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1.

Innledning.

1.1 Administrasjonssjefens kommentar.
Grunnavtalen for Innherred samkommune ble vedtatt i Verdal kommunestyre 30.08. 2004, sak 53/04, og
Levanger kommunestyre 15.09. 2004, sak 062/04.
I grunnavtalens § 17 er det bestemt at
-

Samkommunestyret innen 30. oktober hvert år skal vedta forslag til økonomiplan og budsjett.
Levanger og Verdal kommunestyrer gjør så etter samkommunestyrets forslag, vedtak på
samkommunens økonomiplan og budsjett. Budsjett og økonomiplan er først gyldige når de er
vedtatt i begge kommunene.

-

Kommunene vedtar samkommunens budsjett som en ramme og kan ikke treffe vedtak om
omprioriteringer innenfor samkommunens budsjett.

-

Endringer i budsjettet i løpet av budsjettåret meldes til kommunestyrene i Levanger og Verdal.
Får kommunene melding om vesentlige endringer, kan kommunene foreta nødvendige endringer
i budsjettet til samkommunen.

-

Samkommunen skal ikke ha ansvar for investeringer og dermed ikke budsjettere med
investeringer.

-

Samkommunen har ikke adgang til å ta opp lån eller gi garantier som er omtalt i
kommunelovens kapittel 9.

Det er de to morkommunene som gjennom sine budsjett gir rammene for samkommunens virksomhet da
samkommunen ikke har egne midler.
Paragraf 19 i grunnlavtalen beskriver fordelingsprinsipper. For budsjett og andre saker som krever fordeling
mellom kommunene, legges primært befolkningstallet pr 1. januar det angjeldende år til grunn. Det er en
forutsetning at tjenesteytingen skal være likeverdig uansett hvor i kommunene den utøves.
Den politiske behandlingen av budsjettet for 2008 blir noe senere enn det grunnavtalen legger opp til, med
behandling av forslaget i samkommunestyret 29.11.07 og endelig behandling i Verdal og Levanger
kommunestyrer henholdsvis 10. og 12.12.07.

1.2 Formål og hovedmål for ISK.
Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk som skal
gi reduserte driftsutgifter på sikt, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede
fagmiljøer.
Det er vedtatt følgende hovedmål for samkommunen:
- Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer
- Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
- Være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen
- Være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling)
- Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen
- Reduserte driftsutgifter på sikt
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1.3 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).
Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 med følgende enheter:
- IKT
- Kemner
- Økonomi
- Organisasjon
- Landbruk/naturforvaltning
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø
Fra 1. april 2004 ble ytterligere to enheter innlemmet i samkommunen:
- Barn og familie
- Helse og rehabilitering
Og 15. august 2005 kom de siste to enhetene inn i samkommunen:
- Dokumentsenter
- Servicekontoret
I samkommunestyremøte 13.06.06 ble midtveisevaluering av Innherred samkommune behandlet som sak 32/06.
Vedtak i saken medførte at enhetene helse og rehabilitering og barn og familie i sin helhet ble ført tilbake til
morkommunene fra 01.10.2006. Det ble også besluttet at nye oppgaver ikke skulle legges inn i samkommunen.
Innherred samkommune består dermed i dag av 8 enheter med følgende organisering:
Samkommunestyre

Kontrollutvalg

Ordfører
Administrasjonssjef
(rådmannsfunksjon)

Landbruk/naturforvaltning

Dokumentsenter

Organisasjon (lønn/personal)

Plan/byggesak/oppmåling/miljø

IKT

Økonomi

Servicekontor

Kemner
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I henhold til politiske vedtak er følgende enheter samlokalisert slik:
Levanger:
-

IKT
Kemner
Organisasjonsenheten
Dokumentsenter

-

Økonomienheten
Landbruk/naturforvaltning
Plan/byggesak/oppmåling/miljø

Verdal:

Servicekontoret har kontorer i begge kommunene.
Utvikling i årsverkene i Innherred Samkommune
2004
2005
RESULTATENHET
18,2
16
Økonomienheten
7
7
IKT-avdelingen
14,9
14,9
Organisasjonsenheten
9,1
8,3
Kemneren
10
9
Landbruk
17,1
16,1
Plan/byggesak/oppmåling
14
13
Servicekontoret
12,4
10,4
Dokumentsenteret
102,7
94,7
Sum antall årsverk
Barn- og familie
Helse- og rehabilitering
Sum antall årsverk

50,2

48,2

69

68

119,2

116,2

2006

2007

2008

17

17

17,2

6,8

6,8

6,8

13,3

13,3

13

8,3

8,3

8,5

9

9

9

15,5

15,5

17,5

13,35

13,35

13,35

9,7

9,7

10,2

92,95

92,95

95,55

1.4 Utvikling gjennom 2007.
Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtok i møter 9. mai og 30. april 2007 at samkommuneforsøket var så
vellykket at man ønsket å få forsøket videreført til ev kommuneloven måtte være endret, og at
samkommunemodellen dermed kan gjøres permanent. Kommunenestyrene vedtok å nedsatte en egen
partssammensatt prosjektgruppe for å utrede innholdet i en ny 4 – årsperiode for samkommunen (forprosjekt).
Trøndelag forskning og utvikling ,TFU, har etter oppdrag fra KRD fulgt Innherred samkommune med sin
følgeforskning i hele forsøksperioden.
I evalueringsrapport datert juni 2007 konkludere TFU erfaringene med forsøket slik: ”Samlet sett må
samkommuneforsøket betraktes som en suksess. Forholdet mellom de to relativt jevnstore nabokommunene
Levanger og Verdal var tidligere preget av rivalisering og lite samarbeid. På kort tid har samkommunen
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bidratt til å etablere et omfattende samarbeid og oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster i form av bedre
tjenester eller besparelser innen en rekke områder.”

Samkommunestyret behandlet utvalgets utredning i møte 30.08 og gjorde slikt vedtak:
1.

Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008. Jfr
samkommunestyresak 15/07.

2.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner gir sin tilslutning til konklusjonene i sluttrapport
Innherred samkommune, Videreføring av forsøket i perioden 2008 – 2011.

3.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar at foreliggende ”Grunnavtale for Innherred
samkommune” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.

4.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med
interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord Trøndelag”.

5.

Samkommunestyret ønsker ikke å opprette felles administrasjonsutvalg som ledd i ISK II.

6.

Det er en sentral oppgave å informere godt om erfaringene med samkommunemodellen og om målene
med et nytt forsøk. Det må informeres aktivt for å få flere kommuner eventuelt fylkeskommuner til å
prøve modellen.
Det er stadig morkommunene som profileres i den eksterne publikumsrettede informasjonen.

Kommunestyrene i begge morkommunene sluttet seg deretter til dette vedtaket. I etterkant av disse vedtakene
ble det sendt søknad til Kommunal- og regionaldepartementet.
Departementet har nå behandlet saken om nytt fireårig forsøk med samkommune. Ettersom det var liten
forskjell på ISK 1 og ISK 2 har ikke departementet funnet og kunne innvilge et nytt fireårig forsøk. Forsøket
blir imidlertid forlenget fram til 31.12.2009 slik forsøksloven åpner for.
På denne bakgrunn er det viktig at det snarest settes i gang et arbeid for å fastlegge form og organisasjon på et
videre samarbeid mellom de to kommunene etter 2009. Dette arbeid vil få høy prioritet gjennom 2008.

1.5 Hovedmoment fra statsbudsjett 2008.
-

-

Regjeringen uttaler at det er et mål å gjenreise et sterkt og handlekraftig kommune-Norge og
bidra til å skape optimisme i kommunesektoren. Målet er å videreutvikle et effektivt kommunalt
tjenestetilbud, bygget på et aktivt lokaldemokrati og en betryggende rettssikkerhet.
I kommuneproposisjonen 2008 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede
inntekter på mellom 4,5 og 5,25 mrd. kroner fra 2007 til 2008.
Videre ble det lagt opp til reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1,5 og
1,75 mrd. kroner. Det ble varslet at toppfinansieringen for ressurskrevende tjenester ville bli
styrket 425 mill. kroner. Det ble også varslet satsing på barnehager, opptrappingsplanen for
psykisk helse og tiltak innenfor skolen i 2008. I kommune-proposisjonen ble det presisert at den
varslede inntektsveksten i 2008 skal regnes fra det nivået på kommunesektorens inntekter i 2007
som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2007. Dette er i samsvar med vanlig praksis.
Regjeringen legger nå opp til en realvekst i de samlede inntekten i 2008 på om lag
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-

-

-

-

-

-

2.

6,2 mrd kroner, tilsvarende om lag 2,4 pst. Av veksten i samlede inntekter er 1,5 mrd. kroner
frie inntekter.
Veksten i frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør knapt 70 prosent
av kommunesektorens samlede inntekter. Disse inntektene kan kommunene disponere fritt
innenfor rammen av gjeldende lover og regelverk. Regjeringen legger opp til en reell vekst i de
frie inntektene i 2008 på 1 mrd. i kommunene. Denne veksten er regnet fra anslaget på
kommunenes inntekter i 2007 i revidert nasjonalbudsjett 2007. Sammenlignet med den
inntekten en forventer nå, betyr det en reell nedgang.
Det kommunale skatteøret for personlige skattytere reduseres fra 12,25 prosent til 12,05 prosent.
Forslaget til skatteøret er tilpasset forutsetningen om uendret realnivå på skatteinntektene i 2008
i forhold til anslått nivå for 2007 i revidert nasjonalbudsjett.
Som varslet i kommuneproposisjonen for 2008, foreslås det en omlegging av toppfinansieringen
for ressurskrevende tjenester. Kompensasjonsgraden for kommunenes utgifter over
innslagspunktet foreslås økt fra 70 til 85 prosent. Økningen av statens dekningsgrad innebærer
en avlastning av kommunenes frie inntekter med knapt 500 mill. kroner.
Regjeringen foreslår et nytt investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykeheimsplasser.
Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns tjenester uavhengig av alder,
funksjonshemming og diagnose. Investeringstilskuddet utformes som et engangstilskudd som i
gjennomsnitt dekker 25 prosent av anleggskostnadene.
I budsjettforslaget for 2008 er det satt av om lag 3,5 mrd. kroner til psykisk helsearbeid i
kommunesektoren. Dette innebærer en reell økning fra 2007 til 2008 på vel 400 mill. kroner.
Regjeringens mål er full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris. Det anslås at det vil være
behov for å etablere barnehageplasser til om lag 3900 flere barn i 2008.
Det foreslås en nominell videreføring av maksimalgrensen for foreldrebetaling i 2008, som
innebærer en reell prisreduksjon. Dette innebærer at foreldrebetalingen i 2008 vil utgjøre 2330
kroner pr. måned for en heltidsplass.
Regjeringen foreslår i budsjettet for 2008 å utvide timetallet på barnetrinnet med til sammen fem
uketimer. Økningen i timetallet skal gjelde fra høsten 2008. Det er foreslått lagt inn 270 mill.
kroner i rammetilskuddet til dette formål.

Budsjett 2008

Grp.ansvar
700 POLITISKE ORGANER

Regnskap pr.
30.sept 2007

Budsjett 2007 inkl.
endr.

Budsjettforslag
2008

B08%B07

-36 831 370

-49 293 670

-50 101 000

101,64

702 ØKONOMIENHETEN

3 842 309

6 388 387

6 481 000

101,45

703 IKT

9 675 043

14 355 466

14 887 000

103,7

704 ORGANISASJONSENHETEN

4 688 491

6 760 383

6 539 000

96,73

705 KEMNER

2 772 761

3 723 783

3 802 000

102,1

706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING

3 108 308

4 124 547

4 300 000

104,25

-554 384

1 374 230

1 208 000

87,9

720 SERVICEKONTOR

4 951 799

7 699 698

7 933 000

103,03

725 DOKUMENTSENTER

3 181 162

4 867 176

4 951 000

101,72

707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING

Ovenfor er forslagene til budsjett 2008 for den enkelte enhet sammenstilt. Det vises til kommentarene under
den enkelte enhet for nærmere redegjørelse.
Totalt er budsjettforslaget på 50,9 millioner kroner. Dette gir, ut fra den vedtatte fordeling av kostnadene, at
Verdal kommune skal betale 21,7 millioner kroner og Levanger 29,2 millioner kroner.
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3. Kommentarer fra enhetene
3.1.

Politiske organer

Grp.ansvar:

700 POLITISKE ORGANER
Regnskap pr.
30.sept 2007

Hovedgruppe
11 Netto lønn

Budsjett 2007
inkl. endr.
400 000

62 830

12 Øvrige kostnader

Budsjettforslag
2008

B08%B07

400 000

100

639 938

280 000

364 000

130

13 Driftsinntekter eksl. sykelønn

-37 534 138

-49 973 670

-50 865 000

101,78

Totalt

-36 831 370

-49 293 670

-50 101 000

101,64

Kommentarer til Budsjett 2008
Her er det lagt inn godtgjøring samkommunestyret, kursutgifter/dialogseminar og kjøp av tjenester til revisjon
og kontrollutvalg. (KomRev og KomSek)

3.2.

Økonomi

Grp.ansvar:
Hovedgruppe
11 Netto lønn
12 Øvrige kostnader
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

702 ØKONOMIENHETEN
Regnskap pr.
30.sept 2007
5 034 416

Budsjett 2007
inkl. endr.
7 869 387

Budsjettforslag
2008

B08%B07

8 170 000

103,82

826 799

807 000

867 000

107,43

-2 018 906

-2 288 000

-2 556 000

111,71

3 842 309

6 388 387

6 481 000

101,45

Enhetens budsjettramme er på 6.481.000 kroner, dette er knapt 1,5% høyere enn inneværede års budsjett.
Rammen for 2008 medfører derfor et krevende budsjett. Enheten finansieres delvis med eksterne og interne
inntekter bl.a. fra innfordringsgebyr, og intern inntekt fra fakturering av avgifter og gebyrer.
Et satsningsområde for enheten i 2007 har vært innkjøpsavtaler og innkjøpsadministrasjon. I tillegg har
effektivisering av fakturering og innfordring også vært i spesielt fokus. Det er viktig at enheten har kapasitet til
å være ájour med fakturering, innfordring, regnskap og regnskapsanalyse til enhver tid, samt være
kompetansesenter for alle enheter i samkommunen og morkommuner.
I 2008 vil det være fokus på økt bruk av elektroniske funksjoner, e-handel(innkjøp og mottak av elektroniske
faktura) og e-faktura (utfakturering). Enheten er samlokalisert, og dette er en klar forutsetning for relevant
tjenestenivå, kompetanse og kvalitetssikring. Egenkompetanse og opplæring/rekruttering må prioriteres, bl.a.
på grunn av at flere medarbeidere nærmer seg pensjonsalder.
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3.3

IKT

Grp.ansvar:

703 IKT
Regnskap pr.
30.sept 2007

Hovedgruppe

Budsjett 2007
inkl. endr.

Budsjettforslag
2008

B08%B07

2 639 127

3 665 466

3 780 000

103,12

12 Øvrige kostnader

11 312 538

11 890 000

12 757 000

107,29

13 Driftsinntekter eksl. sykelønn

-4 276 621

-1 200 000

-1 650 000

137,5

9 675 043

14 355 466

14 887 000

103,7

11 Netto lønn

Totalt

Budsjettet for 2008 har en ramme på nesten 14,9 mill. Dette er en økning på 0,5 mill fra 2007. Dett er knapt i
forhold til den ønskede aktivitet som enhetene etterspør. Ukjente utgiftsposter kan påvirke balansen i budsjettet.
Det største prosjektet i så måte er gjennomføringen av kunnskapsløftet.
I 2007 har IKT hatt hovedfokus på infrastruktur, telefoni, trådløst nett både på data og telefoni, sikkerhet og
utplassering av pc’er. I tillegg er det kommet på plass en ny lagringsløsning, backupløsning og en oppgradering
av telefonisystemet. Dette har bidratt til stor fleksibilitet for brukere av bærbare datamaskiner, samt for elever
og gjester. I løpet av 2008 må vi fortsette med denne utbyggingen.
På pc-siden er det fortsatt en stor mangel, selv om det er utplassert et stort antall pc’er. Her er trenden at hver
ansatt skal ha sin egen pc. Dette er oppfylt på de fleste arbeidsplasser, men noen gjenstår.
I 2008 må vi begynne på fornyingen av MS lisenser. Vi må allerede nå ta høyde for det nye operativsystemet
fra Microsoft. Vi regner med at det blir standard i løpet av 1-2 år. Det betyr at alle MS lisenser må fornyes i
løpet av en 3 års periode. Dette har en kostnadsramme på over 6 mill.
Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner
• Infrastruktur - nettverk
• Serverpark
• Drifting
• Autentisering og sikkerhet.
• Sikker oppbevaring av alle data.
• Brukerstøtte.
• Planlegging
• Veiledning for andre enheter.

3.4.

Organisasjonsenheten

Grp.ansvar:

704 ORGANISASJONSENHETEN

Hovedgruppe

Regnskap pr.
30.sept 2007

Budsjett 2007
inkl. endr.

Budsjettforslag
2008

B08%B07

11 Netto lønn

3 912 236

6 300 953

6 356 000

100,87

943 695

459 430

508 000

110,57

-167 440

0

-325 000

0

4 688 491

6 760 383

6 539 000

96,73

12 Øvrige kostnader
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

Organisasjonsenheten har fått redusert sin ramme med kr 220.000 i forhold til budsjett 2007.
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En slik redusert ramme betyr at enheten må få dekket noe av kostnadene ved å administrere lærlingeordningen
med bruk av lærlingetilskuddet fra fylkeskommunen. Enheten har følgelig lagt inn kr 325.000 i tilskudd fra
lærlingeordningen i sitt budsjett. I tillegg til dette har enheten lagt inn kr 30.000 i tilskudd OU-midler.
Bemanningen er på et minimum, og det frarådes sterkt en reduksjon i bemanningen i 2008. Enheten arbeider
stadig med effektiviseringstiltak som gir gevinst, men denne gevinsten benyttes til å dreie virksomheten over på
veiledning og opplæring ute i enhetene. Dette betyr bl.a at vi i 2008 vil ha sterk fokus på enhetens kompetanse.
Ved naturlig avgang el annet, så vil det bli foretatt nyrekruttering opp mot å styrke rådgiver/saksbehandlerkompetansen ved enheten. Dette er helt nødvendig for å tilby de tjenester som gir best utbytte og
som etterspørres.
Ut over de forhold som er nevn foran er det ingen vesentlige endringer i driftsopplegget for 2008, og budsjettet
anses tilfredsstillende. Budsjettforslaget er satt opp som en meget nøktern og realistisk plan for
Organisasjonsenhetens virksomhet i 2008.

3.5.

Kemner

Grp.ansvar:

705 KEMNER
Regnskap pr.
30.sept 2007

Hovedgruppe

Budsjett 2007
inkl. endr.

Budsjettforslag
2008

B08%B07

11 Netto lønn

4 163 437

4 932 324

4 677 000

94,82

12 Øvrige kostnader

1 163 144

753 500

522 000

69,28

-2 553 820

-1 962 041

-1 397 000

71,2

2 772 761

3 723 783

3 802 000

102,1

13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

I det foreliggende forslag til budsjett for kemnerkontoret er det lagt inn lønnskostnader til nåværende
bemanning 8,5 årsverk.
Øvrige driftsutgifter ansees for å være tilfredsstillende for å opprettholde 2007 nivået inn i 2008.
Kursposten er også redusert, mens det fortsatt er avsatt noe midler innenfor spesifikke tiltak innenfor IKT.
Kemnerkontoret har som kjent tatt i bruk det nye skattesystemet, SOFIE og dette krever en fortsatt betydelig
merinnsats av de ansatte.
Inntektspåslagene, der hvor gebyrinntekter utgjør den største posten er redusert fra 2007 på grunn av satsene er
redusert fra og med 2007. Pr. i dag kjenner man ikke effekten av dette for 2007-regnskapet. Aktiviteten ved
eiendomsskattekontoret er budsjettert med 2 årsverk for 2008. Omtakseringen i forbindelse med
klagebehandlingen i begge kommuner forutsettes gjennomført inneværende år.
Driften ved kemnerkontoret inkl. eiendomsskattekontoret skal med tildelt ramme kunne opprettholdes på
dagens nivå.

3.6.

Landbruk og naturforvaltning

Grp.ansvar:
Hovedgruppe
11 Netto lønn
12 Øvrige kostnader
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING
Regnskap pr.
30.sept 2007

Budsjett 2007
inkl. endr.

Budsjettforslag
2008

B08%B07

3 232 235

4 511 957

4 630 000

102,62

272 765

301 090

343 000

113,92

-396 691

-688 500

-673 000

97,75

3 108 308

4 124 547

4 300 000

104,25
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Forslag til budsjett er kr. 4.300.000,-. Det er en økning på kr. 175.000,- sammenlignet med budsjettet for 2007.
Budsjettøkningen skyldes i hovedsak lønnsøkning.
Lønnskostnader
For 2008 forventes at bemanningen blir uforandret. Nåværende prosjektmedarbeider i kulturlandskapsprosjektet
slutter ved årsskiftet 2007/ 2008 og vil bli erstattet med en ny. Dette prosjektet vil bli forlenget med to år.
Driftskostnader
På grunn av innføring av nytt kartsystem vil reiseutgiftene øke betraktelig og det kan bli aktuelt med innleie av
arbeidskraft for kontroll av areal hvor det er uoverensstemmelse mellom gårdbruker og enheten.
Inntekter
Forventede inntekter blir som i 2007.
Konklusjon
Budsjettet for 2008 er på fjorårets nivå. Nye oppgaver i 2008 er innføring av nytt kartsystem, deltakelse i
utarbeidelse av ny arealdel i kommuneplanen, overføring av veterinærvaktordningen til kommunen, deltakelse i
arbeid med utarbeidelse av ny strategisk landbruksplan for Innherred samkommune, kontrollarbeid og
reisevirksomhet i forbindelse med avlingsskader i 2007.

3.7.

Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Grp.ansvar:

707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING

Hovedgruppe

Regnskap pr.
30.sept 2007

Budsjett 2007
inkl. endr.

Budsjettforslag
2008

11 Netto lønn

6 251 262

8 532 050

9 086 000

893 526

1 467 860

1 238 000

84,34

-7 699 172

-8 625 680

-9 116 000

105,68

-554 384

1 374 230

1 208 000

87,9

12 Øvrige kostnader
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

B08%B07
106,49

Enheten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som
regulerer oppmålingstjenesten. Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter. Gebyrene er fastsatt
i eget regulativ som følger som vedlegg. Det er foretatt noen mindre redaksjonelle endringer i gebyrteksten.
Prisene er justert for lønns og prisøkning.
I 2008 prioriteres særlig følgende:
Fullføre sentrumsplanen for Levanger og revisjonen av arealplanen for Innherred samkommune (Verdal
kommune og Levanger kommune)
Videreutvikle nettbaserte tjenester/innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen. Videreutvikling av
elektronisk planarkiv og byggesaksarkiv. Videre satsning på geografisk informasjonssysten.
Arbeidet med samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel prioriteres også.
Det vil også bli lagt vekt på å styrke inntektsgrunnlaget for gebyrpliktige tjenester.
Endringer
Det forventes fortsatt høg aktivitet i regionen noe som medfører stort press på saksbehandlingen innenfor plan,
byggesak og oppmåling. Med dagens bemanning vil det fortsatt bli lang saksbehandlingstid innen enhetens
ansvarsområde. Dette er uheldig i forhold til for eksempel byggebransjen. Det er stort behov for å øke
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kapasiteten for å utføre plan- og utredningsarbeid på overordnet nivå. Den knappe budsjettrammen tillater ikke
dette. Av den grunn vil ikke planarbeidet bli prioritert opp i 2008. Det samme gjelder også forvaltning av
forurensningsloven.
Endringer i plan- og bygningsloven vil medføre økt saksbehandling. Saksbehandling i hht.
forurensningsforskriften er overføret til kommunene. Ansvar for denne saksbehandlingen er lagt til plan,
byggesak, oppmåling miljø i samkommunen.
Konsekvenser
Budsjettrammen for 2008 er redusert i forhold til 2007. Dette vil med andre ord si at det stilles større krav til
inntjening fra enheten.
Næringslivet, innbyggere og bygge- og anleggsfirmaene stiller krav til rask og forutsigbar saksbehandling av
plansaker, byggesaker og oppmålingstjenester. Nye arbeidsoppgaver og økt saksmengde medfører at enheten
sliter med å tilfredsstille disse kravene. Dette er lite ønskelig.
Konsekvenser av budsjettet for 2008 oppsummeres slik:
• Uendret kapasitet på plan- og byggesaksbehandlingen samt oppmålingstjenester.
• Enhetens bemanning er for lav i forhold til saksmengden som skal behandles
• Økt behandlingstid, dvs. utbyggere, tiltakshavere og enkeltsøkere må vente lenger på godkjenning av
planer, byggesaker og oppmålingstjenester
• Redusert service til innbyggerne
• Problemer med å holde lovpålagte tidsfrister i forbindelse med plan – og byggesaksbehandlingen
• Reduksjon/ forskyvning av gebyrinntekter
• Mangler ressurser til planarbeid/ utredninger i egen regi
• Nedprioritering av utviklingsprosjekt internt og deltakelse i eksterne prosjekt
• Redusert mulighet til å utføre arbeid for morkommunene

3.8.

Servicekontor

Grp.ansvar:

720 SERVICEKONTOR

Hovedgruppe

Regnskap pr.
30.sept 2007

11 Netto lønn

3 936 924

5 705 871

5 691 000

12 Øvrige kostnader

2 768 573

3 805 827

4 152 000

109,1

-1 753 698

-1 812 000

-1 910 000

105,41

4 951 799

7 699 698

7 933 000

103,03

13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

Budsjett 2007 Budsjettforslag
inkl. endr.
2008

B08%B07
99,74

Lønnskostnader
Servicekontoret har utfordringer med å opprettholde et godt servicetilbud på grunn av redusert bemanning,
størst er utfordringene på servicekontoret i Levanger på grunn av sykmeldinger/permisjoner og avsluttet tiltak
gjennom ekstern attføring. I tillegg vil en stilling overføres i sin helhet til en annen intern enhet i ISK. Denne
stillingen lønnes/refunderes i hovedsak av en annen enhet som mottar tjenester tilbake fra servicekontoret.
Servicekontoret får tilført noe ekstra midler for å bemanne opp denne stillingen i 2008. Servicekontoret søker i
tillegg om ekstra støtte gjennom tilretteleggingstilskudd fra NAV arbeidslivssenter for å leie inn ekstra hjelp
ved sykefravær.
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Driftskostnader
Portoutgifter og leasing av leiebiler er felleskostnader som er budsjettert under servicekontoret. Dette er store
budsjettposter som kan føre til uforutsigbare regnskapstall for enheten.
Inntekter
Forventet inntekter for 2008 er redusert i forhold til tidligere år, servicekontoret har tidligere fått inntektsført
porto gjennom intern fakturering. Servicekontoret har samlet sett begrensede inntektsposter.
Konklusjon
Budsjettet gir begrensede muligheter for kompetanseheving gjennom deltagelse på kurs og seminarer og for å
imøtekomme uforutsette investeringer. Bemanningen på servicekontoret i Levanger er under kritisk nivå i
fjerde kvartal 2007, dette har ført til redusert servicegrad på telefonhenvendelser. Bemanningen må styrkes i
2008 for å opprettholde et akseptabelt servicenivå.

3.9.

Dokumentsenteret

Grp.ansvar:

725 DOKUMENTSENTER

Hovedgruppe

Regnskap pr. 30.sept
2007

11 Netto lønn

3 046 948

4 374 676

4 507 000

103,02

12 Øvrige kostnader

1 032 610

1 312 500

1 444 000

110,02

-898 396

-820 000

-1 000 000

121,95

3 181 162

4 867 176

4 951 000

101,72

13 Driftsinntekter eksl. sykelønn
Totalt

Budsjett 2007 Budsjettforslag
inkl. endr.
2008

B08%B07

Lønnskostnader
Endringene består i hovedsak av lønnsøkning. Vi har ansatt lærling, dette gir en økt lønnskostnad for på kr
73.000,-.
Driftskostnader
Ingen vesentlige endringer. Kontorutgiftene er redusert med kr 50.000. Annonseutgifter er ikke økt, det vil føre
til behov for redusert annonsering ihht til prisøkning.
Posten for kompetanseutvikling er økt med 10.000, dette skyldes at enheten har blitt tillagt ansvar for
Personvernombudet.
Inntekter
I hovedsak lønnsrefusjoner fra andre enheter, samt refusjon sykelønn.
Konklusjon
Det er et stort behov ute på skoler/institusjoner for bistand som vi ikke klarer å etterleve med dagens
bemanning. Budsjettet for 2008 vil føre til samme nivå på tjenesteleveransen vår som tidligere.

Side 13 av 23

Innherred Samkommune – Budsjett 2008 – forslag til 29.11.07

Betalingssatser, gebyrer m.v. for 2008
Gebyr for byggesaksbehandling|
1. GODKJENNING AV FORETAK
1.1 En faglig leder og en funksjon:
1.2 Tillegg pr. faglig leder:
1.3 Tillegg for hver funksjon:
1.4 Fornying av godkjenning:
1.5 Personlig godkjenning, kvalifisert person:
1.6 Personlig godkjenning, eget bruk:
2. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
2.1 Boliger/fritidsboliger
Pr. selvstendig enhet/leilighet/hytte:
2.2 Andre bygg og tilbygg

2007

2008

kr 1.260
kr 315
kr 515
kr 630
kr 630
kr 315

kr. 1.320
kr. 325
kr. 325
Kr. 660
Kr. 660
Kr. 325

kr.8.360

Kr. 8.700

kr 1.900
kr 63/m2
kr 53/m2
kr 42/m2
kr 37/m2

Kr. 1.975
Kr. 65/m2
Kr. 55/m2
Kr. 45/m2
Kr. 40/m2

kr 6.740

Kr. 7.000

kr 1.900

Kr. 1.975

For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/
underbygg og hovedombygging betales gebyr etter
bygningenes bruksareal.
0-------30
31-----200
201----400
401----600
Alt over 601

m2
m2
m2
m2
m2

2.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer,
fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg),
riving av større bygg, byggtekniske installasjoner
(separat søknad) i næringsbygg (heis,
ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større
terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre
større tiltak som ikke kan måles i areal:
2.4 Andre tiltak
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1,2.2
og2.3
2.5 Delingssøknader
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor
tomtedeling ikke framgår av
reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av
reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og
tilsvarende pr. tomt/areal):
3. MELDING OM ARBEID
3.1 Driftsbygning
For driftsbygninger i landbruket (pbl. § 81) betales
halvparten av satsene i pkt. 2.2 , men minimum:
maksimum:

kr 1.900

Kr. 1.975

kr 4.185

Kr. 4.350

kr 1.560

Kr. 1.620

kr 1.560
kr 6.245

Kr. 1.620
Kr. 6.500
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3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og
anlegg (pbl § 85)
Alle kategorier
3.3 Mindre byggearbeid på bebygd eiendom
Alle typer som omfattes av § 86 a
3.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på
bebygd eiendom (pbl 86 a). Alle typer som omfattes
av § 86 a
3.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område (pbl
§ 86 b)
For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende
betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 eller 2.3, men
minimum:
maksimum:

kr 1.560

Kr. 1.620

kr 1.560

Kr. 1.620

kr 520

Kr. 540

kr 1.560
kr 6.245

Kr. 1.620
Kr. 6.500

kr 1.040

Kr. 1.080

kr 2.080

Kr. 2.160

kr 1.560

Kr. 1.620

4. DISPENSASJONER
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold
som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten
høring betales et gebyr på:

Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold
som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med
høring betales et gebyr på:
5. RAMMETILLATELSER
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til
pkt. 2.
6. IGANGSETTINGSTILLATELSER
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i
henhold til pkt 2. Igangsettingstillatelser utover den
første. Pr. vedtak:
7. ULOVLIG BYGGING
Endring av tillatelse til tiltak

Kr. 1.620
8. ULOVLIG BYGGING
For behandling av søknader/meldinger som fremmes
etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes
før søknad/melding er innsendt/godkjent beregnes
dobbelt gebyr.
9. SPESIELLE BESTEMMELSER
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig
høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.
GEBYR REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER
1. Generelle bestemmelser/ opplysninger
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr
for kommunens arbeid med saken.
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr.
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dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.
2. Kvalitetskrav
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling,
skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan
legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding
av kommunen.

3. Planforslag det skal betales gebyr for:
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 30
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 28- 1,
nr.1
3. Søknader om mindre vesentlige
reguleringsendringer, PBL § 28-1, nr 2
4. Forslag til bebyggelsesplaner, PBL § 28- 2.
5. Konsekvensutredning, PBL kap VII-a
6. Utbyggingsavtaler, PBL § 64 a-f

4. Gebyrsatser
Behandling etter planområdets areal
Kr. 22.000

Kr. 25.000

Tillegg pr. påbegynt dekar over 5 daa:

Kr. 1.570

Kr. 2.000

Unntak:
a) Fritidsbebyggelse. (PBL §25 1. ledd nr 1 )
Inntill 10 enheter:

Kr. 22.000

Kr. 25.000

Kr. 1.570

Kr. 2.000

Kr. 22.000

Kr. 25.000

Kr. 1.570

Kr. 2.000
Kr. 15.000

Kr. 10.000

Kr. 12.500

Kr. 510

Kr.800

Reguleringsplaner:

Arealer inntil 5 daa:

Tillegg pr. enhet over 10:
b) Spesielle arealkrevende formål over 20 daa. Gjelder
industri-, landbruks-, traffikkfri-, fare- og spes.
ormåder.
Inntill 50 daa:
Tillegg pr. påbegynt 5 dekar over 50 daa:
5. Sluttbehandling av reguleringsplaner fra Statens
Vegvesen (PBL. § 9.4)
6. Mindre vesentlige reguleringsendringer.
For behandling av søknad om mindre vesentlig
reguleringsendring.
Areal inntil 3 daa:
Tillegg pr.påbegynt dekar over 3 daa:
7. Øvre grense for behandlingsgebyr

Kr.
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150.000
8. Avvisning av planforslaget
Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales.......
Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales.......
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales.....
9. Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs
behandling skal det av fullt gebyr betales........
10. Pristillegg for ikke-digitale planer
Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt
sosi-format som tilfredsstiller frav etter SOSI-versjon
3.4, SOSI-nivå 4 (flater).
For planer som leveres på en form som ikke
tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på.........
11. Konsekvensutredning
I de tilfeller kommunen er ansvarlig
godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning
etter PBL kap. VIIa), skal det for kommunens arbeid
betales et gebyr ....
12. Utbyggingsavtaler
Det skal betales gebyr for behandling av
utbyggingsavtaler inngått i h.h. Til PBL §64 a-f
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for
arbeidet med saken i samsvar med lovens
bestemmelser.
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet
at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre
bearbeing av kommunen

50%
75%
100%
50%
50%

20%

Kr. 22.000
kr. 15.000

50%

Kr. 25.000
Kr. 15.600

13. Spesielle bestemmelser
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig
høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.
Ved beregning av gebyr brukes satsenen som gjelder
pr. søknadens innleveringsdato.

GEBYR UTSLIPPSSAKER OG AVFALLSPLANER
1. GODKJENNING AV UTSLIPP
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som
krever
behandling i h.h.t. Reglene i forskrift om
saksbehandling.
Søknaden må være i samsvar med gjeldende
forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til
søknadsskjema.
Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut
til
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offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av
kommunen. Det
betales følgende gebyr.
Infiltrasjonstest i forbindelse med mindre kloakkutslipp
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til
5 PE
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE til 50
PE
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE til
1000 PE
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1001 PE til
10000 PE
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte
eiendommer til avløpsledning pr. eiendom
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut
slamavskiller pr. stk:

kr. 1.900

Kr. 1.980

kr. 1.900

Kr. 1.980

kr. 8.350

Kr. 8.685

kr. 15.000

Kr. 15.600

kr. 22.000

Kr. 22.900

kr. 1.900

Kr. 1.980

kr. 1.900

Kr. 1.980

2. TILSYN OG BEHANDLING I H.H. TIL GJELDENDE FORSKRIFTER
Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver
anleggets tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse
Rapporter skal inneholde relevante opplysninger som
trengs for tilsynsbehandlingen
For behandling av tilsynsrapporter betales etter
følgende satser:
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50
PE
kr. 1.000
Kr. 1.040
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til
1000 PE
kr. 5.000
Kr. 5.200
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1001 PE til
kr. 10.000 Kr. 10.400
10000 PE
For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg.
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE

kr. 1.000

Kr. 1.040

Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1000 PE

kr. 5.000

Kr. 5.200

kr. 10.000

Kr. 10.200

kr. 1.900

Kr. 1.980

2007

2008

Tilsyn på anlegg fra 1001 PE til 10000 PE
3. AVFALLSPLANER
Behandling av godkjenning av avfallsplaner

OPPMÅLINGSGEBYR
1. Gebyr for kart- og delingsforretning over areal
overført ved grensejustering (tilleggsareal)
Areal i m2 fra: til:
76
151
301
451

0 - 75
- 150
- 300
- 450
- 600

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.980
2.185
2.700
3.325
4.060

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

2.060
2.270
2.810
3.460
4.225
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601 - 750
751 - 900
901 - 1050
1051 - 1200
1201 - 1350
1351 - 1500
2
Overstiger arealet 1500 m beregnes gebyr etter pkt.2.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

4.580
5.100
5.720
6.450
6.860
7.700

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

4.765
5.300
5.950
6.710
7.135
8.010

2. Gebyr for kartforretning og kombinert kart
og delingsforretning over areal til
utbyggingsformål
Areal i m2 fra: til:
0 – 1500

kr. 10.600

Kr. 11.025

1501 – 2000

kr. 11.130

Kr. 11.575

2001 – 2500

kr. 11.960

Kr. 12.440

2501 – 3000

kr. 13.110

Kr. 13.635

3001 – 3500

kr. 14.150

Kr. 14.715

3501 – 4000

kr. 15.190

Kr. 15.800

4001 – 4500

kr. 16.220

Kr. 16.870

4501 – 5000

kr. 17.170

Kr. 17.860

For areal over 5000 m2 øker gebyret med pr. påbegynt
dekar:

kr. 1.350

Kr. 1.405

Grenselengde fra 0 til 50,00 meter:
Grenselengde fra 50,01 til 75,00 meter:

kr. 1.470
kr. 2.540

Kr. 1.530
Kr. 2.640

Videre økes med pr. påbegynte 25 meter:

kr. 1.280

Kr. 1.330

Grensepunkt inntil 2 stk.:

kr. 1.470

Kr. 1.530

Grensepunkt 3 stk.:

kr. 2.540

Kr. 2.640

Videre økes gebyret med pr. grensepunkt:

kr. 1.280

Kr. 1.330

Grensepunkt inntil 2 stk.:

kr. 1.610

Kr. 1.775

Grensepunkt 3 stk.:

kr. 2.060

Kr. 2.145

kr. 715

Kr. 745

kr. 5.300

Kr. 5.515

3. Gebyr for kartforretning over grenser
Hvis alle grensene omkring eiendommene skal gåes
opp betales gebyr etter pkt. 2.
A. Beregningsgrunnlag sidelengde

B. Beregningsgrunnlag antall grensepunkt

Det rimeligste alternativet skal benyttes.
4. gebyr for grensepåvisning
Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis
naboer må innkalles
skal det betales gebyr etter pkt. 2. eller 3.

Videre økes gebyret med pr. grensepunkt:
5. Gebyr for kartforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales 50% av
minstebeløpet i tabell 2, dvs.:
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6. Gebyr for avbrutt forretning
Ved tilbakekalling (etter at forretning er
berammet), avbrutt eller annulert forretning betales :
pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter
skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av
medgått tid.
Ved tilbakekalling før forretning er berammet betales :

kr. 1.290

Kr. 1.345

kr. 280

Kr. 295

kr. 1.290

Kr. 1.345

kr. 1.290

Kr. 1.345

kr. 1.480

Kr. 1.540

kr. 2.080

Kr. 2.165

kr. 840

Kr. 875

7. Gebyr for påtegning og ajourføring av
målebrev
Delingslovens § 2 - 3, forskriften kap. 11 og 20.
For påtegning ved grenseregulering/justering og
ajourføring av målebrev betales:
Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre
målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større
gebyr enn for ajourføring.
8. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev
Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument
hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle
eiendommen og naboeiendommen.
Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med.
For slik ajourført gjenpart betales 10% av gebyret for
kartforretning, dog minst:

9. Gebyr for midlertidig forretning (forskriftene kap. 2)
For midlertidig forretning betales ekstra gebyr på :
Fullt gebyr etter pkt. 1 eller 2 kan innkreves samtidig.
Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner
som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal
det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning.
10. Gebyr for registreringsbrev (forskriftene kap. 27)
For utarbeidelse av registerbrev betales :
Berører den enkelte sak flere reg. nr. kommer det et
tillegg for hvert ekstra reg.nr. på :
11. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av
arbeidet utføres av andre (forskriftene 3.3)
For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre,
f.eks. NVE, NSB og vegmyndighetene fastsettes
gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet
kommunen utfører, etter følgende prosentskala:
- Klargjøring og registrering 30 %
- Innkalling og avholdelse av forretning 20 %
- Merking inkl. materiell 10 %
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- Måling, beregning og uttegning 40 %
Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle
avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av
arbeid og gebyr.
12. Gebyr for kartforretning og kart- og
delingsforretning over større sammenhengende
arealer
For slike forretninger over større sammenhengende
parseller/eiendommer til landbruks-, almene fritids- og
andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid
begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og 3.
13. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid
Gebyr for oppmålingstekninske arbeider som ikke kan
beregnes etter foranstående satser, beregnes på
grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal
beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den
enkelte arbeidstaker.
Minstegebyret er :

kr. 1.480

Kr. 1.540

kr. 1.280

Kr. 1.335

kr. 730

Kr. 760

kr. 1.250

Kr. 1.300

5xR

5xR

kr. 1.500

Kr. 1.560
+ mva

14. Ekspedisjonsgebyr
Når rekvirenten samtidig bestyrer og gjør det tekniske
arbeidet, jfr. 3.3 i forskr. eller forestår forarbeidet
(kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev
bortfaller vanlig gebyr.
Det betales da et ekspedisjonsgebyr på:
+ for hvert ekstra reg.nr. dersom ikke annet er avtalt
(forskr. 17.2) + mva:
15. Salg av digitale kart
Minstepris pr. ordre:
Dette skal dekke datakostnader, administrasjon og
materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse
16. Seksjonering - gebyr etter lov om
eierseksjonering
Ved begjæring om tillatelse til seksjonering betales
gebyr etter
det til enhver tid gjeldende rettsgebyr.
Seksjoneringstillatelse:
Ved befaring:
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i
Delingsloven for målebrev som må utarbeides etter
bestemmelsene i 9. 2. ledd
17. Meglerhenvendelser
Ved ekspedering av eiendomsopplysninger til
eiendomsmeglere innkreves et gebyr pr. eiendom på:

+mva
18. Urimelig gebyr
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Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli
urimelig høyt, kan oppmålingssjefen fastsette passende
gebyr. I spesielle tilfelle kan oppmålingssjefen etter
søknad redusere gebyret.
19. Grenseoppgang/grensepåvisning
Ved grenseoppgang/grensepåvisning etter tidligere
tinglyst skylddelingsforretning hvor rekvirenten ønsker
denne erstattet av nytt målebrev betales 50% av
minstebeløpet i tabell 2, dvs.
I tillegg kommer tinglysningsgebyr
20. Betalingsbestemmelser
Gebyrer skal betales til kommunekassa etter
regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.
Betaling skjer etter det regulativ og de satser som
gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også
tinglysningsgebyr. Betaling kan kreves før forretningen
berammes, annet arbeid igangsettes eller før
målebrevene tinglyses. Senest pr. 30 dager etter at
regning er mottatt. Gebyrsatsene inkluderer
hjelpemannskap, bilgodtgjørelse,
administrasjonsutgifter og arbeid med merking av
grenser. Tinglysningsutgifter kommer i tillegg.
Grensemerker (merkemateriell) kommer i tillegg, pr.
merke:

Kr. 5.500

kr. 80
+mva

Kr. 85
+mva

Landbruk og naturforvaltning
Saker etter jord- og konsesjonsloven

Fradelingssaker
Enkel planlegging tekniske miljøtiltak, av
kostn.overslag ekskl. mva
For tyngre planlegging av tekn. miljøtiltak, av
overslag ekskl. mva.
Spesielle planleggingsoppdrag, f.eks.
grøfteplanlegging
Landbruksvikar
Driftsplan Norkap enkeltbruk
Driftsplaner, økonomiplan/fordelingsbudsjett
avtaler og bistand i organisasjonsprosess for
samdrifter:
2 deltakere
Tillegg for hver deltaker over 2
Bistand ved utarbeidelse av forretningsplan

3 ‰ av 1 million av
kjøpesummen, 2 ‰ av rest
min. 750,kr. 800,0,5%
1,0%
kr. 1000,- pr. dag,
minstesats kr. 500,- eller
kr. 350,- pr. time.
kr. 1200,- pr. dag
kr. 1000,- til 2000,-

kr. 4000,kr. 1000,kr. 400,- pr. time

Skogbruk
Planlegging av traktorveger – kostnadsoverslag
ekskl. mva.

1,25%
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Spesialoppdrag

kr. 1000,- pr. dag
minstesats kr. 500,-

Alle satser ekskl. mva.
Det er ikke gjort endringer i satsene for landbruk fra 2006 til 2008.
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