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KLAGE PÅ GEBYR  
 
 
Vedlegg: 

- Klage på gebyrfastsettelse ved byggesaksvedtak DS-PU 990/16, 07.01.2017 
- Svar på klage, 26.01.2017 
- Klage på gebyrfastsettelse ved byggesaksvedtak DS-PU 990/16 og anmodning om 

oppsettende virkning 
- Foreløpig svar, 10.02.2017 
- Gebyrregulativet for 2016 
- Utskrift fra mail fra direktoratet for byggkvalitet, 16.02.2017 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.  
- Forskrift om gebyrregulativ for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter 

forskrift om byggesak § 13-8, jf. plan- og bygningsloven § 22-5 første ledd (FOR-
2010-06-29-989)  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Søknad om tillatelse i ett trinn, 09.12.2016 
- Tillatelse til tiltak, 22.12.2016 
 
Sammendrag: 
Den 07.01.2016 mottok Øyer kommune en klage på gebyrfastsettelse ved byggesaksvedtak 

DS-PU 990/16. Klager hevder at det er ulovlig av Øyer kommune å ta gebyr for 

foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett, og ber om at gebyr stor 6240 kroner 

for foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett bortfaller.  

Kommunen sendte svar på klagen den 26.01.2017.  

Den 07.02.2017 mottok Øyer kommune en klage på enkeltvedtaket som ble fattet 

26.01.2017. Klagen ble avvist med den begrunnelse at gebyrregulativet er en forskrift og er 

ikke gjenstand for klage jf. fvl. § 28 første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr. 

38 (1964-1965) s. 112-113. Rådmannen tilrår at klagen ikke imøtekommes. 

Saksbakgrunn og vurdering: 

Klager har kommet med flere påstander om at Øyer kommune ikke har hjemmel til å ilegge 

gebyr for foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett. Påstandene knytter seg til 

manglende hjemmel i lov og forskrift, sitat fra hjemmesiden til direktoratet for 

byggkvalitet, misvisende tekst i gebyrregulativet samt feil henvisningsgrunnlag i 

gebyrregulativet.  



 

Tolkning av plan og bygningsloven § 33-1 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 gjør klager gjeldende at hjemmelen for å 

ilegge gebyr for behandling av foretaksgodkjenning med lokale og sentrale ansvarsretter 

forfalt 01.01.2016.  

Kommunen har foretatt en tolkning av pbl. § 33-1. Det fremgår av bestemmelsen at 

kommunestyret kan gi forskrift om gebyr for «behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for andre som det etter denne lov eller forskrift påhviler 

kommunen og utføre», jf. første ledd.  

Bygningsmyndigheten kontrollerer de opplysninger som foretakene gir, og har adgang til å 

føre tilsyn. En ren ordlydsfortolkning av pbl. § 33-1 første ledd tilsier at kommunen har 

adgang til å ta gebyr for kontrollen vi foretar samt arbeidet kommunen har med å føre 

tilsyn med enkelte foretak. Kommunen har et større ansvar for å kontrollere og føre tilsyn 

med foretak som ikke har sentral godkjenning, hvilket begrunner et høyere beløp.  

Klager hevder at «[g]ebyrspesifikasjonen i vedtaket fra kommunen [ikke kan] tolkes på 

noen annen måte enn at gebyret på kr 17 800 dekker kommunens utgifter». Kommunen 

antar at klager sikter til fakturagrunnlaget. Det er ingenting i gebyrspesifikasjonen i 

vedtaket som tyder på at arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av foretak med lokal 

og/eller lokal godkjenning er inkludert i gebyret på 17 800 kroner (pkt. 3.2). Tvert imot 

viser gebyrspesifikasjonen at gebyret inngår i punkt. 9.0.  

Ytterligere hevder klager at kommunens kostnader knyttet til eventuelle tilsyn må være 

dekket av det generelle gebyret på 17 800 kroner. Kommunestyret har besluttet at gebyr 

for tilsyn og kontroll av foretak med lokal og/eller sentral godkjenning skal være et eget 

punkt i gebyrregulativet (pkt. 9.0). 

 

Henvisning til FOR-2010-06-29-989 

I klage fremsatt 07.02.2017 henviser klager til forskrift om gebyrregulativ for sentral 

godkjenning av foretak for ansvarsrett etter forskrift om byggesak § 13-8, jf. plan- og 

bygningsloven § 22-5 første ledd (FOR-2010-06-29-989) § 1 annet ledd. Det tolkes slik at 

klagers påstand er at kommunen ikke har hjemmel til å ilegge gebyr iht. til FOR-2010-06-

29-989 § 1 annet ledd.  

FOR-2010-06-29-989 regulerer den sentrale godkjenningsordningen som direktoratet for 

byggkvalitet har ansvar for. Det fremgår av forskriften at direktoratet kan ta årsgebyr for å 

inneha sentral godkjenning, og at de ikke har hjemmel til å ta gebyr for å behandle 

søknader om sentral godkjenning jf. FOR-2010-06-29-989 § 1.  Forskriften regulerer ikke 



gebyrer for arbeid kommunen har vedrørende kontroll av opplysninger av foretak med 

lokal og/eller sentral godkjenning i forbindelse med behandling av byggesøknader. 

Forskriften er ikke rettslig relevant i foreliggende klage. 

Sitat på hjemmesiden til DiBK 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 henviser klager til et sitat som står under 

«spørsmål og svar» på hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet; 

«Der foretak har sentral godkjenning, skal kommunen bare tildele ansvarsrett. I og 

med at kommunen bare skal tildele lokal godkjenning, innebærer dette en enklere 

behandling som det ikke skal tas gebyr for.» 

Rådmannen kontaktet direktoratet for byggkvalitet 16.01.2016 per mail for å undersøke 

om kommunen har hjemmel til å ilegge gebyr for arbeid knyttet til kontroll av opplysninger 

av foretak med lokal og/eller sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet mener at 

kommunen har adgang til å ilegge et gebyr, at teksten som står under «spørsmål og svar» 

på deres hjemmeside henger igjen fra tidligere ordning samt at teksten vil bli fjernet. 

Sitatet er derfor ikke relevant.  

Teksten i gebyrregulativet 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 gjør klager gjeldende at hjemmelen til å ilegge 

gebyrer for lokal og sentral ansvarsrett opphørte 01.01.2016.  

Vi anser det uheldig at kommunen ikke har forandret teksten etter endringen 1. januar 

2016. Kommunen foretar ikke lenger foretaksgodkjenning med lokal og sentral ansvarsrett. 

Etter endringen 1. januar 2016 erklærer foretakene ansvarsrett, og kommunen har arbeid 

ved å kontrollere de opplysningene som foretakene gir. At teksten ikke er endret 

forhindrer ikke kommunen til å ilegge gebyr.  

Henvisningen til SAK § 36 

I klagene fremsatt 07.01.2017 og 07.02.2017 gir klager en merknad om henvisningen til SAK 

§ 36 i fakturagrunnlaget, og hevder at det ikke fremgår av fakturagrunnlaget hvilken lov 

evt. forskrift bestemmelsen er knyttet til.  

Henvisningen til SAK § 36 i fakturagrunnlaget er ikke korrekt, og rett henvisning er SAK 12-

1. Feilen er i dag rettet opp. Feil henvisning er ikke til hinder for at kommunen kan ilegge 

gebyr så fremt at kommunen har et annet rettslig grunnlag.  

Oppsettende virkning 

Klager ber om oppsettende virkning på gebyr ileggelse.  



I foreløpig svar på klage sendt 10.02.2017 gis klager ikke medhold i utsettelse på 

betalingsfrist pga. beløpets størrelse. Gebyrilegging er ut fra rådmannens vurdering ikke et 

enkeltvedtak, men en beregning med grunnlag i gebyrregulativet. Det ble ikke gitt 

behandlingsutsettelse da det ikke ble ansett som nødvendig.  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. fvl. § 28 første ledd 

jf. § første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). 

 

2. Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av foretak 

med lokal og/eller sentral godkjenning jf. gebyrregulativet og pbl. § 33-1. Klagen 

avvises med dette.  

 
 
Ådne Bakke  Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann 


