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Møte i  Kommunestyret den 27.05.2021 - Sak: 70/21 
 
Forslag til endringer i sak 70/2021 Gebyrfastsettelse selvkost plan - årsbudsjett 2021 fra Øyer 
Sp og Øyer SV: 

 Omforent forslag til gebyr for Fastsetting av planprogram etter pbl § 12-9 3. ledd kr 
19 000 opprettholdes. 

 Omforent forslag til gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer 
kommune resulterer i en reduksjon på 20 % ved større endringer. 

 Gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i 
oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer kommune resulterer i en reduksjon 
på 40 % ved vesentlige endringer. 

 Gebyr for Utfylling og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess 
prisjusteres.  

 Omforent forslag til gebyr Dispensasjon - Behandling av søknad kr 10 500 
opprettholdes. 

 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – Byggesak oppmåling og seksjonering med 
følgende endringer:  

 Omforent forslag til gebyr for Fastsetting av planprogram etter pbl § 12-9 3. ledd kr 
19 000 opprettholdes. 

 Omforent forslag til gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer 
kommune resulterer i en reduksjon på 20 % ved større endringer. 

 Gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i 
oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer kommune resulterer i en reduksjon 
på 40 % ved vesentlige endringer. 

 Gebyr for Utfylling og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess 
prisjusteres.  

 Omforent forslag til gebyr Dispensasjon - Behandling av søknad kr 10 500 
opprettholdes. 

 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 


