-10 Areal fra 2 001 m2, betales gebyrnr 4-4-9 med økning pr. påbegynt dekar 1 180 

  Arealoverføring  

4-4-11 Areal fra 0 - 250 m2 9 440 

4-4-12 Areal fra 251 – 1 000 m2 23 600 

4-4-13 Areal fra 1 001 m2, betales gebyrnr 4-4-12 med økning pr. påbegynt dekar 1 180 

  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. 
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Gebyrnr. Gebyrtype  

  Utsatt oppmålingsforretning  

4-4-14 
Ved oppretting av matrikkelenhet faktureres pr. tomt etter gebyrene over. I tillegg 
beregnes det et gebyr pr søknad. 

5 900 

  Anleggseiendom  

4-4-15 
Arbeid etter matrikkellova som gjelder anleggseiendom faktureres etter medgått 
tid. 

1 180 

  Klarlegging av eksisterende grense  

 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning.  

 

4-4-16 Arbeid beregnes etter antall punkt. For to punkter 5 900 

4-4-17 For overskytende grensepunkter, økning pr punkt 1 180 

 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 
ved oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning. 

 

4-4-19 Arbeid beregnes etter antall punkt. For to punkter 9 440 

4-4-20 
For overskytende grensepunkter, økning pr punkt 
 

1 180 

  Utstedelse av matrikkelbrev  

4-4-22 Matrikkelbrev til og med 9 sider pr brev 175 

4-4-23 Matrikkelbrev over 9 sider pr brev 350 

 
 
§ 4-5. Grensejustering 
Ved 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 justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde. Summen av arealer som skifter eiendom i en og samme forretning, danner grunnlaget for beregning av 
gebyret. 

 
Gebyrnr. Gebyrtype  

  Grensejustering    

4-5-1 Areal fra 0 - 250 m2 9 440 

4-5-2 Areal fra 251 m2 18 880 

 
 
§ 4-6. Andre gebyrer i forbindelse med kart og oppmåling 
Ved salg av digitale FKB-produkter (felleskartdataprodukter) vises det til Geovekst sin priskalkulator. 
 
Gebyrnr. Gebyrtype  

  Salg av kartdata   

4-6-1 Viser til Geovekst sin priskalkulator. Minstebeløp 1 200 

 
 


