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Sakstittel:  GEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG 

MATRIKKELLOVEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar endring av «Gebyrregulativ 2018 plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven» med en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 

2018. Gebyrer etter Matrikkelloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivå. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Forslag til gebyrregulativ 2018 Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Det er ikke foretatt noen endringer av struktur eller innhold i forhold til oppsettet for 

gebyrregulativ for plan- og bygningsloven og Matrikkelloven. 

 

Vurdering: 

I vedlagte forslag til gebyrregulativ for 2018 er det foreslått en økning av prisene etter plan- 

og bygningsloven med 10 % for 2018. For gebyrer etter Matrikkelloven er det ikke foreslått 

økning av gebyret for 2018, men gebyret beholdes på 2017 nivå. 

 

Lebesby kommunestyre vedtok i møte den 14.12.2016 i saksnr PS 72/16 at gebyrene for 

plan- og bygningsloven (Byggesaksgebyr) og Matrikkelloven (Oppmålingsgebyr) skulle økes 

opp mot 75 % selvkost. 

 

Foreløpige prognoser for 2017 viser et resultat for plan- og bygningsloven på 52 % selvkost 

og Matrikkelloven på 64 % selvkost. 

 

Budsjett utsiktene for 2018 viser en antatt fordeling med plan- og bygningsloven på 58 % 

selvkost og Matrikkelloven på 94 % selvkost. 

 

Det at prosenten for selvkost svinger såpass mye er at disse er helt avhengig av lovendringer 

og antall søknader inn til kommunen. Det at enn ikke klarte å oppnå 75 % i 2017 henger 

sammen med at innenfor byggesak er det gjort sentrale endringer i lovverket som medfører at 

flere mindre byggetiltak som tidligere var søknadspliktig er unntatt og kommunen får således 

ikke betalt for disse. Antall innkommende søknader vil også ha betydning for den inntekt 

kommunen får og hvordan selvkosten blir. 

 

På bakgrunn av ovenstående og vurderinger av budsjett for 2018 anbefales det at 

kommunestyret vedtar en økning av gebyrene etter plan- og bygningsloven med 10 % for 

2018. Gebyrer etter Matrikkeloven økes ikke i 2018, men beholdes på 2017 nivået.   
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