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REGULERING AV GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER, BYGGESAKER OG KART-OG 
OPPMÅLING FOR 2022 
 
 
Vedlegg:  

1. Kopi av forslag til gebyrregulativ for plansaker 2022. 
2. Kopi av forslag til gebyrregulativ for byggesaker 2022. 
3. Kopi av forslag til gebyrregulativ for eiendomsopplysninger 2022. 
4. Kopi av forslag til gebyrregulativ for kart og oppmåling 2022. 

 
SAMMENDRAG: 
 
Satsene for byggesaker foreslås uendret da dette har gått med overskudd.  
Satsene for kart- oppmåling foreslås uendret da det her er bygd opp fond.  
Satsene for eiendomsopplysninger foreslås justert med forventet prisstigning på 2,5 %. 
Satsene for plansaker foreslås økt med 3 %. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Byggesak og oppmåling: 
Gebyrinntekter omfatter saksbehandling etter følgende lovverk: Plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven, eierseksjonsloven og forurensningsloven.  
 
Kommunen kan maksimalt ha gebyrsatser som gir full kostnadsdekning. Pga. variasjoner i 
gebyrinntekter fra år til år utlignes dette ved at evt. overskudd settes på selvkostfond, mens 
underskudd dekkes opp fra et positivt selvkostfond.  
 
Gebyrsatsene for byggesak er økt gjennom flere år og gikk for første gang i 2020 med 
overskudd. For 2022 legges opp til et marginalt overskudd. Både byggesak og oppmåling har 
nå bygd seg opp et selvkostfond. 
  
Arealplan: 
Det er rettslig grunnlag, etter plan- og bygningslovens § 33-1, for å innkreve gebyr i 
forbindelse med kommunal behandling av private reguleringsforslag. Bestemmelsen har 
følgende ordlyd: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
”Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av 
søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter 
denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private 
planforslag. Gebyret for behandling av slikt planforslag kan omfatte kommunens 
arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal fremmes, jf. § 12-11. Gebyret kan ikke 
være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker. I gebyret 
kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. 
Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn, skal framgå av forskriften. Tiltakshaver 
kan selv sørge for de nødvendige utredningene. 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og 
for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter 
delvis dekkes av årsavgiften.”  

 
Med lovendring av Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2017 blir det i andre 
punktum i lovteksten gitt anledning til å kreve gebyr for behandling av planforslag frem til det 
blir avgjort om forslaget skal fremmes, jfr. 12-11. Etter vedtak om offentlig ettersyn har 
planen blitt offentlig. Videre planbehandling er da lovpålagt og kan ikke gebyrbelastes. I 
samme lovendring ble det gitt anledning til å stoppe behandlingen av et planinitiativ både før, 
under og etter oppstartsmøte.  
 
VURDERING: 
 
Byggesak: 
Selvkostområdet byggesak omfatter tjenestene byggesaksbehandling og 
eiendomsopplysninger. Sistnevnte er en tjeneste i forbindelse med eiendomsmeglers 
innhentning av kommunale opplysninger ved salg av eiendommer.  
 
Satsene for byggesaksbehandling i Gausdal ligger lavere enn i Lillehammer og Øyer, mens vi 
ligger over Ringebu. 
På slutten av fjoråret opplevde vi en stor økning i antall saker, særlig på hytter. Denne 
tendensen ser nå ut til å avta noe, men vi forventer likevel noe under 100 omsøkte hytter til 
neste år. I 2020 fikk vi et overskudd på ca. 1 million, mens vi forventer overskudd for 2021 på 
2,4 millioner. Vi har i år økt antallet byggesaksbehandlere med en fast stilling, noe som 
medfører økte utgifter. Vi vil ta i bruk e-byggesak (elektronisk byggesaksbehandling) som har 
en ekstra kostnad på ca. 250.000 pr år.  
Sett i lys av at vi nå har opparbeidet fond foreslås derfor å beholde gebyrsatsene for 2022 
uendret. 
 
Eiendomsopplysninger: 
Inntektene fra dette utgjør en liten del og foreslås økt med prisstigning på 2,5%. I tillegg til at 
satsene foreslås økt med 2,5 % foreslås innført et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av 
opplysninger må suppleres med manuelt ekstraarbeid. 
 
 
Oppmåling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Satsene for kart og oppmåling ligger også under Øyer og Lillehammer sine satser. I 2020 gikk 
vi i overskudd med kr 800 000,-, mens vi har et forventet underskudd i år på ca. 400 000,-. 
Selvkostfondet er på ca. 3 millioner. Gebyrsatsene foreslås uendret.  
 
 
Arealplan: 
Aktiviteten innenfor arealplanlegging kan variere en god del fra år til år. Arealplaner blir mer 
og mer komplekse, og strekker seg gjerne over flere budsjettperioder. Men generelt er 
inntektene enn god del lavere enn selvkost, selv om en kun legger kjerneproduktet (kontroll 
av planinitiativ, oppstartsmøte, kontroll av planforslag i forhold til overordna planer og 
føringer/forventninger, saksutredning, saksbehandling fram til 1. gangs behandling m.m.) til 
grunn ved selvkostberegningen. Utbyggingsaktiviteten og dermed reguleringsplanaktiviteten 
styres mye av markedssituasjonen, slik at aktivitetene vil variere mye mellom år. Det er 
spesielt regulering av hytteområder som bidrar med gebyrinntekter. 
 
Det legges til grunn at antall private reguleringsplanforslag som kommer til behandling i 
gjennomsnitt vil holde seg på tilnærmet samme nivå som de siste årene (4-7 planer årlig), 
samt 3 – 5 mindre endringer.  
 
I gebyrregulativet for 2020 ble det vedtatt en økning av satsene for å oppnå en forbedret 
dekning av kommunens kostnader ut fra selvkostprinsippet. Justeringen ble også gjennomført 
ut fra en sammenligning med tilgrensende kommuner, spesielt nabokommunene Lillehammer 
og Øyer. Vi ligger noe under Øyer, mens vi har noe høyere gebyrer enn Lillehammer, 
Ringebu og Ringsaker. 
 

Beregning av selvkost for planarbeid for de siste årene. I og med antall planer som behandles 
hvert år vil variere relativt mye vil vi fortsatt ikke klare å ha full selvkostdekning. Gebyrene 
på planarbeid bør imidlertid ikke økes så mye at de virker hemmende på privat 
næringsutvikling i kommunen, og mulighet for reguleringsendringer av eldre 
reguleringsplaner som ikke lenger er gode som det styringsverktøyer de var tenkt å være. Ut 
fra dette foreslås det at gebyrsatsene ikke justeres vesentlig i gebyrregulativet for 2022 ut over 
en økning på 3% for å dekke opp prisstigningen. 

Forslag til gebyrregulativ for 2022 for planarbeid framkommer av vedlegg 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
VURDERING: 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. Det 

innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 76/21 den 12.11.2021. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. 

Det innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 91/21 den 17.11.2021. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fastsettes gebyrregulativet for plansaker, 

byggesaksbehandling og kart- og oppmåling for 2022: 
a) Gebyrsatsene for planarbeid økes i henhold til vedlegg 1 
b) Gebyrsatsene for byggesaksbehandling beholdes uendret, se vedlegg 2. 
c) Gebyrsatsene for eiendomsopplysninger økes med forventet prisstigning 2,5%. 

Det innføres et ekstra tillegg på 200,- der uthenting av opplysninger også foregår 
manuelt. Se vedlegg 3. 

d) Gebyrsatsene for kart og oppmåling foreslås uendret. Se vedlegg 4. 
 

2. Satsene gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 
 


