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SAMMENDRAG: 
På det tidspunkt behandlingsgebyret for reguleringsplan OTG Skeikampen skulle vært 
fastsatt, var ikke gebyrregulativet tilpassa denne type plan. Regulativet er seinere endra 
for 2019, og gebyret er beregna ut fra dette. De folkevalgte bes fastsette gebyret ut fra 
skjønn, der det tas stilling til om gebyret skal reduseres ut fra at vi ikke hadde tilpassa 
regulativ og at forslagsstiller har bekosta omgjøring av plandokumentene etter at planen 
ble lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Detaljreguleringsplan for OTG Skeikampen ble vedtatt av kommunestyret den 31.05.2018. 
Etter klage ble planen endra ved vedtak i kommunestyret den 21.02.2019. Det er ikke sendt 
faktura for behandlingsgebyr.  
 
Gebyrregulativet i 2018 var ikke tilpassa denne type utbygging. Det var et regulativ for 
fritidsbebyggelse som var basert på antall tomter. Begrepet tomt passer ikke i dette tilfellet, der 
det skal bygges ca. 430 nye leiligheter med stor tetthet og bygg i flere etasjer. Beregner en slik 
at ei leilighet tilsvarer ei tomt, synes gebyret å bli urimelig høgt.  
 
Gebyrregulativet ble endra ved vedtak i desember 2018. Det nye regulativet tar utgangspunkt i 
areal i stedet for antall tomter, og er dermed bedre tilpassa denne type plan også.  
 
Satsene er:  

Fastgebyr for planer inntil 10 dekar:    59 500 
Tillegg pr. påbegynt daa over 10 daa      2 460 
 

Følgende arealformål unntas fra behandlingen av gebyr: 
 Areal iht. pbl § 12-5 pkt. 3 Grønnstruktur 
 Areal iht. pbl § 12-5 pkt. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 Areal iht. pbl § 12-5 pkt. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 



  
 
 

  
 
 

 

 
I planbeskrivelsen er det en tabell (4.4 s. 39) som viser at totalarealet for planen er 169, 056 
dekar, herav er grønnstruktur 0,748 daa som ikke skal regnes med. Areal for gebyrberegning 
blir da 168,308 dekar, som avrundes til 168 dekar.    
 
Gebyr beregna etter modell for 2019 blir da:  
 Fastgebyr for planer inntil 10 dekar      59 500 
 Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 (158x2.460  388 680 
 Sum        448 180 
 
 
VURDERING: 
Saka legges fram til politisk behandling etter som vi på det tidspunktet gebyret skulle vært 
fastsatt, ikke hadde et gebyrregulativ som var tilpassa denne type arealplan.  
 
Regulativet for 2019 er endra blant anna ut fra denne erfaringa, og beløpet ovenfor er beregna 
etter det nye regulativet. Politisk kan dette gebyret fastsettes ved skjønn, ettersom det ikke var 
tilpassa regulativ i 2018 da gebyret skulle vært fastsatt.  
 
Olav Thon Gruppen ber om at det ved fastsettelse av behandlingsgebyr tas hensyn til at de selv 
har betalt for dokumentarbeidet etter at kommunen overtok saken. De ber om en fastsettelse 
av gebyr som reflekterer hvilke kostnader prosessen har påført kommunen, og at de har utført 
mye av kommunens oppdrag.  
 
Det stemmer at forslagsstiller har dekka kostnadene med konsulentens omarbeiding av planen 
etter at den var innsendt til første gangs behandling, noe som normalt er kommunens ansvar 
etter at vi har godkjent planen for utlegging til offentlig ettersyn. Til dette vil rådmannen 
påpeke at vi varsla om at planmaterialet var uferdig og at det var stort tidspress for å få planen 
fram til saksbehandling. Da kommunen tok opp dette, tilbød forslagsstiller seg å dekke 
kostnaden med endring av planmaterialet i ettertid. Og begge parter har hatt ekstraarbeid på 
grunn av dette. Saken medførte også klagebehandling, og omgjøring av dokumentene etter nytt 
vedtak er også bekosta av forslagsstiller.  
 
Rådmannen viser til beregninga av gebyret i utredninga, og ber politikerne foreta skjønn om 
hvorvidt gebyret skal reduseres fordi vi ikke hadde tilpassa regulativ i 2018 og evt. for de 
forholdene som er omtalt ovenfor. For å ha noe å sammenligne med kan vi opplyse om at 
gebyr for reguleringsplaner i Kjoslia i 2018 med til sammen 100 tomter kom på kr. 216 000. 
 
Alternativer: 

- Beregning ut fra gebyrregulativ for 2019 gir et gebyr på kr. 448 100. 
- Dersom planutvalget vil gi reduksjon pga. at regulativet ikke var tilpassa, samt at 

forslagsstiller har bekosta ekstra konsulentarbeid, må beløpet fastsettes ved skjønn der 
det synes naturlig et sted mellom Kjoslia og det andre alternativet, f.eks. kr. 350 000. 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. ….. 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 33/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. 350 000.- 
 
Representanten Kristiansens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
Behandlingsgebyr for detaljregulering OTG Skeikampen fastsettes til kr. 350 000.- 
 
 


