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Gebyrregulativet
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Gebyrregulativet er en lokal forskrift som fastsetter gebyrer i kommunen, 

og som vedtas i bystyret årlig. Gebyrhjemler;  

Plan- og bygningsloven § 33-1: «Kommunestyret selv kan gi forskrift 

om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne 

lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av 

private planforslag…»

Matrikkelloven § 32: «Kommunen kan ta gebyr for 

oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og anna 

arbeid etter lova her etter regulativ fastsett av kommunestyret sjølv. 

Gebyra kan i sum ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader 

kommunen har med slikt arbeid…»



Beregning av gebyrer i plan og 
byggesaksbehandling
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Fredrikstad kommune prissetter plan og byggesakstjenester etter 

selvkostprinsippet.

Definisjonen på selvkost fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet:

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap 

har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Selvkost er bygd på generasjonsprinsippet:

En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste 

generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av 

de brukerne som drar nytte av tjenesten.



Lovhjemler Selvkost/Kilder til veiledning

• Lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven – pbl.)

• Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) om lov om planlegging og byggesaksbehandling

• Bygningslovutvalget (NOU 2005: 12 – Mer effektiv bygningslovgivning II).

• Rt. 2004 s. 1603 Høyesterettsdom om gebyr

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) rundskriv H-3/14 om nye retningslinjer for 

beregning av selvkost (og tidligere rundskriv H-2140)

• Fortolkningsuttalelse fra Kommunaldepartementet datert 12. juni 2009, 6. januar 2010 og 10. juli 

2015.

• Sivilombudsmannens uttalelser om selvkost, hovedsakelig i sakene 2007/953 og 2007/1279

• Fylkesmannens uttalelse til Romerike revisjon datert 15. november 2017.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan-og-bygningsloven/id570450/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-45-2007-2008-/id506136/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-12/id154014/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nye-retningslinjer-for-beregning-av-selv/id751696/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/gebyr/09_438_2_prising_gebyr.pdf
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kontroll-med-anvendelsen-av-selvkostprinsippet/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/beregning-av-byggesaksgebyr-plikten-til-a-dokumentere-at-gebyret-er-i-samsvar-med-selvkostprinsippet/


Selvkost plan- og byggesaksområde- 3 nivåer
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NIVÅ 1:Selvkost på plan og byggesaksområde 
som helhet

Forkalkyle Oversikt over kommunens forventede inntekter og utgifter 

på selvkostområdene kommende budsjettår. 

Etterkalkyle (Selvkostregnskapet) – En del av kommunens regnskap 

og viser de faktiske inntektene og utgiftene kommunen har hatt-

selvkostresultatet.

Selvkostfond- Differansen mellom inntekter og utgifter 

(selvkostresultatet) i etterkalkylen reguleres mot ett selvkostfond.
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Gebyrgrunnlaget og inntektsnivå

De forventede utgiftene i forkalkylen danner grunnlag for gebyrnivået 

og for å budsjettere gebyrinntektene- kalles gebyrgrunnlaget.

De totale inntektene fra selvkostområdet (hele byggesaksfeltet) kan 

ikke kan overstige kostnadene på samme selvkostområdet. 

Differanser mellom inntekter og kostnadene i det enkelte år kan 

aksepteres, men over en periode på fem år kan ikke sektorens 

gebyrinntekter være høyere enn sektorens nødvendige kostnader, jf. 

pbl. § 33-1 og tolkningsuttalelse fra KRD 12. juni 2009. Det er ofte dette 

overordnede nivået mange tenker på når begrepet selvkost blir brukt.
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Hvilke kostnader kan inngå i gebyrgrunnlaget?

 Direkte henførbare kostnader Alle direkte kostnader forbundet med 

å yte tjenesten. Eks. lønn til ansatte mv., kjøp av varer og tjenester som 

inngår i tjenesteproduksjonen, og eventuelle overføringer.

 Overheadkostnader Forhåndskonferanse, pbl. § 21-1, mottak av 

søknad og veiledning av søkere, pbl. § 33-1, tilsynsvirksomhet, pbl. §

25-1, ulovlighetsoppfølging (ulovlighetssaker uten søknad i seg selv 

kan ikke gebyrlegges, jf. fortolkningsuttalelse fra KMD, 2015).

 Indirekte henførbare kostnader Interntjenester som understøtter 

eller er komplementære med de direkte brukerrelaterte tjenester. Eks. 

administrasjon, ledelse, juridiske tjenester, kopierings- og 

trykkeritjenester og bygningsvedlikehold. Beregnes med 

fordelingsnøkler.
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Hva skal være utenfor selvkost?

Plansaksbehandling:

Offentlige planer, f.eks vegplanlegging

Byggesaker:

Klagesaksbehandling 

Fristoversittelser

Veiledning etter forvaltningsloven §11 

Tvangsmulkt
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Kommunen er ikke pålagt selvkost, og kan velge å ta lavere gebyrer i 

spesielle saker – eller for spesielle søkere, f.eks;

- Bevaringsverdig bebyggelse

- Ideelle organisasjoner

Fredrikstad har pr. i dag ett slikt unntak, det gjelder gebyr for fradeling av 

tun som del av bruksrasjonalisering av landbrukseiendom (når saken 

samtidig behandles etter jordloven)
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Hva kan være utenfor selvkost ?



NIVÅ 2: Selvkost for den enkelte sakstype

Kommunen prissetter de enkelte sakene etter standardiserte satser i 

gebyrregulativet

Satsene er basert på erfaringstall og gjennomsnittsbetraktninger. 

Grunnlaget for gebyrsatsene er en beregning av timeskostnad som 

multipliseres med antall timer man gjennomsnittlig benytter på hver av 

sakstypene. 

I Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) er følgende uttalt: «Gebyrene skal 

fastsettes i forhold til arbeidsmengde, men det er ikke meningen at 

kommunen skal måtte beregne konkret hvor mange timers arbeid som 

medgår til å behandle den enkelte søknad. Det aksepteres en viss grad 

av standardisering av gebyrsatsene med utgangspunktet i de 

gjennomsnittlige utgiftene for vedkommende sakstype.» 

11



NIVÅ 3: Selvkost for den enkelte sak

Rundskriv H-5/02: Gebyrene skal svare til selvkost i den enkelte sak

Høyesterettsdom: Gebyret må ikke beregnes nøyaktig i hver enkelt sak 

men selvkost skal tilstrebes i den enkelte sak

Brev fra KRD 2009: Må påvise samsvar mellom prisingen og påløpte 

kostnader

Brev fra KRD 2009: Ulovlig gebyr = betydelig forskjell mellom gebyr og 

gjennomsnittskostnad
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Prosessen for fastsettelse av årlig 
gebyrregulativ
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Kilde nkrf.no



Selvkostgrad- Fredrikstad kommune

Kommunen subsidierer deler av selvkostområdet.

Selvkostområdene byggesak og regulering hadde i 2019 selvkostgrad 

på hhv 78,5 % og 60 %. Prognosen for 2020 viser 100 % selvkost 

innenfor byggesak og 65, 8 % selvkost innenfor regulering.

 For 2021 er det foreslått 11,2 % gebyrøkning for byggesak, og 4,9 % 

for regulering- samme selvkostgrad som 2020
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GEBYRER I STORE BYGGESAKER

 Følger selvkostprinsippet på linje med andre saker

Dagens innretning av gebyrregulativet er i ganske stor grad basert på 

en lineær tilnærming mellom pris og arealstørrelse eller antall 

boenheter. 

Maksimumsgebyr

 Mulighet for skjønnsmessig vurderinger, betaling per time. 
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EKSEMPEL: ENGELSVIKEN SJØHUS
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Grunnlag Sats Gebyr

Rammetillatelse: 16.3.2019

Flemannsbolig 2 første boenheter 4               30 200 120 800 

Fleremannsbolig per boenhet nr 3-10 6               10 200 61 200   

Fleremannsbolig per boenhet nr 3-10 16            10 200 163 200 

Fleremannsbolig per boenhet 10 4               3 200   12 800   

Fleremannsbolig per boenhet 10 4               3 200   12 800   

Nybygg, tilbygg, påbygg, yrkesbygg utover 50 m2 400          100       40 000   

Søknadspliktig endring 16.1.2019

Endring i gitt tillatelse (Adkomstvei for brann) 1               3 200   3 200      

Dispensasjon 3.5.2019:

Dispensasjon fra krav til rømningstiltak 1               12 600 12 600   

Igangsettelser:

Del av tiltak igangsettelse 16.1.2019 1               3 200   3 200      

Del av tiltak igangsettelse 3.5.2019 1               3 400   3 400      

Del av tiltak igangsettelse 19.8.2019 1               3 400   3 400      

Totalt gebyr 436 600 



Kommunen bør nærme seg en høyere selvkostgrad. 

Kommunen må sikre at gebyret for den enkelte sakstype ikke overstiger 

selvkost.

Gjennom mer målrettet dokumentasjon og rapportering får kommunen 

grunnlag for å planlegge og utnytte ressurser bedre, samtidig som den 

praktiske muligheten til å gjøre politiske prioriteringer for gebyr/selvkost 

økes
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UTFORDRINGER OG MÅL



IVERKSATTE TILTAK

Regulering og byggesak har iverksatt gjennomgang og kontroll av 

gebyrregulativet, som skal legges fram for politisk behandling i 2021.  

Arbeidet vil resultere i en oppdatert oppbygning av regulativet, samtidig 

som grunnlaget for gjennomsnittsberegninger av tidsbruk gjennomgås. 

Endringer som blir foreslått er bl.a

- Flatt grunngebyr i alle saker, for generelle saksbehandlingsoppgaver som er like 

uavhengig av sakens kompleksitet

- Tydeligere komponent for areal el. avtakende med antall

Økt innsats og riktig kompetanse til oppfølging av selvkostområdet
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IVERKSATTE TILTAK forts.

Innføring av eByggesak, som vil bidra til effektivisering og 

kvalitetsheving. Systemet vil gi lettere tilgang til nødvendig statistikk, 

dokumentasjon og historiske data. 

 Virksomheten gjennomgår organisasjonsstrukturen internt,  hvor 

hensikten er å optimalisere prosesser og ressursbruk. Dette vil også 

bidra til mest mulig riktig kostnadsnivå.
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•Spørsmål?
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