
KAP. 1 . ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene 
medfører. 
 
§ 1 Betalingsplikt 

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 200,- faktureres ikke. 
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt 
kommunestyret ikke har gitt fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager 
etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr på kr. 50,- samt 
forsinkelsesrenter. Ved innsending av plan til behandling skal det vedlegges erklæring 
på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp 
en adressat som skal motta regningen. 
 

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning 
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om for eksempel rammetillatelse 
og/eller igangsettingstillatelse, melding/enkle tiltak, osv.. 
 

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt 
Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. 
Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres 50% av 
fullt gebyr. De resterende 50% faktureres etter at igangsettingstillatelse er gitt. Gebyr 
for rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle 
dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse. Beløp under kr. 2000,- skal ikke 
deles. 
 

§ 4 Kombinerte bygg 
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den del med størst areal. 
 

§ 5 Midlertidige bygg 
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter. 
 

§ 6 Avslag 
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100% av fullt 
gebyr fastsatt i kap. 3.7. 
 

§ 7 Urimelige gebyr 
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader 
kommunen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan 
miljøutvalget fastsette passende gebyr. 
 

§ 8 Klageadgang 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad 
om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 
 

§ 9 Indeksregulering 
Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende 
prosentvis regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er 
konsumprisindeksen pr. oktober måned året før. 
 



Indeksen pr. oktober 1997 er 271,6 prosent. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene 
til nærmeste krone. Nye satser som er indeksregulert skal kunngjøres i dagspressen (jfr. 
forvaltningsloven) 
 

§ 10 Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%. 
§ 11 Søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-. 
 
 


