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GJENNOMGANG AV KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET  
 
 
Vedlegg: 

 Regneark  - sammenstilling av gebyrer 

 Øyer kommunes gebyrregulativ innenfor utvalgte områder 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 K-sak 14/17 – Opprettelse av saksutvalg 

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 
Sammendrag: 
Saksutvalget har i henhold til gitt mandat sammenlignet gebyrer på selvkostområdene med 
nabokommunene. Kommunestyret bes om å ta sammenstillingen til orientering. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 109/16 den 24.november 2016 at det skulle settes ned et 
saksutvalg for å gjennomgå gebyrer innenfor enkelte selvkostområder. Mandat for 
saksutvalget og medlemmer/leder av utvalget ble vedtatt i K-sak 14/17 den 23.februar 
2017. Saksutvalget har hatt tre møter i perioden april til september. 
 
Mandat: 

 Saksutvalget skal undersøke om gebyrene våre er i samsvar med gebyrene som er 
brukt i våre nabokommuner innenfor følgende områder:  

 Plansaker  

 Oppmålingsforretninger  

 Saksbehandling  

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov  

 Saker etter eierseksjoneringsloven  

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov  

 Byggesak  

 Infoland  

 
Kommunens fastsetting av gebyrregulativ følger forvaltningslovens regler for forskrifter. 
Kommunens øvre grense for ilegging av gebyr er bestemt etter selvkostprinsippet. Selvkost 
er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. 
Merkostnader tolkes i denne sammenhengen som kostnader knyttet til den samlede 
produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader som kommunen ville 
hatt uavhengig av dette. Dette kan naturligvis variere fra kommune til kommune, avhengig 
av blant annet lønnsnivå, geografi og kompleksitet i saker. 



Retningslinjene for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester har sin 

bakgrunn i St.prp. nr. 100 (1989-90) Om kommuneøkonomien 1991 mv. I proposisjonen ble 

det presentert en gjennomgang av regelverket om fastsetting av kommunale gebyrer og 

egenbetaling, der konklusjonen bl.a. var at det var behov for en nærmere avklaring av 

innholdet i selvkostprinsippet. Departementet fulgte opp dette arbeidet videre og 

utarbeidet på bakgrunn av dette et sett retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester som ble revidert på nytt i 2014.  

Øyer kommune følger retningslinjene for beregning av selvkost ved fastsettelse av gebyr. 
Gebyrene varierer etter saks- og vedtakstype. Nivået på gebyrene varierer også, men skal 
søke å reflektere arbeidsmengden knyttet til den enkelte sak. Gebyret bør ideelt sett 
beregnes direkte opp mot den enkelte sak og den faktiske arbeidsmengden knyttet til 
denne og et tillegg for andre direkte og indirekte kostnader. Dette vil i praksis være 
vanskelig og arbeidskrevende. På bakgrunn av dette er det i de fleste kommuner etablert en 
ordning som baserer seg på en gjennomsnittsbetraktning av saker. Som en sikkerhetsventil 
ligger det også inne en mulighet for å redusere eller øke gebyret i en enkeltsak, dersom 
dette blir åpenbart urimelig i forhold til medgått arbeidsmengde. Gebyret beregnes da etter 
egen timesats. 
 
Saksutvalget har valgt gebyrer for sammenligning, men vil understreke at de ulike 
kommunenes gebyrregulativ er svært omfattende og innenfor enkelte områder vanskelig 
sammenlignbare. Det er derfor valgt ut enkelte gebyrer innenfor hvert område. Det gjøres 
oppmerksom på at skalaen i de ulike diagrammene varierer. 
 
Byggesak: 
 
 
 

 
 



 
 
Sammenstillingene ovenfor viser at det er noen ulikheter mellom kommunene i forhold til 
gebyrer innenfor byggesak når det gjelder fritidsboliger og ordinær boligeiendom. Øyer 
skiller mellom byggetillatelse for boligeiendom og byggetillatelse for fritidsbolig. Det gjør 
ikke sammenligningskommunene. Øyer ligger derfor lavere enn 
sammenligningskommunene når det gjelder boliger og høyere enn når det gjelder 
fritidsboliger. Behovet for et høyere gebyr knyttet til fritidsboliger beror på at disse ofte 
foregår i krevende områder, noe som også krever mer omfattende oppfølging og 
tidkrevende kjøring enn ved tilsvarende oppfølging av en boligsak nede i bygda. 
 

 
 
Når det gjelder gebyrnivået på byggesaker knyttet til næringsbygg ligger Øyer marginalt 
høyere enn Gausdal og Ringsaker, på samme nivå som Ringebu og vesentlig under 
Lillehammer. 
 
Dispensasjoner: 
 
Man må søke om dispensasjon hvis saken avviker fra plan- og bygningslov eller godkjente 
reguleringsplaner og arealplaner.  
 



 
 
Dispensasjonssakene kan være svært krevende, men det er i gebyrfastsettingen tatt hensyn 
til at noen saker er enklere enn andre og gebyret for disse er i Øyer kommune betydelig 
lavere. I Øyer kommune skilles det mellom mindre dispensasjoner som man behandler som 
del av byggesak, tyngre dispensasjoner som ikke trenger ekstern høring og dispensasjoner 
som krever ekstern høring til statlige myndigheter.  
 
Delingssaker: 
 
Eier man en større eiendom og ønsker å dele fra et passende areal for videresalg må man 
søke om fradeling. 
 

 
 
Når det gjelder delingssaker ligger Øyer kommune litt over Gausdal og Ringsaker 
kommuner, og en del under Lillehammer og Ringebu. 
 
Oppmåling: 
 
Inntektene innenfor oppmåling knytter seg i stor grad til oppmåling av nye enkelttomter og 
ulike grensejusteringer knyttet til eksisterende eiendommer. 
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Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter gitte satser i 
gebyrregulativet beregnes på grunnlag av anvendt timeverk og en fastsatt timesats. 
 

 
 
 
Reguleringsplan: 
 
Innenfor reguleringsplan er det kommunens arbeid med arealplanen som skal reflekteres. 
Hvilken verdi som ligger i utnyttelsen av de planlagte arealene er irrelevant i denne 
sammenhengen. 
 



 
 
Ved gjennomgang av gebyrnivået for reguleringsplaner ser en at Øyer ligger godt over 
nabokommunene. Kostnadene for å utarbeide en reguleringsplan for den enkelte regulant 
har med nye lovmessige krav økt betydelig. Det samme har kommunens ressursbruk ved 
gjennomgang og saksbehandling av enkeltplaner. En ferdig reguleringsplan er samtidig et 
betydelig verdipapir og et instrument for privat og kommunal utvikling og utløser i ettertid 
som oftest langt større inntjening i form av investeringer, utbygging, salg og drift enn det 
som kan knyttes direkte til utvikling av planen. Gebyrer under selvkostnivået i 
reguleringsplansaker kan derfor være en del av et bevisst politisk valg for utvikling av en 
kommune. Dette er nok tilfelle i noen kommuner. I Øyer kommune er det lagt opp til 
inndekning etter selvkostprinsippet i reguleringsplansaker og dette synes å harmonere med 
nivået i større byer mer enn nabokommunene. Dette er tilsvarende funn som i 2010 og 
2011 da det også ble lagt fram sak om gebyrnivået. 
 
Det er ikke gått igjennom gebyr etter jordlov/konsesjonslov og gebyr for seksjonering da 
disse gebyrene er gitt i egen sentral forskrift og dermed er lik for alle kommunene. 
Størrelsen på gebyret kan sees på side seks i vedlegg til denne saken. Gebyr knyttet til 
infoland er gitt av leverandøren som leverer systemet «Infoland» og er derfor heller ikke 
tatt med i sammenligningen, størrelsen på disse gebyrene sees på side 10 i vedlegg til 
denne saken. 
 
Vurdering: 
Gebyrene på selvkostområdet blir gjennomgått hvert år for å sikre at disse ikke overskrider 
gebyrnivået for selvkostprinsippet. De siste årene har det innenfor funksjonene byggesak 
og oppmåling blitt avsatt midler til fond på grunn av høy aktivitet i Hafjell-området, mens 
det innenfor funksjonen reguleringsplan har vært en svikt i inntekter over år. Dette har 
medført et udekket merforbruk som det må påregnes at må dekkes inn over de neste 
årenes gebyrinntekter.  
 
Selvkostfunksjonene som er behandlet i denne saken er svært konjunktur-basert, det det 
ble tydelig under finanskrisen i 2008 da gebyrinntektene brått var langt lavere enn 
kostnadene og det var behov for å bruke av en god del midler fra fond. For å ivareta 
generasjonsprinsippet skal et positivt selvkostresultat (overskudd) være tilbakeført til 
selvkosttjenestene innen fem år. Dette innebærer at kommunen ikke skal bygge opp fond 



over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av fond 
som ledd i økonomiplanarbeidet. 
 
Sammenstillingen over viser at Øyer kommune ikke skiller seg nevneverdig ut i forhold til 
nabokommunene når det gjelder gebyrer. Unntaket er reguleringsplan. For plansiden er 
situasjonen preget av store og til dels uforutsigbare svingninger innenfor det private 
segmentet. Samtidig som gebyr knyttet til reguleringsplan er relativt høyt i forhold til 
nabokommunene så har ikke inntektene dekket kostnadene til arbeidet med 
reguleringsplaner i Øyer kommune de siste årene.   
 
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar sammenstillingen av gebyrene på selvkostområdene til orientering. 
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