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A. KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER 2019
A.1 VANN- OG KLOAKKGEBYR (Inkl. m.v.a.)
ENGANGSGEBYR
Vann
Ia
Ib

Ic

Bolighus:
Leiligheter/hus pr. leilighet/boligenhet

11.400,-

10.970,-

(13.850,-)

Gårdsbruk:
Boliger som ovenfor.
Tillegg for driftsbygning:

5.670,-

5.610,-

(6.750,-)

Annen bebyggelse:
Inntil - 100 m² bruksareal:

11400,-

11.520,-

(13.850,-)

38,32,17,-

40,33,20,-

11.400,-

11,520-

For bygg over 100 m² regnes følgende tillegg pr. m²:
100 m² - 500 m² BRA pr. m²
500 m²-1000 m² BRA pr. m²
over
1000 m² BRA pr. m²
Id

Ie

Kloakk *)

Hytter/fritidshus
(Lik avgift som leilighet)

(40,-)
(33,-)
(20,-)

(13,850-)

Gebyr for plombering/stenging:
Det skal betales for medgått tid. De til enhver tid
gjeldende timesatser benyttes. Evt. materiellkostnad
kommer i tillegg.

*) Tall i parentes gjelder abonnenter tilknyttet kommunale renseanlegg/slamavskillere.

ÅRSGEBYR
Vann

Kloakk *)

II a Vann tatt ut gjennom måler betales etter følgende satser:
Avløp betales etter samme mengde som vann gjennom måler.
Fastdel:
Leiligheter/hus pr leilighet/boligenhet:

1570,-

1420,-

(1670,-)

Hytte/fritidshus:

2020,-

2040,-

(2240,-)

Variabel del:
I tillegg betales det for målt forbruk, pr m3

12,30

11,40

(12,80)

3.480,-

3.340,-

(3.840,-)

II b Vann tatt ut uten måler betaler etter følgende satser:
Bolighus *):
Leiligh./hus under 100 m² bruksareal:

4

Vann
Leiligh./hus over 100 m² bruksareal:
*) Gjelder pr Leilighet/boenhet

4.710,-

Hytter/fritidshus:

2.480,-

II c Gårdsbruk: Boliger/kårhus som under II a eller b.
Fastdel:
Gårdsbruk/driftsbygninger
0 - 9,9 melkekuenheter
10,0 - 19,9
«
20,0 – 29,9
«
30,0 – 39,9
«
Over 40
«
Variabel del:
I tillegg betales det for målt forbruk pr m3 :

Kloakk *)
4.490,2.300,-

(5.610,-)
(2.755,-)

2.480,3.480,4.490,5.330,6,170,-

2.680,3.840,5.000,5.970,6.930,-

(2.760,-)
(3.910,-)
(5.060,-)
(6.020,-)
(6.520,-)

12,30

11,40

(12.80)

3.360,6.730,16.790,-

3.200,5.910,15.360,-

(3.340,-)
(7.300,-)
(15.990,-)

12,30

11,40

(12,80)

Gårdsbruk/driftsbygning skal ha måler.
II d Andre bygninger med innlagt vann og andre vannuttak:
(skal ha måler)
Fastdel:
kl. 1. Liten virksomhet (årsforbruk inntil 1000 m3)
kl. 2. Mellomstor virksomhet (forbruk mellom 1000 og 10 000m3)
kl. 3. Stor virksomhet (forbruk over 10 000m3)
Variabel del:
I tillegg betales det for målt forbruk pr m3

*) Tall i parentes gjelder abonnenter tilknyttet kommunalt renseanlegg.
Merverdiavgift er inklusiv i de oppgitte satser.

A.2 AVGIFT FYRINGSANLEGG (Inkl. m.v.a.)
Årsgebyr for fyringsanlegg: feiing/kontroll av ildsted/skorstein:
Pris pr. fyringsanlegg:

590,-

Pris pr. fyringsanlegg fritidsboliger:

360,-

Merverdiavgift er inklusiv i de oppgitte satser.

A.3 HAVNEAVGIFT FOR KOMMUNALE KAIER (inkl. mva)
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

m3 sand/grus
tonn asfalt
tonn stykkgods, gjødsel, kraftfor
tonn annet gods

20,00
15,00
22,00
22,00
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A.4 AVFALLSGEBYR (inkl. mva)
Avfallshenting
Tjeneste

Sum inkl.mva

Individuelle dunker:
80 l restavfallsdunk

3.020,-

140 l restavfallsdunk (basisabonnement)

3.620,-

240 l restavfallsdunk

4.210,-

360 l restavfallsdunk
660 l restavfallsdunk

4.980,8.630,-

1500 l restavfallsdunk

16.260,-

Nedgravd kontainer – pris per boenhet

3.990,-

Fradrag for nabosamarbeid , pr. abonnent *)

-330,-

Fradrag for miljø (hjemmekompostering), pr. abonnent **)

-330,-

Hytterenovasjon , fellescontainer

1.330,-

Hytterenovasjon , individuell dunk, XX tømminger pr. år ***)

2.290,-

Tillegg for avstand dunk - vei mellom 10 og 20 m:

300,-

Tillegg for avstand dunk - vei mellom 20 og 30 m:

570,-

* = Hver abonnent registreres med den restavfallsdunk vedk. må ha for individuell renovasjon.
** = Ved nabosamarbeid og miljøabonnement kommer begge fradragene til anvendelse.
*** = Herværende priser forutsetter 17 tømminger pr. år.

A.5 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TØMMING AV TETTE TANKER
(Inkl. m.v.a.)
For tømming av slamavskillere betales følgende avfallsgebyr:
Oppmøtegebyr (betales av alle):

(O) = 820,- kr

I tillegg skal det betales for tømming i.h.h.t. tankstørrelse (T):
Til og med 2,0 m3 = 910,- kr Kun fritidshus/hytter
2,1 - 3,0 m3 = 1.370- kr kun fritidshus/hytter
3,1 - 4,0 m3 = 1.830,- kr
4,1 - 5,0 m3 = 2.290,- kr
5,1 - 6,0 m3 = 2.750,- kr
6,1 - 7,0 m3 = 3.290,- kr
For større slamavskiller enn 7 m3 : Som for 7 m3, pluss 460,-kr/m3.
Faktura sendes ut hvert år. Når det eksempelvis tømmes 2. hvert år betales 1/2 gebyr
hvert år.
Tilleggsavgifter:
 Oppmøtegebyr uten tømming (f. eks. ved manglende klargjøring av tilkomst til
tank etc):
950,- kr.
 Ekstratømming:
1.100,- kr
 Krisetømming innen 24 timer:
2.300,- kr

Merverdiavgift er inklusiv i de oppgitte satser.
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Sum gebyr
(oppmøte +
tømming):
1.730,2.190,2.650,3.110,3.570,4.110,-

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN,
MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG
FARVANNSLOVEN 2019
(m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester)
Kolonnen til venstre viser til punktet i «fullversjonen» av gebyrregulativet.

Tjenester som betales etter medgått tid
Tekst
Be.gr.lag
Etter medgått tid, kontorarbeid
Timesats
Etter medgått tid, feltarbeid
Timesats
Minstegebyr for tjenester etter medgått tid: 2.700

Pris
1.370
1.370

Kap. C Gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

C.1 Levering av digitalt kartdata:
Tekst
Grunnkart
Eiendomskart

Be.gr.lag
Pr. dekar
Pr. dekar

Pris
30,00
6,00

C.2 Plansaker
Private planforslag
C.2.1

C.2.2

Tekst
Basisgebyr:
Arealgebyr:
- Tillegg for areal mellom 10 og 100 dekar:
- Tillegg pr påbegynte 100 da, fra 101 – 1000 da
- Tillegg pr påbegynte 100 da over 1000 da
Kompleksitetsgebyr:
- Tillegg pr påbegynte 10 boenheter, fra 10 til 50
- Tillegg pr 10 boenheter over 50 boenheter
Planprogram
- Tillegg for planer som det utarbeides
planprogram for
Konsekvensutredning
- Tillegg for planer som det utarbeides
konsekvensutredning for

Be.gr.lag

Pris
52.700
13.175
5.270
2.635
13.175
2.635
26.350

26.350

C.2.3
Mindre vesentlige endringer
20.630
For planforslag som blir tatt under behandling, men gjennom vedtak nektet fremmet, eller skriftlig
tilbaketrekking av plan før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales et gebyr tilsvarende
25% av basisgebyret

C.3 Tiltakssaker
Tekst
C.3.2.1.1 Søknad om oppføring av boligbygg og
fritidshus/hytte,
- Tiltaksklasse 1
- Tiltaksklasse 2
- Tiltaksklasse 3

Be.gr.lag

Pris

14.600
19.000
21.900
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C.3.2.1.2

Tekst
Be.gr.lag
Søknad om oppføring av andre typer bygg, herunder
tilbygg og påbygg (p&b § 20-1, a):
m2 BRA
Tiltaksklasse 1:
- Inntil 50 m2 BRA
- Tillegg pr m2 fra 50 til 500 m2 BRA, pr m2
- Tillegg pr m2 fom 500 m2 BRA, pr m2

Pris

6.735
101
34

Tiltaksklasse 2 økes med 30 % i forhold til
tiltaksklasse 1.
Tiltaksklasse 3 økes med 50 % i forhold til
tiltaksklasse 1.
For rene lagerbygninger betales halvt gebyr. For
kombinerte bygninger skal gebyrer beregnes for
lagerarealet for seg. Hvor forskjellige funksjoner
kombineres på samme areal, skal gebyr regnes etter
høyeste gebyrkategori
C.3.2.1.3

Vesentlige endringer og vesentlige reparasjoner av
tiltak som nevnt i p&b § 20-1, a (p&b § 20-1 b)
Faktureres med 25% av gebyr for nyoppføring av
tilsvarende tiltak
Endring av gitt tillatelse
- Endring som ikke krever nabovarsling eller
kart og registeroppdatering
- Endring i forhold til gitt tillatelse hvor
endring medfører ny nabovarsling:
- Endring som medfører ny oppdatering av
kart eller register:

C.3.2.1.4

Fasadeendringer (p&b § 20-1, c)

C.3.2.1.5

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig
endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i p&b §
20-1 a (p&b § 20-1 d)
-

2.770
25 % av ordinært
gebyr for tiltaket,
50 % av ordinært
Gebyr for tiltaket
2.770

Bruksendring som ikke medfører endring
av bygning, tekniske installasjoner m.v.
Bruksendringer som forutsetter endringer
av bygning(er), konstruksjoner eller anlegg

2.770
Gebyr som om
tiltaket var ordinært
nybygg

C.3.2.1.6

Riving av tiltak som nevnt i p&b § 20-1, a

2.770

C.3.2.1.7

Oppføring, endring og reparasjon av
bygningstekniske installasjoner (pbl § 20-1,f)

2.770

C.3.2.1.8

Oppdeling og sammenføyning av bruksenheter i
boliger m.m (p&b § 20-1, g)

2.770

C.3.2.1.9

Oppføring av innhenging mot veg (p&b § 20-1, h)

2.770

C.3.2.1.10 Plassering av skilt, reklameinnretn. o.l (p&b § 201,i)

2.770
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C.3.2.1.11 Plassering av midlertidige bygninger, m.v. (p&b §
20-1, k)
C.3.2.1.12 Vesentlige terrenginngrep (p&b § 20-1, k),
C.3.2.1.13 Anlegg av veg, parkeringsplass m.v. (p&b § 20-1, l)

C.3.2

Tekst
Søknad om rammetillatelse utløser halve gebyret
etter punkt C.3, igangsettelsestillatelse nr. 1 og
ferdigattest utløser andre halvdelen.

2.770

Etter medgått
timeverk
Etter medgått
timeverk
Be.gr.lag

Igangsettingstillatelse (IG) - per IG fra og med IG
nr. 2

2.770

C.3.2.1.14 Opprettelse av ny grunneiendom, ny
anleggseiendom, nytt jordsameie, ny festegrunn m.v.
(p&b § 20-1, m)
- I samsvar med grenser fastsatt i godkjent
reguleringsplan eller bebyggelsesplan
- Hvor grenser ikke tidligere er fastsatt
gjennom planer eller andre
grensefastsettelser
- Fradeling av festetomt i samsvar med
tidligere fastlagte grenser
- Fradeling av festetomt ikke i samsvar med
tidligere fastlagte grenser
For fradeling av flere enheter til samme formål, i
samme området og på samme eiendom:
- Tillegg for 2. og 3. enhet
- Tillegg fom 4. enhet, pr enhet

C.3.3

C.3.4

Ansvar i byggesaker (p&b Kap. 23)
- Ansvarsrett som selvbyggere
- Godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak
som ikke oppfyller formalkravene

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan
forestås av tiltakshaver (p&b § 20-2) (Unntatt
reglene i § 20-1, andre ledd).
- Mindre tiltak på bebygd eiendom
- Alminnelige driftsbygninger i landbruket,
inntil 1000 m2 BRA
- Midlertidige bygninger, konstruksjoner og
anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd
bokstav j og som skal plasseres for lengre
tidsrom enn 2 år.
- Andre mindre tiltak som etter kommunens
skjønn kan forestås av tiltakshaver
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Pris

1.210
2.770

1.210
2.770

0

20% av 1. enhet

1.400
3.590

2.770
3.075
2.770

2.770

C.3.6

Dispensasjon (p&b § 19-1)
- Dispensasjon som krever høring hos andre
myndigheter, politisk behandling
- Dispensasjoner som ikke krever høring hos
andre myndigheter

11.040
5.125

Det kreves kun ett gebyr for hver type dispensasjon
uansett om søknaden omfatter flere forhold som det
søkes dispensasjon for
C3.7

Refusjonssaker
- Godkjenning av planer og foreløpig
beregning av refusjon (pbl 18-8)
- Fastsetting av refusjon (pbl 18-9)

Etter medgått tid
Etter medgått tid

Kap. D Gebyr for tjenester og arbeider etter matrikkellova
D.1 Attester o.l. tjenester som skal betales etter medgått tid
Etter medgått tid, kontorarbeid, timesats
Etter medgått tid, feltarbeid, timesats
Minstegebyr

kr 1.370
kr 1.370
kr 2.770

D.2 Oppretting av matrikkelenhet inkl. oppmålingsforretning
D.2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a. Basisgebyr, pr. opprettet enhet:
b. Arealgebyr:
Areal 2 til 5 dekar: Tillegg 15 % av basisgebyret i punkt a
Areal 5 til 20 dekar: Tillegg 25 % av basisgebyret i punkt a
Areal over 20 dekar: Etter medgått tid. Minstegebyr tilsvarende gebyr for inntil 20
dekar.
c. Kompleksitet:
Tillegg pr. grensepunkt/linjeelement: 10 % av basisgebyret i punkt a

kr 22.500

D.2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl. oppmålingsforretning
a. Basisgebyr, pr. opprettet enhet:
b. Arealgebyr:
Areal 2 til 5 dekar: Tillegg 15 % av basisgebyret i punkt a
Areal 5 til 20 dekar: Tillegg 25 % av basisgebyret i punkt a
Areal over 20 dekar: Etter medgått tid.
Minstegebyr tilsvarende gebyr for inntil 20 dekar.
c. Kompleksitet:
Tillegg pr. grensepunkt/linjeelement: 10 % av basisgebyret i punkt a

kr 22.500

D.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal fra 0 – 500 m²
Areal over 500 m²

kr 12.550
kr 14.920
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D.2.4 Oppretting av anleggseiendom
Volum fra 0 – 2000 m³
Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

kr 22.500
kr 6.270

D.2.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

D.2.6 Oppmåling landbruksparsell og eiendom til allmennyttige formål

Landbrukseiendommer og grunn til allmennyttig formål faktureres etter medgått tid.
Minsteprisen er 7.270 kr.
D.3 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til B.2.1, B.2.2, B.2.4 og B.2.5.
I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
D.3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,
settes til 1/3 av gebyrsatsene etter B.2 og B.3. Se også punkt A.7.
D.4 Grensejustering
D.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for 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 justeringen. For
grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0 – 500 m²
kr 7.270
D.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum fra 0 – 500 m³
Volum fra 501 – 1000 m³

kr 7.270
kr 9.990

D.5 Arealoverføring
D.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring
utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal fra 0 – 500 m²
Areal over 500 m²: Som for areal inntil 500 m² pluss et tillegg
for hver påbegynt 500 m² over 500 m² :
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kr 7.270
kr 3.470

D.5.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et
sammenhengende volum.
Volum fra 0 – 500 m³
Volumoverføring over 500 m³: Som for volum inntil 500 m³
pluss et tillegg for hver påbegynt 500 m³ over 500 m³:

kr 7.270
kr 3.470

D.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidl. er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

kr 2.440
kr 1.050

D.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidl. er koordinatbestemt/ eller
klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått
tid. Minstegebyr:

kr 4000
kr 1500
kr 4000

D.8 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

kr 2.440
kr 1.050

D.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,
opprettholdes likevel gebyret.
D.10 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
kr 175 *)
Matrikkelbrev over 10 sider
kr 350 *)
* = Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklinge
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Kap. E Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)
Henvisning Side Tekst
E.1
14 Begjæring av seksjonering eller reseksjonering
E.2

14

E.3

14

Be.gr.lag

Pris
2.770

Utarbeidelse av målebrev for grunnarealer som inngår i Gebyr fastsettes etter
seksjon
reglene i kap D.2.2 og
D.2.3
Ny behandling av avslått søknad
Hvis ny søknad kommer inn innen tre måneder etter
dato for første avslag skal halvparten av tidligere betalt
gebyr komme til fratrekk

Kap. F Gebyrer for arbeider etter lov om havner og farvann
§2 Saksbehandlingsgebyr
Til dekning av kommunens kostnader til behandling av søknader om tillatelse i sjø etter lov
om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19, skal tiltakshaver betale følgende gebyr til
kommunen:
a. For tiltak i tiltaksklasse 1 etter plan- og bygningsloven (byggesaksforskriftenes §9-4)
betales et gebyr på kr 1 940
b. For tiltak i tiltaksklasse 2 etter plan- og bygningsloven (byggesaksforskriftenes §9-4)
betales et gebyr som er 30% høyere en for tiltaksklasse 1.
c. For tiltak i tiltaksklasse 3 etter plan- og bygningsloven (byggesaksforskriftenes §9-4)
betales et gebyr som er 50% høyere en for tiltaksklasse 1.
d. For søknader som omfatter flere tiltak, beregnes gebyret for påfølgende tiltak til 20 % av
gebyret for første tiltak.
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C. Takster for gebyr etter forurensningsloven
C.1 Takster tilkn. forskr. om innkreving gebyr for tilsyn med besitter av
næringsavfall
§ 3 Gebyr for tilsyn utført av kommunen
For tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 2 340 pr. tilsyn.
(m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester)

C.2 Takster tilknyttet forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyr for
behandling av utslippssøknader fra mindre avløpsanlegg
GEBYRSATSER (§ 6 ) (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester)
Eventuelle kostnader med annonsering i forbindelse med kunngjøringer betales etter medgått
kostnader og kommer i tillegg til gebyrene.
A Utslipp fra enkelthus inntil 2 enheter, boliger, hytter og fritidshus.
A1 Til sjøresipient og tett tank ………………….……………….
A2 Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsninger ……….…..
A3 Til ferskvannsresipient ……………………...……………….
A4 Til minirenseanlegg eller andre rensemetoder ..…………….

kr
kr
kr
kr

2.770
4.540
4.540
4.540

B Utslipp fra flere hus, inntil 15 PE eller 7 enheter, boliger/hytter/fritidshus.
B1 Til sjøresipient m/slamavskiller ………………….……………………
kr 9.000
B2 Til sjøresipient m/renseanlegg andre rensemetoder …….……...….…
kr 14.400
B3 Til ferskvannsresipient m/ slamavskiller …………..…..…………….
kr 14.400
B4 Til ferskvannsresipient m/renseanlegg eller andre rensemetoder .…….
kr 14.400
C Utslipp fra større grupper hus, over 15 PE eller 7 enheter, boliger/hytter/fritidshus.
C1 Til sjøresipient m/slamavskiller ……………………………………..…
kr 14.400
C2 Til sjøresipient m/renseanlegg andre rensemetoder ……………..……
kr 19.750
C3 Til ferskvannsresipient m/ slamavskiller ………………………….….
kr 19.750
C4 Til ferskvannsresipient m/renseanlegg andre rensemetoder ……….…..
kr 19.750
D Utslipp fra regulerte felt.
D1 Til sjøresipient m/slamavskiller ……………………………….………
D2 Til sjøresipient m/renseanlegg andre rensemetoder ……………..……
D3 Til ferskvannsresipient m/ slamavskiller …………………………….
D4 Til ferskvannsresipient m/renseanlegg andre rensemetoder …………..

kr 14.400
kr 19.750
kr 19.750
kr 19.750

E Utslipp fra annen virksomhet.
Virksomheter med avløp som i sammensetning ligner på boligavløp regnes etter satsene i C
eller D avhengig av størrelse (PE).
F Timepris.
F 1 Gebyr som beregnes etter medgått tid regnes etter en timesats på:
F 2 Annen assistanse som prøvetakinger, sikteanalyser etc. faktureres etter
en timesats på: ……………………………...…………........
14

kr 1.370
kr 1.370

D. LEIER KOMMUNALE BYGNINGER 2019

D. 1 LEIEAVGIFTER FOR IDRETTSANLEGG, SVØMME- OG IDRETTSHALLEN
2019 (M.V.A. beregnes ikke på disse tjenester)
BANELEIE FOR IDRETTSANLEGGET UTE
Innenbygds lag har som tidligere gratis leie.
Utenbygds lag kr 330,- pr. time.

BILLETTPENGER FOR SVØMMEHALLEN
Basseng barn inkl. badstue ................................................................................................. kr
Basseng voksne inkl. badstue ............................................................................................... kr
Badstue .............................................................................................................................. kr
Utleie til lag pr. time .............................................................................................................kr
Utleie til innenbygds idrettslag som driver organisert svømmetrening, pr./t .............................kr
Utleie til helselag o.l. som driver sykdomshelbredende organisert trening ...............................kr
Tillegg for ekstra oppvarmet basseng ...................................................................................kr

20,40,20,350,130,130,300,-

UTLEIEPRISER FOR BJUGNHALLEN
1.

For lag og grupper som bruker hallen til idrettslige formål (unntatt for grupper med fri leie):
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Pris pr. time
For ¼ hall
For midtsalen
For ¾ hall
For hele hallen
Foajeen

Innenbygds
kr 130,kr 130,kr 160,kr 195,kr 130,-

Utenbygds/handb.krets
kr
155,kr
175,kr
247,kr
370-

For andre arrangementer, teater, konserter, møter etc. er leien av idrettshallen kr. 6.070,-.
For utstillinger m.v. fastsettes leien etter avtale for hvert enkelt tilfelle.

ARRANGEMENTER MED DANS
Leie av hele hallen
(Pr døgn)

kr

17.770,-

kr
kr
kr

2.370,1.270,6.470,-

ARRANGEMENTER UTEN DANS
Leie av midtsal
Leie av en sidesal
Leie av hele hallen
(Pr døgn)
3.

Leie av garderobe med dusjrom i forbindelse med utetrening: kr. 260,- pr. time.
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D 2 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2019

Boliger
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
Utleiebolig
NAV-bolig
NAV-bolig
Flyktningeboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger betjent
m/fellesareal
Omsorgsboliger betjent
m/fellesareal
Omsorgsboliger
Omsorgsboliger

Elgfaret 1A/B - 3A/B
Elgfaret 7
Sentrumsveien 18B og 18C ,
Sentrumsveien 18A, 3-roms
Hj. Botteng.v. 8
Prestdalsvn. 2
Røymyrveien 21 og 23
Strandkanten 7 og 17
Prestdalsveien 71
Århaugen 4
Århaugen 13
Gamleveien 36
Gamleveien 20
Kamhaugveien 16
Furuveien 2
Furuveien 2
Røymyrveien 34
Kamhaugv. 1 og 5
Flatabøveien 1A-C,
Lysøysundet
Utsiktsveien 2C-D,
Lysøysundet
Dr. Sauers vei 1
Dr. Sauers vei. 3 a,b
Dr. Sauers vei. 3c,d
Dr. Sauersv 4, 6, 9
Dr. Sauers vei 5
Dr. Sauers v. 7 a-d
Dr. Sauers vei 7e
Dr. Sauers vei 7 f-g
Dr. Sauers v. 11 a-e
Dr.Sauersv 13,15,17

Antall
boenheter
4
3
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5

Antall
rom
3
3
2
3
5
5
3
4
4
4
3
3
3
8
3
2
1
2

Husleie fra
01.03.2018
5780,00
8070,00
4990,00
5630,00
8750,00
8740,00
7780,00
10770,00
6590,00
6790,00
9150,00
7470,00
7470,00
10900,00
7170,00
6670,00
5160,00
6570,00

Husleie fra
01.03.2019
5 960,00
8 320,00
5 140,00
5 800,00
9 020,00
9 010,00
8 010,00
11 100,00
6 790,00
7 000,00
9 430,00
7 700,00
7 700,00
11 230,00
7 390,00
6 870,00
5 320,00
6 770,00

3

2

6950,00

7 160,00

3
4
2
2
14
4
4
1
2
5
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6400,00
3970,00
6570,00
5500,00
7050,00
4250,00
5250,00
6560,00
6950,00
6570,00
7050,00

6 600,00
4 090,00
6 770,00
5 670,00
7 270,00
4 380,00
5 410,00
6 760,00
7 160,00
6 770,00
7 270,00

Dr Sauersv 18,20,24

30

2

7050,00

7 270,00

Dr Sauers vei 22
Århaugen 14
Røymyrveien 17 - 19

8
4
4

2
2
2

6480,00
6790,00
6570,00

6 680,00
7 000,00
6 770,00

D 3 HUSLEIE ANDRE KOMMUNALE BYGG, STATENS HUS 2019
I andre kommunale bygg og utleiebygg der det ikke finnes egne spesifikke avtaler om
husleieregulering, økes husleia med 3%
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E.

FORELDREBETALING BARNEHAGE OG SKOLE 2019

E.1

Foreldrebetaling i kulturskolen fra 01.01.2019 (Gamle priser i parantes)





Individuell undervisning
- Tillegg; band/ensemble
Dans
Kunstløp
Gruppeundervisning

1.550,700,1.250,1.250,1.250,-

(1.500,-)
( 660,-)
(1.200,-)
(1.200,-)
(1.200,-)

Moderasjonsordning

30% moderasjon for 2. barn/elevplass.
50% moderasjon for 3. barn/elevplass, 4. barn/elevplass osv.
Det gis ikke moderasjon på gruppeundervisning.
Friplass

Hel eller delvis friplass kan gis til familier med skattbar inntekt under kr. 180.000,(tilsvarende 2G). Det må søkes for hvert halvår. Søknad med ligningsattest sendes Bjugn
kulturskole innen 15. september og 01. februar hvert år.

E. 2

FORELDREBETALING I BARNEHAGENE FRA 01.01.2019 – 31.07.2019

Oppholdstid pr. uke
27 timer (9 t. x 3d)
36 timer (9 t. x4d)
45 timer (9 t. x 5d)

1. barn pr. mnd.
2.490
2.740
2.990

2. barn pr. mnd.
1.743
1.918
2.093

3. barn pr. mnd.
1.245
1.370
1.495

FORELDREBETALING I BARNEHAGENE FRA 01.08.2019
Oppholdstid pr. uke
27 timer (9 t. x 3d)
36 timer (9 t. x4d)
45 timer (9 t. x 5d)

1. barn pr. mnd.
2.540
2.790
3.040

2. barn pr. mnd.
1.778
1.962
2.128

3. barn pr. mnd.
1.270
1.395
1.520

SØSKENMODERASJON:
Søskenmoderasjonen er 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn og flere
TILLEGGSKJØP
Kjøp av enkeltdag etter avtale med leder i barnehagen
Kostpenger:
5 dagers plass: kr 300,- pr. mnd
4 dagers plass: kr 240,- pr. mnd
3 dagers plass: kr 180,- pr. mnd
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kr 400,-

E.3 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra 01.01.2019-31.07.2019
Timer
pr uke

Pris pr måned:
1. barn

Pris pr
måned
2. barn

Pris pr måned
3. barn og flere

6
1 052
736
7
1 152
806
8
1 251
876
9
1 338
936
10
1 437
1 005
11
1 517
1 062
12
1 610
1 128
13
1 703
1 191
14
1 796
1 257
15
1 882
1 317
16
1 969
1 378
17
2 069
1 448
18
2 156
1 509
19
2 242
1 569
20
2 335
1 635
Søskenmoderasjon
30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn og flere
Tilleggskjøp
Pr. time:
7 timers dag:
9 timers dag:

526
576
625
669
718
759
805
851
898
941
985
1 034
1 078
1 121
1 167

kr. 42,kr. 206,kr. 242,-

E.3 Foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra 01.08.2019
Prisene gjelder per måned
Over 19 timer per uke (100% plass)
Kostpenger
14-19 timer per uke (80% plass)
Kostpenger
9-14 timer per uke (60% plass)
Kostpenger
Under 9 timer per uke
Kostpenger
Kjøp av enkeltdag(er) – faktureres etter timepris x antall oppholdstimer: Timepris
Kostpenger per dag
Søskenmoderasjon er satt til 30% for barn 2 fra samme husstand

F. HJELPEORDNINGER I HJEMMET
F. 1

Trygghetsalarm

Kr 310 pr. måned
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2 688,224,2 404,202,2 005,175,1 606,147,45,20,-

F.2

Egenandel for praktisk hjelp i hjemmet

Timepris og abonnement pr. måned for praktisk hjelp i hjemmet (over 10 timer pr
måned)

Inntil 2 G (grunnbeløpet i Folketrygden) fastsettes av staten og oppdateres automatisk ved
endring
Husstandens samlede inntekt
Timepris
Abonnement
Inntil 2 G
Kr 205
2-3 G
Kr 360
Kr 718
3-4 G
Kr 360
Kr 1 026
4-5 G
Kr 360
Kr 1 539
Over 5 G
Kr 360
Kr 1 949
I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skal
vederlaget beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før
særfradrag. Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.
Egenbetaling skal ikke overstige selvkost for tjenesten (kommunens egne utgifter for
tjenesten). Selvkost for Bjugn kommune i 2018 er beregnet til kr. 388,- pr. time.
Bruker betaler for den faktisk utførte tiden. Bruker gis en varslingsfrist innen kl. 1500 dagen
før for avbestilling av tjenesten, hvor det gis betalingsfritak.
Brukere som ikke har gitt varsel om avbestilling, må betale egenandel som om de hadde fått
utført tjenesten i henhold til vedtak.
F.3

Timepris for praktisk bistand/hjemmevaktmester

kr 360 pr. time.
F. 4 Vederlag for korttidsopphold i henhold til forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester
Kr 160 pr døgn for korttidsopphold
Kr 80 pr dag- eller nattopphold
Fastsettes av staten og oppdateres automatisk ved endring
F.5

Betalingssatser for servicefunksjoner fra Bjugn helsesenter

Mat fra kjøkkenet ved Bjugn helsesenter:
Middag levert hjemme og i omsorgsboliger

Kr. 110 pr. porsjon inkl dessert

Middag i kantina for besøkende og ansatte

Kr. 130 pr. porsjon inkl dessert

Månedsabonnement - alle måltider i døgnet

Kr. 4 000,- pr. måned

Vask av tøy i vaskeriet:
Månedsabonnement for beboere i omsorgsbolig

kr. 750

Dyne - dobbel

kr. 420

Dyne - enkel

kr. 260

Puter

kr. 80

Tøy forøvrig (dynetrekk, laken, håndklær o.l.)

kr. 110 pr kg

Vask av privattøy v/korttidsopphold

kr. 270 pr uke
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G. GEBYR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2019
Gebyr fastsettes i forskrifter, og er pr. i dag følgende:
Bruk av ambulerende/offentlig bevilling for enkeltanledning
Prøveavlegging i h.h.t. alkoholloven
Prøveavlegging i h.h.t. serveringsloven

370,00 kr
400,00 kr
400,00 kr

Rådmannen gis fullmakt til å endre gebyrene innenfor rammene til enhver tid gjeldende
forskrifter.

H. GEBYR OG PRISER INNEN LANDBRUKSSEKTOREN 2019
Ivaretas av landbrukskontoret for Ørland/Bjugn.
H.1 Gebyr for søknader etter jordloven
kr 2 000

Maksgrense i h.h.t. lovverk

H.2 Gebyr for søknader om konsesjon
kr 3 500

I. FESTEAVGIFT GRAVSTED 2019
I.1 Festeavgift for gravsteder
kr 2 500,- per gravsted for kistegrav – for 10 år
kr 1500,- per gravsted for urner – for 10 år.
De første 20 år er avgiftsfrie.
Kr 10 000,- for plass og skilt på navna minnelund.

J. BEHANDLING AV SØKNAD OM OMSETNING AV FYRVERKERI 2019
• Søknad om omsetning av fyrverkeri inkludert ett tilsynsbesøk:
http://fbrt.no/
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Kr 2430,-

