GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2012:
16.12.2011 Kommunestyret
Revidert 20.03.2012
Gebyrer for vann 2012 - eks. mva
Leiligheter under 75m2
Boliger 75-150 m2
Boliger 151-250 m2
Boliger over 250 m2
Andre Bygg over 250 m2
Bygg med vannmåler

Fast del
kr 1 163
kr 1 938
kr 1 938
kr 1 938
kr 1 938

Variable del
kr 1 720
kr 3 869
kr 6 878
kr 10 318
kr 28 658
kr. 28,66xforbruk i m3

Tilknyttingsavgift vann
Boliger
Gebyrer for avløp 2012 - eks. mva
Leiligheter under 75m2
Boliger 75-150 m2
Boliger 151-250 m2
Boliger over 250 m2
Andre Bygg over 250 m2
Bygg med vannmåler

2012
kr 2 882
kr 5 807
kr 8 816
kr 12 256
kr 30 596

2012
kr 10 000
Fast del
kr 1 041
kr 1 736
kr 1 736
kr 1 736
kr 1 736

Variable del
kr 981
kr 2 207
kr 3 823
kr 5 883
kr 12 654
kr. 16,34xforbruk i m3

2012
kr 2 022
kr 3 943
kr 5 559
kr 7 619
kr 14 390

Tilknyttingsavgift kloakk
Boliger

2012
kr 12 000

Gebyrer for renovasjon 2012- eks. mva
Hytterenovasjon
Abonnenter med bygderenovasjon u kompostav.
Abonnenter med kompostavtale
2 abonnenter med bygderen. U kompostavtale
2 abonnenter med kompostavtale
3 abonnenter med bygderen.u kompostavtale
3 abonnenter med kompostavtale

2012
kr 753
kr 1 507
kr 880
kr 753
kr 440
kr 502
kr 189

Gebyr for slamtømming boliger i bygda 2012 - eks mva
Gebyr for tømming inntil 3m3
Gebyr for tømming inntil 4m3
Gebyr for tømming pr.m3 over 4m3
Ekstra tømming pr.m3
Tette tanker og tømming der det ikke er WC pr.m3
Gebyr for slamtømming fritidsboliger 2012 - eks mva
Gebyr fritidsbolig pr. m3
Gebyr for annen slamtømming 2012 - eks mva
Slambehandlingsgebyr som ikke omfattes av
tvungen slaminnsamling pr. m3
(større anlegg med egne utslippstillatelser)

Plansaksgebyr 2012 - mva fritt
Private forslag til reguleringsplan for fritidsbeby.
turistformål, opp til 10 tomter
Pr. tomt over 10 tomter

2012
kr 729
kr 972
kr 201
kr 42
kr 243
2012
kr 332
2012
kr 48

2012
kr 61 281
kr 1 226

Reguleringsplan for annet formål enn fritidsbeby.
turistformål
Forslag til private bebyggelsesplaner
Vesentlig endring av forslag til reg.planen
Mindre endring av forslag til regplan.
Gebyret omfatter utgifter til offentliggjøring og
saksbeh.gebyret skal være betalt før planen
tas opp til behandling. Dersom planen ikke
godkjennes av kommunen tilbakebet. 50%
av gebyret
Dispensasjonssøknader 2012 - mva fritt
Etter pbl.kap. 19 fra arealplanen,reguleringspl.
som behandles politisk
Etter pbl. Kap.19
Etter pbl. Kap. 19 som behandles administrativt
Etter pbl. Kap 19 med krav til høring

Gebyr for byggesaker og utslippssaker 2012 -mva fritt
Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett:
En faglig leder og En funksjon
Avslag på søknad om lokal godkjenning
Søknad uten ansvarsrett
Tiltak etter § 20-2 Gjelder også riving etter §20-2
Mindre tiltak,arealuavhengige
Titak etter § 20-1. Forstøtningsmurer,brønner og bassenger,midlertidige tiltak,fasadeendringer,riving av bygn.
bygningstekn. Installasjoner(unntatt piper/ildsted),gjerde,
skilt og reklameinnretning,mindre terrenginngrep og
større p-plasser og andre mindre tiltak som ikke kan
måles etter areal.
Større tiltak,arealuavhengige
Tiltak etter § 20-1.Lednings- og kabelanlegg,støyskjermer,fasadeendring av næringsbygg(unntatt landbruksbygg), riving av næringsbygg(unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner(separat søknad),
større terrenginngrep,veger og større p-plasser og andre
større tiltak som ikke kan måles etter areal
Skorstein
Oppføring ,rehabilitering ved særskilt søknad
Søkndaspliktige tiltak § 20-1 Rammetillatelse
Behandling av reviderte tegninger/søknad
Anneks, uthus og tilbygg
For overnattingsbedrifter økes gebyrene a,b,c og d
med 50% igangsettingstillattelse
For hver søknad om igangsettingstilattelse eller gitt
rammetilattelse beregnes et gebyr
Fradeling
Behandling av søknad om deling innenfor regulert omr.
Behandling av søknad om deling utenfor regulert omr.
Behandling av søknad om deling etter jordlova
Utstikking/plassering av bygnigner
Eneboliger og tilbygg og lignende
For bygg mindre enn 50m2

kr 45 972
kr 30 636
kr 61 281
kr 15 336

2012
kr 15 336
kr 7 668
kr 7 668

2012
kr
kr

1 766
1 174

kr

1 766

kr

1 766

kr

3 520

kr
kr
kr
kr

828
9 384
1 766
2 346

kr

1 766

kr 2 270
kr 4 540
kr 2 000
kr 2 777
kr 1 860
kr 1 238

For hytter
Salg av fastmerker
Kompliserte bygg etter medgått tid
Ferdigattest/brukstilattelse
For eneboliger,større tilbygg,avløpsrenseranl.og lignende
For bygg mindre enn 50m2
For hytter
Medgått tid iforhold til ulovlig byggearbeid og
øvrige brudd på pbl.
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt
eller i medhold av pbl, her undre tiltak som utføres i strid
med ramme-og eller i gangsettingstilattelse, kan det
ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum
Behandling og tilsyn med mindre avløpsanlegg
Behandling av utslippstillatelse inntil 50 pe
Behandling av utslippstillatelse større enn 50 pe og
mindre enn 2000 pe.
Kommunen kan gi utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg opp til 2000 pe. Grensen for mer omfattende
saksbehandling går ved 50 pe.Tjenesten inkluderer
forhåndskonferanse
Attester og dokumentasjon
Standard henvendelse,med tidsforbruk for saksbeh.
opp til 1,5 time
Komplisert hendvendelse,med tidsforbruk for saksbeh.
mer enn 1,5 time.
Administrasjonen kan øke/redusere satsene ved særskilte
tilfeller

Bedriftsrenovasjon gebyr 2012 - eks mva
1. Bedrifter - inntil 2 årsverk,eier inkludert
Tillegg pr. Årsverk
utover 2 og inntil 20
utover 20 og inntil 40
utover 40
2. Dagligvare,byggevare,møbel,bensinst.og gatekj.
inntil 2 årsverk, eier inkludert
Tillegg pr. Årsverk utover 2
3.Forretninger,eks.forretninger nevnt under pkt.2
inntil 2 årsverk, eier inkludert
Tillegg pr. Årsverk utover 2
4.Kafeteria,resturant
inntil 2 årsverk, eier inkludert
Tillegg pr. Årsverk utover 2
5.Institusjoner,sykehus,pleiehjem
Pr.sengeplass
6.Kontor,banker o.l
inntil 2 årsverk, eier inkludert
Tillegg pr. Årsverk utover 2
7.Skoler ,barenhager og lignende
Inntil 30 elever
Tillegg pr.30 elever utover 30
8.Forsamlingslokaler og lignende
Godkjent for inntil 100 personer

kr 2 476
kr 628

kr
kr
kr

1 063
828
1 643

kr

9 391

kr

2 933

kr

5 872

kr

835

kr

1 676

2012
kr 1 868
kr 932
kr 701
kr 467
kr 4 672
kr 2 336
kr 1 868
kr 932
kr 4 672
kr 2 336
kr 932
kr 1 868
kr 932
kr 3 739
kr 1 868
kr 1 868

Tillegg pr.100 personer utover 100
9. Appartment,pensjonat,hotell
Pr.sengeplass
10.Campingplasser
Pr.campinghytte
Pr.campingvogn
Pr. teltplass
11. Andre avfallsprodukter
For avfallsprodukter som ikke umiddelbart faller inn
under ovenstående grupper (pkt.1-10) kan tekniske
hovedutvalg i kommunen fastsette spesielt gebyr.
12. Konsesjon
Søknad om konsesjon

kr 1 868
kr 372
kr 467
kr 467
kr 233

kr 5 000,-

