
Gebyrregulativ for reguleringsplaner og dispensasjoner 2021 

a) Definisjoner: 

PBL er forkortelse for plan- og bygningsloven. 

KU er forkortelse for konsekvensutredning. 

Bruksareal (BRA) beregnes ihht NS 3940. Reguleringsplaner er definert i PBLs §12. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles ihht PBL kap. 12 

b) Gebyrsatsene justeres ved hvert årsskifte ihht. budsjettrundskriv, med unntak av kart- og 

oppmålingsgebyr som framskrives ihht. kartindeksen til Statens Kartverk. Beløpene avrundes. 

c) I tvilstilfeller fastsettes gebyret etter skjønn ihht. arbeidets omfang og medgått tid. 

d) Timesats for konsulentoppdrag fastsettes til kr. 1080 1100 ex mva. For oppmålingsoppdrag er 

minstesats kr 3.700,-. For rene forespørsler betales det ikke gebyr 

e) Gebyrstørrelse fastsatt etter skjønn, kan påklages til fylkesmannen i Nordland 

f) Gebyr fastlegges ihht gjeldende regulativ på det tidspunkt saken mottas i kommunen. For 

arealplaner fastlegges gebyret ihht gjeldende regulativ ved mottak av komplett planforslag. 

g) Om ikke annet er avtalt faktureres gebyrene når vedtak fattes eller tjenesten er levert 

h) Ved betalingsmislighold for samme tiltakshaver behandles nye søknader, uten at vedtak vil bli 

oversendt, før gebyr i tidligere saker er dokumentert betalt. 

i) Dersom saker som behandles av kommunen medfører kostnader med hensyn til behandling i 

organisasjoner utenfor kommunal drift må dette betales av tiltakshaver/ansvarlig søker. For 

eksempel jordlovsgebyret, kulturminneundersøkelser. 

 

2.1 Saksbehandlingsgebyr for reguleringsplaner - plansakbehandling 

  2021 

2.1.a En innledende veiledningstime Gratis 

2.1.b Vurdering av planinitiativ og 

oppstartsmøte 

8 500 

2.1.c Politisk avklaring om plan kan 

fremmes 

(Prinsippsak) 

4 500 

2.1.d Fastsetting av planprogram  12 500 

2.1.e Endring av plan ihht pbl § 12-14, 

inkl. oppstartsmøte 

 Endring vesentlig i tråd med 

overordnet plan 

 

 

7 500 

 



 Endring i strid med 

overordnet plan 

(endring gjelder for hvert forhold) 

16 900 

2.1.f  Grunngebyr enkel plan 

(arealtillegg/enhetstillegg kommer i 

tillegg) 

34 000 

2.1.g Grunngebyr sammensatt plan 

(arealtillegg/enhetstillegg kommer i 

tillegg) 

64 000 

2.1.h Konsekvensutredning 25 % av grunngebyr og areal- 

og enhetstillegg. 

2.1.i Arealtillegg 

 

Fra 0 da til og med 10 da  

= 2 100 pr. da 

Fra 10 da til og med 20 da  

= 1 600 pr. da 

Over 20 da  

= 1 100 pr. da 

2.1.j Enhetstillegg 1 500 pr. enhet 

2.1.k Forhøyet gebyr ved andre gangs 

plankontroll 

7 200 

2.1.l Forhøyet gebyr ved tredje gangs 

plankontroll 

14 100 

 

Forklaring til punktene i regulativet 

 

2.1.a Innledende veiledningstime 

Kommunen stiller vederlagsfritt opp til et innledende møte for å veilede tiltakshaver og konsulenter i 

hvordan saksbehandling i saker etter plan- og bygningsloven skal behandles, kommunale føringer og 

andre aktuelle spørsmål. 

 

2.1.b Vurdering av planinitiativ og oppstartsmøte 

Før oppstartsmøte kan avholdes må forslagsstiller sende inn utfylt skjema for planinitiativ og 

kommunen må forberede møtet ut fra tilsendt informasjon. Oppstartsmøtet skal blant annet avklare 

føringer for planarbeidet og behov for konsekvensutredning. 

 



2.1.c Politisk avklaring om plan kan fremmes (Prinsippsaker) 

§ pbl 12-8: Politisk vurdering av et privat planinitiativ. Kommunen kan stoppe et slikt initiativ. Slik 

beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. 

Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos kommunen, forslagsstiller og andre som må 

forholde seg til initiativet. 

 

2.1.d Fastsetting av planprogram 

Fastsetting av planprogram i hht pbl § 12-9. Der lov og forskrift krever planprogram, må dette 

fastsettes av kommunen. 

 

2.1.e Endring av plan ihht pbl § 12-14: 

enklere planprosess for behandling av endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 

planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen og heller ikke berører hensynet til viktige 

natur- og friluftsområder.  

 

2.1.f Enkel plan: 

Ny plan med ingen eller marginale manglende rammeavklaringer i henhold til gjeldende planer, 

nasjonale, regionale og kommunale føringer, samt ingen eller små konfliktpunkt. Enkel plan kan i 

prosessen utvikle seg til å bli en sammensatt plan. 

  

2.1.g Sammensatt plan: 

Ny plan i strid med overordnet regelverk, som plan, bestemmelser eller retningslinjer. Flere eller 

store konfliktpunkt. Plan med konsekvensutredningsplikt vurderes alltid som sammensatt plan.  

 

2.1.h Konsekvensutredning: 

Ekstra gebyr for private planer med utredningsplikt jf. Forskrift om konsekvensutredninger. 

  

Arealtillegg og Enhetstillegg 

Det beregnes enten arealtillegg eller enhetstillegg. Dersom et område er utbygd fra før, f.eks en 

fortettingsprosjekt, vil det ikke beregnes gebyr for arealet, men for enhetene.  

 

2.1.i Arealtillegg: 

Tillegg pr arealenhet (daa) i planområdet. Arealer som skal telles med er arealer som reguleres til 

bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur som er nødvendig 

for gjennomføringen av tiltak. Arealer som tas med av plantekniske årsaker, men som ikke er 



nødvendige for tiltaket i seg selv telles ikke med. Feks er vil såkalte LNFR-områder falle utenfor 

arealregnskapet. 

 

Arealtillegget beregnes da slik (eks.): 

Planforslaget viser totalt 18 dekar, hvorav 14 dekar er utbyggingsareal. Til og med 10 dekar belastes 

med 2 100 pr. da (kr. 21 000), 4 dekar belastes med 1 600 pr. da (kr. 6 400), de siste 4 dekar belastes 

ikke. Totalt kr. 27 400.  

  

2.1.j Enhetstillegg: 

Tillegg pr enhet eller tilsvarende i området. Enhet kan være tomter, bygninger, boenhet, etasjer, 

hytter, naust og lignende. Arealtillegget pr daa kommer i tillegg. 

 

2.1.k og 2.1.l Forhøyet gebyr: 

Planforslag som ikke forholder seg til nasjonale, regionale og kommunale føringer, avklaringer i 

oppstartmøte og eventuelle føringer gitt ved prinsippbehandling, kan medføre forhøyet gebyr. 

Dersom planforslaget ikke forholder seg til føringer gitt ved prinsippavklaring, må dette begrunnes. 

 

For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de 

kan behandles uten videre bearbeiding av kommunen. Gjelder også endring av plan.  

- Ved ny innlevering av planforslag etter at første gangs innlevering ikke har godkjent kvalitet, skal 

det betales forhøyet gebyr ved andre gangs kontroll. 

- Ved ny innlevering av planforslag etter at andre gangs innlevering ikke har godkjent kvalitet, skal 

det betales forhøyet gebyr ved tredje gangs kontroll. 

- Om planforslaget ikke har godkjent kvalitet ved tredje gangs innlevering, overtar kommunen 

planfremstillingen og fakturerer arbeidet etter medgått tid jf. timesats for konsulentoppdrag. 

 

2.2. Avbrutt planprosess 

Kommunen avslutter saken på følgende grunnlag: 

 Planfremmer trekker saken. 

 Saken har stått i bero mer enn et år etter avholdt oppstartsmøte uten at et mellommøte 

(prosessmøte) er avholdt med kommunen. 

 Kommunen ikke har mottatt et komplett planforslag innen 18 måneder etter avholdt 

oppstartsmøte. 

 

I slike tilfeller beregnes gebyr som følger: 



 Avbrutt før første gangs behandling 25 % av fullt gebyr 

 Avbrutt før andre gangs behandling 50 % av fullt gebyr 

 Avbrutt før sluttbehandling 75 % av fullt gebyr 

 Avbrutt endring før vedtak 75 % av fullt gebyr 

 

2.3. Saksbehandlingsgebyr dispensasjonssøknader fra arealplan 

 

 

 

 

Gebyret belastes for hvert forhold 

Kurante forhold kan være noen få prosent over gjeldende utnyttingsgrad,  

noen få centimeter over tillatt byggehøyde eller byggegrenser, og lignende. 

Ikke kurante saker er først og fremst endring av planformålet (bolig i næringsområder  

 

2.4 Fakturering 

Fakturering vil skje underveis i planprosessen – etter oppstartsmøte, etter politisk behandling 

angående oppstart av planarbeid og endelig - etter planvedtak. 

  2021 

2.4 a Administrativ behandling av dispensasjon – kurante forhold  7 500 

2.4 b Politisk behandling av dispensasjon – ikke kurante forhold 21 000 


