
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset
Dato: 04.11.2010
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til 
postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 58/10 Referatsaker

RS 7/10 Godkjenning av søknad om likviditetslån - 20 
millioner kroner

2009/9198

RS 8/10 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til 
kommuner som taper på omleggingen av 
inntektssystemet

2010/2800

PS 59/10 Vedlikeholdsarbeider VA - opprettelse av ny 
stilling

2010/5212

PS 60/10 Bruk av lånemidler med kommunal garanti 2010/5267

PS 61/10 Søknad om skjenkebevilling for en enkelt 
anledning - Nordkjos og Straumfjordeidet 
grendelag

2010/5203

PS 62/10 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2011

2010/5108

PS 63/10 Oppretting av ny legehjemmel i Nordreisa 
kommune

2010/5289

Det vil bli informert og drøfting av det videre budsjettarbeidet for 2011.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler  Telefon Vår dato
19.10.2010

Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato
18.10.2010

Nordreisa kommune
9156 Storslett

Med hjemmel i kommuneloven § 50 nr. 9, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet i rundskriv H-8/01, fatter Fylkesmannen følgende:

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

vedtak

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

Vår ref. Arkivkode
2010/2524 - 6 333
Deres ref.

NORDRE1SAKOMMUMI
SERVICFKON'iOr" [

SAKSNR.

DOK.NR.

Godkjenning av søknad om likviditetslån  -  20 millioner kroner LOPENR.
1
ARK.KODE

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune oversendt på e-post 18. oktober
2010 med søknad om godkjenning av likviditetslån på 20 millioner kroner.

I k-sak 72/09 ble det vedtatt at kommunen i 2010 kan bruke av innvilget kassekreditt ved
behov iht. gjeldende hovedbankavtale. Rentekostnader på kr. 30.000,- er lagt inn i budsjettet
for 2010.

Kommunen skriver at likviditetssituasjonen pt. er prekær og at det haster med å få på plass
ekstra likviditet.

Etter kommuneloven § 50 nr. 5 kan kommuner og fylkeskommuner ta opp likviditetslån eller
inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Vanligvis skal et slikt likviditetslån være gjort opp
seinest når årsregnskapet fastsettes. Av nr. 7b går det imidlertid frem at dersom kommunen
har et regnskapsmessig underskudd kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den
maksimale periode for inndekning av underskuddet. Ettersom Nordreisa kommune er i
ROBEK skal alle kommunale låneopptak godkj ennes av Fylkesmannen.

Nordreisa kommune har pr. 31. desember 2009 et akkumulert underskudd på 27,922 millioner
kroner. I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 13. oktober 2010 er Nordreisa
kommune sin søknad om forlenget inndekningstid godkjent. Med dette er det forutsatt at det
skal dekkes inn 4,465 millioner i 2010 og 5,864 millioner årlig i 2011-2014 av tidligere års
underskudd.

Fylkesmannen i Troms godkjenner søknad knyttet til vedtak om opptak av likviditetslån i
Sparebanken Nord-Norge på 20 millioner kroner. Fylkesmannen forutsetter at løpetiden for
likviditetslånet sees i sammenheng med den budsjetterte inndekningen av tidligere års
underskudd, jf. den inndekningsplan som er godkjent av Kommunal- og
regionaldepartementet. Godkjenningen vil med dette gjelde ut 2014.

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

Etter fullmakt
)

_
j)2,-- Jan-Peder Andreassen

avdelingsdirektør
Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler  Telefon Vår dato
15.10.2010

Asle Tjeldflåt 77642045  Deres dato

Alle kommuner i Troms

MÄY

DOK.NR.

LODENR

Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som *pa—
omleggingen av inntektssystemet

Fylkesmannen valgte for 2011 å tilbakeholde 19,897 millioner kroner av den samlete
skjønnsrammen på 89,138 millioner kroner:

• 5 millioner til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet
• 5 millioner til kriseskjønn
• 9,897 millioner til omstillings- og fornyingsprosjekter

I departementets retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler 2011 er Fylkesmannen blant
annet bedt om å ta hensyn til hvordan endringene i inntektssystemet slår ut for kommunene.
Fylkesmannen valgte å utsette eventuell tildeling av skjønnsmidler på grunn av endringer i
rammebetingelsene til etter at statsbudsjettet ble lagt frem 5. oktober. Det ble besluttet å holde
av 5 millioner kroner til dette.

Fylkesmannen har nå avgjort hvordan disse midlene skal fordeles. Det er tatt utgangspunkt i
anslått vekst i frie inntekter fra 2010 til 2011 (målt fra anslag på regnskap 2010) i
statsbudsj ettet. Kriteriet for å få tildelt midler fra potten er at kommunen har en anslått
ne ativ realvekst i frie inntekter fra 2010 til 2011.

Det er 12 kommuner som med dette kommer inn under ordningen. Dette er kommunene
Torsken, Tranøy, Karlsøy, Bjarkøy, Gratangen, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv,
Lenvik, Nordreisa og Berg.

Ved fordeling av de 5 millionene til de 12 kommunene er det lagt til grunn samme modell
som ble brukt til å fordele basisskjønnsmidlene for 2011 (69,138 millioner). Dette innebærer
at hvor mye de 12 kommunene andelsmessig ble tildelt etter de fire fordelingskriteriene som
da ble benyttet (fordeling etter Fylkesmannens kostnadsnøkkel, historisk fordeling,
kompensasjon for endringer i inntektssystemet fra 2002 og prioriterte innspill fra
kommunene) danner grunnlaget for fordeling av de 5 millionene.

Dette gir følgende fordeling:

 r-
N

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og

sosialavdelingen

Vår ref.
2010/4430 - MgDREISA KOMMUNE
Deres ref. SER=EKONTORET

PU,
Wa-9112,n

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Anslått Anslått
realvekst realvekst

Tildelte 2010-2011 2010-2011
skjønns- (fra anslag med nytt
midler på regnskap skjønns-

Fylkesmannen har bedt Kommunal- og regionaldepartementet utbetale skjønnsmidler som
angitt ovenfor. Disse skjønnsmidlene vil utbetales løpende ved at de inngår som en del av de
ordinære skjønnsmidlene som fordeles over rammetilskuddets ti terminer.

Fylkesmannen har dessuten besluttet å holde av 5 millioner kroner til kriseskjønn som skal
ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Fylkesmannen
understreker at terskelen for tildeling fra denne potten vil være høy.

Det må være tale om forhold som er av en slik karakter og/eller størrelse at det er naturlig og
nødvendig for kommunen å ta kontakt med Fylkesmannen, samtidig som krisen ikke utløser
nasjonale midler. Fylkesmannen vil dessuten vurdere å tildele slike skjønnsmidler til
kommuner med særskilte utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester som ikke var kjent
under budsjettprosessen.

Vi understreker at en eventuell gjenværende rest av kriseskjønnet vil fordeles etter samme
modell (basisskjønnsmodellen) som nå er benyttet til å fordele skjønnsmidler til kommuner
som taper mest på omleggingen av inntektssystemet.

Med hilsen

Ad,
n-Pede Andreassen

avdelingsdirektør
Asle Tjeldflåt
økonomirådgiver
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5212 -1

Arkiv: 410

Saksbehandler:  Hilde Henriksen

Dato:                 26.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
59/10 Nordreisa formannskap 04.11.2010

Vedlikeholdsarbeider VA - opprettelse av ny stilling

Henvisning til lovverk:
Matloven – LOV-2003-12-19-129 Lov om matproduksjon og mattrygghet
Drikkevannsforskriften – FOR-2001-12-04-1372 Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Rådmannens innstilling

100 % stilling som vedlikeholdsarbeider VA opprettes fra 01.01.2011.  Stillingen finansieres 
over VA-gebyrer.

Saksopplysninger

Kommunens vannledningsnett er siste år økt med 28 kilometer i tillegg til høydebasseng og 
vannbehandlingsanlegg.  I løpet av 2011-12 blir ytterligere to vannbehandlingsanlegg satt i drift.

Det er i dag 3 stillinger på drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsnett. 
1,6 stilling går hver uke med til drift av avløpsrenseanlegg og avløpspumpestasjoner.  
Driftshendelser på avløpsledninger tar gjennomsnittlig 2 dagsverk pr uke.  To fulle stillinger går 
med til rutinearbeider avløp hver eneste uke.
Drift av et vannbehandlingsanlegg samt vannprøvetaking tar 0,5 stilling hver uke.
Resterende 0,5 stilling skal utføre forebyggende vedlikehold på både på vann- og på 
avløpsledningsnettet. 

Forebyggende vedlikehold på vannverk er rengjøring av vanninntak og vannledninger for å 
beholde god drikkevannskvalitet helt ut til abonnenten. Også lekkasjesøkning og vedlikehold av 
kummer og armatur er forebyggende arbeider for å unngå akutte driftshendelser.
Forebyggende vedlikehold på avløp er rengjøring av avløpsledninger for å unngå tilstoppinger 
og tilbakeslag til abonnenter som Nordreisa kommune har svært mye av.  Også drift av sandfang 
og ledningskontroll for å unngå innlekking på avløpsledninger, er forebyggende arbeider.
Mye av det forebyggende arbeidet på VA blir i dag ikke utført på grunn av manglende personell, 
spesielt gjelder dette renhold av vannledningsnettet.
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Vurdering

Så snart de nye vannanleggene settes i drift 2010-2011, vil alle tre stillingene på VA være 
opptatt med rene rutineoppgaver.  

Dersom stillingen som vedlikeholdsarbeider ikke kan opprettes, vil det ikke være mulig å utføre 
forebyggende vedlikehold verken på vann eller avløp.  Hver eneste akutte vannlekkasje eller 
tilstopping av avløpsledning, vil medføre at rutineoppgaver ikke blir gjort med konsekvens flere 
driftsforstyrrelser.

Manglende forebyggende vedlikehold av vannanleggene vil medføre at kommunen ikke vil 
klare å overholde kravene i Drikkevannsforskriften.  Det innebærer at kommunen ikke vil kunne 
levere god og sikker vannkvalitet ut til forbruker.  Det hjelper lite å sende renset vann inn i et 
ledningsnett som ikke rengjøres, sluttproduktet som leveres brukeren vil ikke tilfredsstille 
gjeldende krav.

Det vises også til Mattilsynets rapport fra anleggstjenesten datert 19.02.2010 der Mattilsynet 
bl.a. skriver : ” … Det er ei forutseting at det er utarbeida gode og velfungerande driftsplanar, 
internkontroll og beredskapsplan.  
Det er også ei forutsetning at det er kvalifisert personell som kan drifta alle deler av anlegget, 
rensing, nett osv tilfredsstillande.”
Det vises videre til  Fylkesmannens tilsyn (mars 2010) hvor det påvises flere avvik i 
Forurensningsforskriftens bestemmelser vedr kommunens avløpsbehandling.  Disse avvikene er 
forårsaket av manglende personellressurser på vedlikehold.

Lønnskostnader inkl sosiale utgifter for ny stilling er beregnet til kr 410.000,- pr år.  Kostnader 
dekkes av vann- og avløpsgebyrer med delingsforhold 50/50.  Kostnaden utgjør kr 187,- pr 
abonnent pr år samlet for vann og avløp.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5267 -1

Arkiv: 256

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 28.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
60/10 Nordreisa formannskap 04.11.2010

Bruk av lånemidler med kommunal garanti

Vedlegg

1 Tilleggsinformasjon

Rådmannens innstilling

I tilfeller der Nordreisa kommune har stilt kommunal garanti kan Stiftelsen NYBO disponere 
salgssum fra salg av til standardøkning av boligmassen. Midler fra salg av boligmasse der 
kommunen har stilt garanti skal ikke brukes til ordinært vedlikehold og drift. Nedbetaling av 
lånene skal ha prioritet foran standardøkning av boligmassen.  

Saksopplysninger

Stiftelsen NYBO har tatt opp lån med kommunal garanti til kjøp av leiligheter i Mouniovegen. 
Stiftelsen NYBO har solgt disse leilighetene videre til privatpersoner.

I utgangspunktet skal inntektene ved videresalg av leilighetene gå til å nedbetale lånene som 
Stiftelsen NYBO opprettet ved kjøpet av leilighetene. Dersom midlene skal kunne brukes 
annerledes trenger Sparebanken Nord-Norge en bekreftelse fra Nordreisa kommune, som 
garantist, at dette er i orden. I e-posten fra Sparebenken Nord-Norge mener de at salgssummen 
blir brukt til ordinær drift, herunder vedlikehold av øvrig boligmasse.

Rådmannen har kontaktet Stiftelsen NYBO og bedt om en redegjørelse av forholdet. I svar fra 
Stiftelsen NYBO er det redegjort for hvordan økonomien forvaltes i stiftelsen, med 
regnskapsrapport fra Halti regnskap AS. Stiftelsen NYBO ønsker å bruke disse midlene til 
vedlikehold og oppussing av andre boliger og leiligheter.
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Vurdering

Å bruke lånemidler til ordinær drift bør ikke forekomme. Daglig drift bør ikke lånefinansieres 
eller finansieres ved salg av leiligheter, boliger eller eiendommer. Det er et dårlig tegn dersom 
daglig drift må lånefinansieres eller finansieres gjennom slag, før eller siden vil slike bedrifter 
slite økonomisk.

Det som kan, og i mange tilfeller bør, lånefinansieres er investeringer. Påkostning og 
oppgradering som fører til høyere standard defineres som investering, mens ordinært 
vedlikehold defineres som drift. 

Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at salgssummen kan brukes til investeringstiltak, 
herunder tiltak som fører til en høyere standard på boligmassen til Stiftelsen NYBO. 
Salgssummen bør ikke brukes til ordinær drift, herunder ordinært vedlikehold som ikke øker 
standarden på boligmassen. 
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Tore Elvestad

Fra: Eivind Bergmo [eivind.bergmo@snn.no]
Sendt: 22. september 2010 13:13
Til: kjetil.hallen@nordreisa.kommune.no
Kopi: torenybo©nordtroms.net
Emne: Stiftelsen Nybo

Vi viser til kommunestyresak 51/07 hvor det er gjort vedtak om garantistillelse for lån kr. 20.000.000,- til
Stiftelsen Nybo.

Formålet med både søknaden om lån og garanti for lånet var kjøp av hybelhusene ved Nordreisa
Videregående skole og 6 leiligheter i Muoniovegen.
En av leilighetene i Muoniovegen er nå solgt, og Stiftelsen Nybo ønsker å disponere hele salgssummen til
ordinær drift, herunder vedlikehold av øvrig boligmasse.

Formelt sett må banken ha aksept fra Nordreisa kommune om at oppgjøret kan skje som nevnt ovenfor, og
ikke nedbetales på lånet som kommunen har stilt garanti for.

Snarlig tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen
for SpareBank I Nord-Norge
Eivind Bergmo
banksjef bm

Tlf. sentralbord: 02244
Tlf. direkte: 77 77 16 03
Telefaksnr: 77 76 31 71
Tlf. mobil: 90989137
E-post: eivh-d.beyg~snii no
Hjemmeside: www.snn.no  

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com  
Version: 8.5.445 / Virus Database: 271.1.1/3148 - Release Date: 09/21/10 22:15:00

i.
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sfi•ff~ N919.0-

Nordreisa kommune

Redegjørelse i forbindelse om ønske om å bruke midler etter salg der kommunen har stilt

garanti.

Stiftelsen Nybo ønsker å bruke midler som kommer inn ved salg av leilighet i Mouniovegen

der kommunen har garantert for lån , Nybo ønsker å bruke midlene til opprussing av boliger,

fortrinnsvis boliger som er overtatt fra Nordreisa kommune som er eldst og har størst behov

for vedlikehold/oppussing. Viktige investeringer og omsetning .

2009 Ombygging hybelhus : 3 637 250,- finnans 3,2mill

Oppussing Sonjatunvegen: 444 761,-

Oppussing div boliger: 1 053 928,-

Vedlikehold bygninger: 510 467,-

Omsetning: 31.12.2008 8 362 000,-

31.12.2009 10 035 000,-

Pr 31.10.2009 8 227 667,- (okt 2009 kr850 977,-)

Pr 31.10.2010 9 119 165,-(okt 2010 kr911 965,-)

2010

Vi har i år gjort ett betydelig arbeid på Nordheimen som gjelder brannsikring og ombygging

slik at leilighetene får soverom . Det gjenstår en god del arbeid før alt er ferdig her. De

leilighetene som blir ledig blir umiddelbart vurdert for oppussing, vi har hittil i år hatt

oppussing i tretten leiligheter utenom Nordheimen. Ombygging Hybelhus A til kontorbygg

slik at Nybo har kontorer i egne lokaler vi har også plass til å leie ut fire kontorer.

Pr i dag er det ikke leiligheter ledig, men det er to hybelleiligheter på nordheimen som er

ledig. (vi har vent liste på leiligheter )

Elv s d

onstituert daglig leder

Storslett 07-102010
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REGNSKAPS RAPPORT FOR JULI 2010

Regnskapet pr. 31.08.2010 viser et overskudd før skatt på kr. 1181026,-.

For august isolert sett var det ett overskudd på kr. 488222,-.

Se vedlagte resultatrapport.

Kornmentarer:
Vi mangler lånepapirer på nytt lån i Husbanken, har kun bankbilag som viser hvilket beløp
som er gått inn på kto.
Mangler også erstatningspapirer på vannskade Fosseng 15 F.
På august har vi ikke fått bilag på trygdeinnbetalinger, har dere denne?
Vi mangler salgskontrakt på salg av eiendom gnr. 47 bnr. 242. Fått oppgjør i august.

Øvri e kommentarer
Regnskapet er avstemt og bokført på grunnlag av de bilag og opplysninger som er kommet fra
Stiftelsen Nybo. Dere leverer bilag på en ryddig og oversiktlig måte. Det mangler som regel
ikke bilag, og bilagene blir som regel levert i god tid i forhold til gjeldende tidsfrister.

Ha en fin dag

Med vennlig hilsen
Halti Regnskap AS

Maryann Mikkelsen
Autorisert regnskapsfører

Halti Regnskap AS Besøksadr. Kirkevegen 2, 9151 Storslett

Autorisert regnskapsfører
Medlem av NARF

Halti Regnskap
Postboks 41, 9156 Storslett

Postadresse: Postboks 41, 9156 Storslett
Tlf. 77 76 75 30 Fax: 77 76 75 31

E-mail: marvaw22ha1tireanskap.no

Bankgironr. 4740 08 00800

Org.nr: 990 721 033

rita(dhaltirwskap.no

Storslett 07.10.2010
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5203 -3

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 28.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
61/10 Nordreisa formannskap 04.11.2010

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Nordkjos og 
Straumfjordeidet grendelag

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Rådmannens innstilling

1. Nordkjos og Straumfjordeidet grendelag gis skjenkebevilling for øl og vin på Straumfjord 
 grendehus 20. november 2010 fra kl 20.00 – 02.00.

2. Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.
3. Skjenkebevilling gis under forutsetning av matservering og vakthold.
4. Skjenkeansvarlig er Birgit D. Nielsen, Flatvoll, 9151 Storslett.
5. Det kreves en skjenkeavgift på kr 250,-.

Saksopplysninger

Nordkjos og Straumfjordeidet grendelag søker om skjenkebevilling for øl og vin til høstfest på 
Straumfjord grendehus 20. november 2010 kl 20.00.
Høstfesten er primært for grendas innbyggere, men også andre kan melde seg på.

I søknaden opplyses det ikke noe om matservering, aldersgrense og vakthold.
Skjenkeansvarlig er Birgit D. Nielsen.

Uttalelse:
Det er sendt brev til lensmannen hvor det bes om uttalelse.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5108 -2

Arkiv: 221

Saksbehandler:  Dag Funderud

Dato:                 27.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
62/10 Nordreisa formannskap 04.11.2010

Nordreisa kommunestyre

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011

Henvisning:
Brev av 05.10.2011 fra Fylkesmannen i Troms; forslag til statsbudsjett 2011 - det økonomiske 
opplegget for kommunene
Brev av 18.10.2011 fra Avfallsservice AS – renovasjonsgebyr 2011

Vedlegg:
• Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og betalingssater for 2011
• Forslag til forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan, bygge- og delingssaker 

2011
• Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssater  og Forskrift om gebyrregulativ for 

behandling av plan, bygge- og delingssaker 2010

Rådmannens innstilling

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011 vedtas i hht til følgende vedlegg:

- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2011
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

• Planforslag og konsekvensutredning
• Bygge- og delingssaker 

Saksopplysninger

I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjettet for 2011 er det lagt opp til en generell 
lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,8 %. I rådmannens budsjettforslag legges inn en 
generell prisøkning på utgiftssiden på 1,88% og lønnvekst på 3,40%.

Flere av de kommunale gebyrområdene har gjennomført tiltak som får betydning for de enkelte 
gebyrsatsene. Vann – og kloakkgebyrene har vært behandlet som egen sak i formannskapet i 
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2009. For vannavgiftene er det lagt inn en økning på 40 % og for kloakk en økning på 10 % 
Lønnskostnader inkl sosiale utgifter for ny stilling vann (f.sak 04.11.2010) og avløp er ilagt 
betalingssatsene vann- og avløpsgebyrer med delingsforhold 50/50.  Kostnaden utgjør kr 187,-
pr abonnent pr år samlet for vann og avløp. Abonnementsutviklingen er som følger: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vann 1497 1527 1543 1570 1599 1690
Avløp 1042 1071 1101 1121 1180 1204

Det ble i 2008 oppdaget feil i selvkostregnskapet for feieavgiften og det ble vedtatt en 
opptrapping til selvkost i kommunestyret i 2008. For 2011 er målet om selvkost oppnådd og det 
betyr ingen økning i gebyret for 2011. 

Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3-4%. Unntak er miniabonnement, 
miniabonnement kompost og storabonnement som ikke har noen prisvekst.

Utslippstillatelse for bolig og fritidsbebyggelse ilegges gebyr på kr 952, en økning på 2,8 %

Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette 
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller pålagt bygningsmyndighetene 
gjennom endring av lov eller forskrift.  I forslag til nye gebyrer for 2011 er det lagt til grunn den 
generelle prisveksten på 2,8 %.  

Fra 1.januar 2010 erstattet Matrikkelloven tidligere Delingslov som hjemmelsgrunnlag for 
innkreving av gebyr ved oppmåling med mer. I forbindelse ble det utarbeidet felles 
gebyrregulativ for landets kommuner med en detaljert beskrivelse av alle forhold. Disse 
gebyrforslagene foreslås oppjustert med 2,8 prosent.

Fra 1.juli 2009 trådde ny plan- og bygningslov i kraft. Den legger opp til nye krav i forbindelse 
med behandling av reguleringsplaner. Bla skal saker som ikke er i hht godkjent arealplan
konsekvensutredes.  Dette medfører mer arbeid enn tidligere. Vi har gjort en gjennomgang av 
tidsbruken og har kommet til at gebyret dekker under halvparten av kostnaden ved behandlinga. 
I forslaget til forskrift har vi lagt en gradvis opptrapping, med en økning av gebyrene på 40 %.

I ny planlov åpnes det for at kommunene kan kreve at alle nye planforslag må leveres digitalt og 
følge sosi-standaren. Vi mener det er riktig av kommunen å kreve dette siden vi nå har et ferdig 
digitalt planarkiv, og har derfor lagt dette inn i forskriften i et nytt punkt 2.4. 

I 2008 ble det opprettet en ny brukerbetaling ”matombringing til hjemmeboende” som gjaldt fra 
og med 2009. Det blir kjørt ut ca 1100 porsjoner pr måned. Det foreslås en økning på 2,8%. 

For sfo legges det ikke inn forslag til økning. 

Jfr statsbudsjettet videreføres kr 2.330,- som makspris på foreldrebetalingen for ordinært 
heltidstilbud i barnehage.  

Det legges ikke inn prisøkning på leie av samfunnshus og idrettshall.

Det legges ikke inn prisøkning på billetter for svømmehall.

Foreldrebetaling for kulturskolen foreslås økt med 2,8 %
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Endringer i avgift på kunnskapsprøver salg, skjenking og etablererprøve gjøres ut fra statlige 
forskrifter og er i dag kr 300,-. Forskrift for etablererprøve for styrer av serveringssted ble endret 
i mars 2010, hvor gebyrer blir justert til kr 400,- som maksimumsgrense. Gebyret har stått 
uendret i lengre tid og for å reflektere kostnaden ved gjennomføring av prøven, innkjøp av prøve 
og en generell kostnadsutvikling foreslås det økning av etablererprøven til kr 400,-.     

For billetter til kino er det ikke lagt inn prisøkning, men disse prisene følger filmselskapenes 
prisjusteringer og kan bli justert i løpet av året. I løpet av første halvår 2011 skal alle landets
kinoer digitaliseres. Dette kan også medføre en annen prisstruktur på billettene i løpet av 2011.
 

Gebyr for delingssaker og fellingsavgift for elg følger statlige reguleringer, det er ikke foreslått 
økninger her.

For de resterende avgiftene foreslås det en økning på 2,8 %.

Side 20



 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

NORDREISA KOMMUNE 
 

Kommunale avgifter, gebyrer 
og betalingssatser 

 
pr. januar 2010 

 
Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 17.12.2009, sak 68/09 

                                                                                    
 

 
Forskrift om gebyrregulativ  

for behandling av: 
 

• Planforslag og konsekvensutredning 
• Bygge- og delingssaker  

 
Vedtatt av Nordreisa kommunestyre den 24.6.2010, sak 20/10

Side 21



 2 

Innholdsfortegnelse 
 
Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon.................................................................................................................3 
Utslippstillatelse..........................................................................................................................................................3 
Eiendomsavgift ...........................................................................................................................................................3 
Meglerpakke ...............................................................................................................................................................3 
Fellingsavgift...............................................................................................................................................................4 
Plasserings og beliggenhetskontroll ..........................................................................................................................4 
Karttjenester...............................................................................................................................................................4 
Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) ..................................................................................................4 
Overføring gods Sørkjosen havn...............................................................................................................................6 
Hjemmehjelp...............................................................................................................................................................6 
Trygghetsalarm ..........................................................................................................................................................6 
Middagsombringing ...................................................................................................................................................6 
Billettpris svømmehall................................................................................................................................................6 
Billettpriser kino.........................................................................................................................................................6 
Foreldrebetaling kulturskole .....................................................................................................................................7 
Betalingssatser skolefritidsordning...........................................................................................................................7 
Betalingssatser barnehage .........................................................................................................................................7 
Abonnement av sakspapirer ......................................................................................................................................7 
Utleie lokaler ...............................................................................................................................................................7 
Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget ............................................................................................7 
 

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av  
planforslag og konsekvensutredning, bygge- og delingssaker: ...............................................................................8 
1 Fellesbestemmelser ...........................................................................................................................................8 
2 Planforslag og konsekvensutredninger ...........................................................................................................9 
2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner..............................................................................................................9 
2.5  Konsekvensutredninger .............................................................................................................................10 
3.  Bygge og delingssaker: ...................................................................................................................................10 
4. Ulovlige tiltak – tilsyn .....................................................................................................................................11 
4.2  Gebyr ved tilsyn .........................................................................................................................................11 
5. Delingssaker ....................................................................................................................................................11 
 
 

Side 22



 3 

Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 
Prisene er inkl mva 

Tilknytningsavgift vann Kr 7500 
Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal 
foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 
  
Årsgebyr vann fast  Kr 2400 
Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 12,50 pr m2 
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 12,50 pr m3 
  
Årsgebyr kloakk fast Kr 3988 
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 20 pr m2 BRA 
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 20 pr m2 
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 
  
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 625 pr fyringsanlegg 
 
Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver år Kr 1656 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver 2. år Kr 868 
Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 454 
Ekstra tømming septik Kr 2184 
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3276 
Slamtømming fritidsbolig 
Tømming hvert 3. år Kr 578 
Tømming hvert 4. år Kr 433 
 
Renovasjon 
Standardabonnement Kr 3279 
Miniabonnement Kr 2800 
Miniabonnement/kompost Kr 2800 
Storabonnement Kr 4909 
Fritidsabonnement Kr 875 
Byttegebyr dunk Kr 284 
Kjøp av dunk Kr 567 
Faktureres av Avfalsservice AS.  

 
 

Utslippstillatelse 
 

Utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse Kr 927 
 
 

Eiendomsavgift 
- Ved likning for 2010 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra 

vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73. 
- Ved utskriving av eiendomsskatt for 2010 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats 

på 7 promille.  
 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1078 
Eiendomsinformasjon  kr 135 
Skattetakst      kr 80 
Bygningsdata  kr 135 
Grunnkart      kr 230 
Grunnkart med naboliste    kr 269 
Ledningskart      kr 135 
Målebrev      kr 80 
Godkjenne bygningstegninger   kr 431 
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 350 
Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 242 
Innsendte reguleringsplaner    kr 135 
Kommunale avgifter og gebyrer   kr 135 
Legalpant      kr 80 
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Konsesjon 
 

Konsesjonssaker   
Saksbehandlingsgebyr Kr 750 min. 
3 promille inntil 1 mill. og 2 promille over 1 mill (maks 15’)  
  

 
Fellingsavgift 
 

Fellingsavgift elg  
Voksen elg Kr 465 
Elgkalv Kr 270 

 
Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 
Bare høydeplassering Kr 900 
Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 887 
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3061 
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 
Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen 
registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 
FKB Format A2 Format A1 Format A0 
FKB Kr 192 Kr 252 Kr 310 
Tilleggskopi Kr 37 Kr 46 Kr 59 
Utskrift med fylte 
fargeflater:  

   

Temakart Kr 252 Kr 335 Kr 383 
 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0.50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CDer.  
 
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 
 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2 * Kr 9734 
Areal fr 501 – 2000 m2 * Kr 10734 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. * Kr 729 
  
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2 * Kr 9734 
Areal fra 501 – 2000 m2 * kr 10734 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da. * Kr 729 
  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  
Areal fra 0 – 50 m2 * Kr 4867 
Areal fra 51 – 250 m2 * Kr 4867 
Areal fra 251 – 2000 m2 * Kr 4867 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 729 
  
Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 Kr 10734 
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 729 
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Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått 
tid 

Kr 1885 pr time 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
Viser til *. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre 
oppmålingsforretning 

Kr 1885 

  
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matikkelføre på 
grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte 
gebyrsatser 
  
Grensejustering  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i 
sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål 
kan andre arealklasser gjelde.  
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 1937 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3312 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1000 m3 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 1937 
Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3312 
  
Arealoverføring  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2822 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5261 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 729 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum sin skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på 
en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2822 
Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5261 
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 729 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter Kr 1937 
For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 747 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, 
eller klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter Kr 3312 
For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1344 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
  
Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkter Kr 1937 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1286 
Billigste alternativ for rekvirent velges  
  
Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  
Betalingstidspunkt  
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  
  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
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Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret 
  
Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 177 
Matrikkelbrev over 10 sider Kr 352 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris  
vekt over 1,0 tonn kr 40,60 pr. tonn 
vekt 0 - 500 kg kr 21,50 pr. kolli 
vekt 500 - 1000 kg kr 40,60 pr. kolli 
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
volum 0 - 0,5 m3 kr 34,40 pr. kolli 
volum 0,5 - 1,0 m3 kr 60,00 pr. kolli 
volum over 1,0 m3 kr 60,00 pr. m3 
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Hjemmehjelp 
 

G-grense Inntekt  Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 145762 Kr 160 
2-3 G Kr 145763 - Kr 218643 Kr 554 
3-4 G Kr 218644 - Kr 291524 Kr 922 
4-5 G Kr 291525- Kr 364405 Kr 1291 
Over 5 G Over kr 364406 Kr 1845 

 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Inntekt Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 145762 Kr 86 
2 G og opp Over kr 145763 Kr 115 

 

Middagsombringing 
 

 Pris Inkludert transport 
sentrum 

Inkludert  
transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 80 Kr 100 Kr 110 
Middag hel porsjon med dessert  Kr 95 Kr 115 Kr 125 
Middag halv porsjon Kr 60 Kr 80 Kr 90 
Middag halv porsjon med dessert Kr 75 Kr 95 Kr 105 
 

Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 
Barn og unge under 16 kr 30 
Klippkort 12 klipp  
Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 
Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 
Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 55  
Ungdomsfilm  Kr 65 
Voksenfilm Kr 80 
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Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 700 
Vårsemester Kr 850 
Åtte ukers kurs Kr 330 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t og mer pr uke Kr 1712,50  
Halv plass, til og med 9 t pr uke Kr 1283,00 
Full plass med søskenmoderasjon Kr 856,50 
Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641,50 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 
 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2330,00 
70 % Kr 1864,00 
60 % Kr 1631,00 
50 % Kr 1398,00 
40 % Kr 1165,00 
30 % Kr 932,00 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 
 
Abonnement av sakspapirer 
 

Kommunestyret  Kr 580 
Formannskapet Kr 490 
Kommunestyret og formannskapet Kr 930 
Levekårsutvalget Kr 490 
Driftsutvalget Kr 580 
Administrasjonsutvalget Kr 310 
Næringsutvalget Kr 310 

 
 

Utleie lokaler 
 

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 230 
Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 462 
Timepris gymsal til trening Kr 83,- 
Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3256,- 
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2214,- 
Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1042,- 
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1172,- 
Timepris idrettshall til trening Kr 130,- 
Timepris svømmehall Kr 625,- 
Leie av Ungdommens hus til bursdager, møter o.l. uten inntekt Kr 209,- 
Leie av Ungdommens hus til diskotek o.a. med inntekt Kr 418,- 
Leie av Ungdommens hus som en del av et større arrangement  
f.eks fotball- og håndballturneringer pr dag 

Kr 522,50 

Leie av lokaliteter til andre formål, kontakt Servicetorget  
 
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger 
Kopiering hvit A4 – uansett antall 1,50 pr stk 
Kopiering farget ark og A3 – uansett antall 2,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 3,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
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Laminering A5 4,00 pr stk 
Private  

Kopiering hvit A4 1-100 3,00 pr stk 
Kopiering hvit A4 fra 100 1,50 pr stk 
Kopiering farget A4 4,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 5,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
Laminering A5 4,00 pr stk 

Andre tjenester 
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 476,50 
Transparanter/spiraler 6,50 pr stk 
Telefaks utgående  7,50 pr ark 
Telefaks inngående 3,50 pr ark 
Telefaks utenlands 13,50 pr ark 

 
 

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 
• Planforslag og konsekvensutredning 

• Bygge- og delingssaker 

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 24. juni 
2010 i sak 20/10. Gjeldende fra 01.07.2010. 

 
 
Innholdsoversikt: 
 

Kap.  Emne  
 

Side  

1  
 

Fellesbestemmelser  8  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  9  

3  
 

Byggesaker  10 

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  11 

5  
 

Delingssaker 11 

 

1 Fellesbestemmelser 
1.1  Betalingsplikt:  

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 720,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan 
ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  Klage 
på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 
2.1 Generelt  

• Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
• Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig 
ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 2, 

jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
• Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
• Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
• Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder 

for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil 
være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   
 

 
Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner  kr  11602 
Behandling av endring av reguleringsplaner og 
bebyggelsesplan (reguleringsendring): 

kr  11602 

Mindre vesentlige reguleringsendringer  kr  5809 
Tillegg for kartarbeid ved reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner: 
Fulldigitale plankart på SOSI – format  
Digitale plankart som ikke er på SOSI – format  
Analoge plankart  

 
 

kr 
kr  
kr 

 
 

0 
2773 
5667 
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2.5  Konsekvensutredninger  
For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 

3.  Bygge og delingssaker: 
3.1  Generelt  

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, 
skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 720,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv 
kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

 Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
 Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om 
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. 
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles etter 
tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  

 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Beskrivelse Beløp i kr. 
Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS § 3-2 Kr 3620 
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1 Kr 4460 
Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1 Kr 6500 
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Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4 Kr 4990 
Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2 Kr 4990 
Tillegg til grunngebyr:  
Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Næringsbygg / offentlige bygg Kr 2000 
Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid Kr 720 pr time 
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 250 
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 470 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 470 
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes Kr 720 pr time 
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 500 ny 
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 500 
Midlertidig brukstillatelse Kr 1200 
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 720 
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3)  + medgått tid Kr 720 
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 720 
Dispensasjonssøknader  Kr 2220 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 8400 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4200 
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr. 720 pr. time 
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 640 

 
 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  
4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 

medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-givningen, skal det betales 

gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke 
søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter 
regulativets satser.  

 
4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, 
eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  
4.2.1  Generelt  

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 
 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

5. Delingssaker  
5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 

Type Beskrivelse Beløp i kr 

 Delingssaker  

 Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven  Kr 750 

 Saksbehandlingsgebyr iht til dispensasjonssøknader Kr 2220 
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 

• Planforslag og konsekvensutredning 

• Bygge- og delingssaker 

 
 
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den xx. 
desember 2010 i sak xx/10. Gjeldende fra 01.01.2011. 

 
 
 

 
Innholdsoversikt: 
 

Kap.  Emne  
 

Side  

1  
 

Fellesbestemmelser  2  

2  
 

Planforslag og konsekvensutredninger  3  

3  
 

Byggesaker  4 

4  
 

Ulovlige tiltak – tilsyn  5 

5  
 

Delingssaker 5 

 

 

 

 

1 Fellesbestemmelser 

1.1  Betalingsplikt:  
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor 
teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 
1.2  Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav 
foreligger.  

 
1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke 
fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  

 
Hovedkategorier faktura:  
 

1. Forskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  
 
2. Etterskuddsfaktura:  
Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  
 

Innfordring: 
Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
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1.4  Gebyr beregnet på anvendt tid  
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 
A. Kontorarbeid  

 Saksbehandler kr 740,-  
 
1.5  Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
1.6  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
1.7  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, 
kan ikke påklages.  
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad 
om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28.  
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

 
 

2 Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  
• Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  
• Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.  

 
2.1.1  Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til 
offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 
 
2.2  Fritak for gebyr  

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12- 5 nr. 

2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket 

gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  
• Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  
• Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  
• Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  
• Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til 

hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom 
gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

 
 

2.3  Gebyrsatser for reguleringsplaner   

 
 
Behandling av private planforslag som ikke krever 
konsekvensutredning 

kr  16200 

Behandling av private planforslag som krever 
konsekvensutredning 

kr  24300 

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr  14800 
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre 
ledd  

kr 6000 

 
2.4  Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om 
kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 
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2.5  Konsekvensutredninger  

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det 
betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 
 

3.  Bygge og delingssaker: 

3.1  Generelt  
• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  
• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i 
henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.  
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 
3.1.1  Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.  
 
3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  

 
3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 740,-.  

 
3.1.4  Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, 
inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 
3.1.5  Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  
 
3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i 
forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal 
mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 
3.1.7  Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.8  Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan 
ikke påklages. 

 
Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad 
om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 
3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til gebyrsats. 
 
3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal behandles 
etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  

 

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva 

Beskrivelse Beløp i kr. 
Mindre tiltak på bebygd eiendom - Pbl. § 20-2, BS § 3-1 og BS § 3-2 Kr 3721 
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad – Pbl. § 20-1 Kr 4585 
Ett-trinns søknad, grunngebyr – Pbl. § 20-1 Kr 6682 
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Rammetillatelser pr søknad Pbl. § 20-1, § 21-2 og BS § 6-4 Kr 5130 
Igangsettingstillatelser pr søknad Pbl. § 20-1 og § 21-2 Kr 5130 
Tillegg til grunngebyr:  
Boliger, fritidsboliger o.l. <50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Boliger, fritidsboliger o.l. >50 m2 BRA jfr NS3940 Kr 0 
Næringsbygg / offentlige bygg Kr 2056 
Terrengarbeider, anlegg o.l.: anvendt tid Kr 740 pr time 
Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1 Kr 260 
Søknad om lokal godkjenning pr. fag – BS § 9-1 Kr 480 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8 Kr 480 
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes Kr 740 pr time 
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) Kr 515 ny 
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt Kr 515 
Midlertidig brukstillatelse Kr 1235 
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g) Kr 740 
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3)  + medgått tid Kr 740 
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid Kr 740 
Dispensasjonssøknader  Kr 2280 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) Kr 8635 
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) Kr 4318 
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr. 740 pr. time 
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 660 
 
 

4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1  Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen  
 
4.1.1  For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr 

for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslov-givningen, skal det 

betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  
 
4.1.3  Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for 

tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes 
side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er 
ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver 
ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket 
etter regulativets satser.  

 
4.1.4  Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved 

omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak 
treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

 
4.1.5  Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

 

4.2  Gebyr ved tilsyn  

4.2.1  Generelt  
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 500.- pr. sak. 

 
4.2.2  Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

 

5. Delingssaker  

5.1  Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1 
 

Type Beskrivelse Beløp i kr 

 Delingssaker  

 Saksbehandlingsgebyr iht til jordloven  Kr 750 

 Saksbehandlingsgebyr iht til dispensasjonssøknader Kr 2280 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon 

Prisene er inkl 25 % mva 

Tilknytningsavgift vann Kr 7500 
Tilknytningsavgift kloakk Kr 8000 
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal 
foreta selve tilkoplingen, og anleggsavdelinga på driftssektoren må derfor kontaktes før tilknytningen skjer. 
  
Årsgebyr vann fast  Kr 3360 
Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 17,50 pr m2 
Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 17,50 pr m3 
  
Årsgebyr kloakk fast Kr 4386 
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22 pr m2 BRA 
Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22 pr m3 
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 
  
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Kr 625 pr fyringsanlegg 
 

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver år Kr 1723 
Slam inntil 4 m3: Tømming hver 2. år Kr 902 
Slam pr m3 (> 4 m3) Kr 472 
Ekstra tømming septik Kr 2271 
Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4. Kr 3407 
Slamtømming fritidsbolig 
Tømming hvert 3. år Kr 601 
Tømming hvert 4. år Kr 451 
 
Renovasjon 
Standardabonnement Kr 3377 
Miniabonnement Kr 2800 
Miniabonnement/kompost Kr 2800 
Storabonnement Kr 4909 
Fritidsabonnement Kr 901 
Byttegebyr dunk Kr 292 
Kjøp av dunk Kr 585 

 
 

Utslippstillatelse 
 

Utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse Kr 952 
 
 

Eiendomsavgift 
- Ved likning for 2011 skal det i Nordreisa kommune nyttes høyeste skattøre for inntekt og formue ut fra 

vedtak som Stortinget fatter etter skattelovens § 73. 
- Ved utskriving av eiendomsskatt for 2011 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger nyttes en sats 

på 7 promille.  
 

Meglerpakke 
 

Eiendomsmeglerpakke    kr 1108 
Eiendomsinformasjon  kr 139 
Skattetakst      kr 82 
Bygningsdata  kr 139 
Grunnkart      kr 236 
Grunnkart med naboliste    kr 276 
Ledningskart      kr 139 
Målebrev      kr 82 
Godkjenne bygningstegninger   kr 443 
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest  kr 360 
Gjeldende planstatus med bestemmelser  kr 249 
Innsendte reguleringsplaner    kr 139 
Kommunale avgifter og gebyrer   kr 139 
Legalpant      kr 82 
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Konsesjon 
 

Konsesjonssaker   
Saksbehandlingsgebyr Kr 750 min. 
3 promille inntil 1 mill. og 2 promille over 1 mill (maks 15’)  
  

 
Fellingsavgift 
 

Fellingsavgift elg  
Voksen elg Kr 465 
Elgkalv Kr 270 

 
Plasserings og beliggenhetskontroll 
 

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon: 
Bare høydeplassering Kr 925 
Horisontal og vertikal plassering av bygning:  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) Kr 912 
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting) Kr 3147 
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, 
kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  

 
Karttjenester 
 

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms- og annen 
registerinformasjon betales i henhold til tabellen under: 
FKB Format A2 Format A1 Format A0 
FKB Kr 197 Kr 259 Kr 319 
Tilleggskopi Kr 38 Kr 47 Kr 60 
Utskrift med fylte 
fargeflater:  

   

Temakart Kr 259 Kr 344 Kr 394 
 
For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 
 
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post:   
- kr. 180 og kr. 0.50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 
770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CDer.  
 
 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) 
 

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10006 
Areal fr 501 – 2000 m2  Kr 11035 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  Kr 749 
  
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
Areal fra 0 – 500 m2  Kr 10006 
Areal fra 501 – 2000 m2  kr 11035 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.  Kr 749 
  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon  
Areal fra 0 – 50 m2  Kr 5003 
Areal fra 51 – 250 m2  Kr 5003 
Areal fra 251 – 2000 m2  Kr 5003 
Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da. Kr 749 
  
Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 Kr 11035 
Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3 Kr 749 
  
Registrering av jordsameie  
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Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Kr 1938  
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Kr 1938 
  
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matikkelføre på 
grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullførte gebyrsatser 
  
Grensejustering  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 
% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre 
arealklasser gjelde.  
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 1991 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 3405 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 1991 
Volum fra 251 – 1000 m3 Kr 3405 
  
Arealoverføring  
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 
Areal fra 0 – 250 m2 Kr 2901 
Areal fra 251 – 500 m2 Kr 5408 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  Kr 749 
  
Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volum sin skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum 
Volum fra 0 – 250 m3 Kr 2901 
Volum fra 251 – 500 m3 Kr 5408 
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på Kr 749 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter Kr 1991 
For overskytende grensepunkter, pr punkt  Kr 768 
  
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller 
klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter Kr 3405 
For overskytende grensepunkter, pr punkt Kr 1382 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
  
Privat grenseavtale  
For inntil 2 punkter Kr 1991 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Kr 1322 
Billigste alternativ for rekvirent velges  
  
Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  
Betalingstidspunkt  
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.  
  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret 
  
Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr 182 
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Matrikkelbrev over 10 sider Kr 362 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn 
 

Overførselspris  
vekt over 1,0 tonn kr 41,70 pr. tonn 
vekt 0 - 500 kg kr 22,10 pr. kolli 
vekt 500 - 1000 kg kr 41,70 pr. kolli 
For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
volum 0 - 0,5 m3 kr 35,40 pr. kolli 
volum 0,5 - 1,0 m3 kr 61,70 pr. kolli 
volum over 1,0 m3 kr 61,70 pr. m3 
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 

Hjemmehjelp 
 

G-grense Inntekt  Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 145762 Kr 164 
2-3 G Kr 145763 - Kr 218643 Kr 570 
3-4 G Kr 218644 - Kr 291524 Kr 948 
4-5 G Kr 291525- Kr 364405 Kr 1327 
Over 5 G Over kr 364406 Kr 1897 

 

Trygghetsalarm 
 

G-grense Inntekt Egenandel pr mnd 
1-2 G Kr 0 - Kr 145762 Kr 88 
2 G og opp Over kr 145763 Kr 118 

 

Middagsombringing 
 

 Pris Inkludert transport 
sentrum 

Inkludert  
Transport distrikt 

Middag hel porsjon Kr 82 Kr 103 Kr 113 
Middag hel porsjon med dessert  Kr 98 Kr 118 Kr 128 
Middag halv porsjon Kr 62 Kr 82 Kr 93 
Middag halv porsjon med dessert Kr 77 Kr 98 Kr 108 
 

Billettpris svømmehall 
 

Voksne Kr 70 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 40 
Barn og unge under 16 kr 30 
Klippkort 12 klipp  
Voksne kr 300 - 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/skoleungdom/uføre kr 300 - 1 klipp pr besøk 
Familie kr 300 - 4 klipp pr besøk 
Barn kr 200 - 1 klipp pr besøk 

 

Billettpriser kino 
 

Barnefilm Kr 55  
Ungdomsfilm  Kr 65 
Voksenfilm Kr 80 
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Foreldrebetaling kulturskole 
 

Høstsemester Kr 720 
Vårsemester Kr 875 
Åtte ukers kurs Kr 340 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

 
 
Betalingssatser skolefritidsordning 
 

Hel plass pr mnd, fra 10 t og mer pr uke Kr 1712 
Halv plass, til og med 9 t pr uke Kr 1283 
Full plass med søskenmoderasjon Kr 856 
Halv plass med søskenmoderasjon Kr 641 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 
 
 

Betalingssatser barnehage 
 

Hel plass - 100 % Kr 2330 
70 % Kr 1864 
60 % Kr 1631 
50 % Kr 1398 
40 % Kr 1165 
30 % Kr 932 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 
 
Abonnement av sakspapirer 
 

Kommunestyret  Kr 600 
Formannskapet Kr 500 
Kommunestyret og formannskapet Kr 960 
Levekårsutvalget Kr 500 
Driftsutvalget Kr 600 
Administrasjonsutvalget Kr 320 
Næringsutvalget Kr 320 

 
 

Utleie lokaler 
 

Utleie formannskapssalen, pr møte Kr 236 
Utleie kommunestyresalen, pr møte Kr 475 
Timepris gymsal til trening Kr 85 
Leie av gymsal til dansearrangement Kr 3347 
Leie av gymsal til teater, konserter o.l. Kr 2276 
Leie av gymsal til konserter (småe) Kr 1071 
Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) Kr 1205 
Timepris idrettshall til trening Kr 134 
Timepris svømmehall Kr 643 
Leie av Ungdommens hus til bursdager, møter o.l. uten inntekt Kr 215 
Leie av Ungdommens hus til diskotek o.a. med inntekt Kr 430 
Leie av Ungdommens hus som en del av et større arrangement  
f.eks fotball- og håndballturneringer pr dag 

Kr 537 

Leie av lokaliteter til andre formål, kontakt Servicetorget  
 

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
 

Lag og foreninger 
Kopiering hvit A4 – uansett antall 1,50 pr stk 
Kopiering farget ark og A3 – uansett antall 2,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 3,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
Laminering A5 4,00 pr stk 

Private  
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Kopiering hvit A4 1-100 3,00 pr stk 
Kopiering hvit A4 fra 100 1,50 pr stk 
Kopiering farget A4 4,50 pr stk 
Kopiering farget stive ark – uansett antall 5,50 pr stk 
Laminering A3 6,50 pr stk 
Laminering A4 4,50 pr stk 
Laminering A5 4,00 pr stk 

Andre tjenester 
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) 476 
Transparanter/spiraler 6,50 pr stk 
Telefaks utgående  7,50 pr ark 
Telefaks inngående 3,50 pr ark 
Telefaks utenlands 13,50 pr ark 
  
Etablererprøven for styrer av serveringssted  Kr 400  

             Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 300  
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling Kr 300  
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5289 -5

Arkiv: G09

Saksbehandler:  Herbjørg Fagertun

Dato:                 02.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
63/10 Nordreisa formannskap 04.11.2010

Nordreisa Levekårsutvalg

Oppretting av ny legehjemmel i Nordreisa kommune

Saksdokumenter:
Referat fra lokalt samarbeidsutvalg i Nordreisa datert 08.09.10
Brev til fylkesmannen i Troms datert 07.10.10
Brev fra Fylkesmannen til Helsedirektoratet datert 13.10.10
Svar fra Helsedirektoratet datert 20.10.10

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i følgende begrunnelse

1. Forsvarlig legevaktstjeneste
2. Forsvarlig legetjeneste i sykehjem
3. Deltakelse/forberedelse til å møte samhandlingsreformen 
Tilrår rådmannen at stillingen innarbeides med kr 520.000 i budsjett 2011

Saksopplysninger

I dag er det fire kommuneleger, en turnuskandidat 6 måneder x 2 pr år og en overlege i 75% 
stilling etter avtale med UNN og som har liste med 500 pasienter.
Nordreisa kommune er kjent for å ha stabil legedekning og har inngått avtaler med UIT om 
veiledning/praksisplasser for turnusleger og medisinerstudenter. Det er også dokumentert at  
pasienter fra Nordreisa har lav innleggelsesrate i UNN og kort liggetid for å fortsette behandling 
lokalt. Kommunen har som mål å opprettholde god kvalitet på legetjenesten i både 
sykestue/DMS og helse- og omsorgstjenesten generelt. Det stilles store faglige krav til 
legetjenester langt fra sykehus.
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Kommunelege 1 har på grunn av alder søkt om å få redusert listepasienter fra 1000 til 600. Han 
ber også om å få redusert kommunal avtale fra 17 timer pr uke til 7 timer pr uke og går ut av 
funksjonen som kommunelege 1. 
I tillegg er alle fastlegene interessert i å redusere antallet pasienter fra sine lister. To av disse har 
små barn og har krav på redusert arbeidstid (Rammeavtale KS/Den norske legeforening ASA 
4310)
Gjennomsnittsalderen hos legene i Nordreisa er 52,4 år. 2 av legene har passert 60 år og er fritatt 
å gå vakter (ASA 4310)

Kommunelege 1 har ut fra vedtak i samarbeidsutvalget søkt Fylkesmannen i Troms om ny 
legestilling i Nordreisa kommune. Fylkesmannen har behandlet søknaden og tilråder til 
Helsedirektoratet å opprette ny hjemmel for fastlege. 
Helsetilsynet tildeler ny hjemmel under forutsetning at kommunen gjennom økt legebemanning 
bidrar til:

• Økt stabilitet for allmennlegetjenesten
• Økt deltakelse i legevaktsordningen blant kommunens fastleger
• Styrking av de allmennmedisinske offentlige legeoppgaver generelt og legetjenester i 

sykehjem spesielt i tråd med Regjeringens mål og kommunens egne forslag til 
bemanningsnorm

• Tilrettelegging for veiledet tjeneste for turnusleger, leger under veiledning i samsvar 
med EØS-direktiv EØF 2005/36 og spesialistkandidater i tråd med de til enhver tid 
gjeldende statlige pålegg og føringer samt gjeldende avtaleverk

Fordeler ved ny legestilling:
• Alle leger får redusert liste og redusert ventetid for pasienter. I dag erfarer legene at 1000 

pasienter er for mye når de har 40 % kommunale oppgaver og vakter.
• Sammenlignbare kommuner: Balsfjord har ca 5.550 innbyggere og har  6 legestillinger.  

Bardu har ca 3.500 innbyggere og 5 legestillinger. 
• Alderssammensetningen ( i dag gjennomsnittsalder 52,4 år). To av legene er fritatt for 

vakt pga alder. Legeavtalen gir rom for å søke fritak for vakt ved 55 år og blir fritatt for 
vakt ved fylte 60 år. To av legene er fritatt for vakter pga av alder. Dette gjør at om få år 
kan det være fare for 3-delt vakt.  Nye sentrale avtaler for leger innebærer 4 – delt 
vaktsystem. Etter vakt skal lege som har hatt utrykking på vakt avspasere og ikke 
begynne arbeidsdagen før klokka 12 dagen etter vakt. Med få leger i vakt må det leies 
inn vikarer for at vaktene skal gå opp. Dette er både kostbart og arbeidskrevende.

• To av legene har små barn og de kan søke redusert arbeidstid.
• Det er forslag om ny ordning for turnusleger hvor de skal søke på turnussted. For å få 

turnusleger blir et godt omdømme om en god praksisplass avgjørende.
• En ny lege gjør at det blir mindre sårbart v/ ferieavvikling, høytider, vaktbelastning og 

sykefravær  -  dekke opp for hverandre ved mindre fravær.
• Være i forkant av samhandlingsreformen som signaliserer endrede oppgaver for legene 

(mer fokus på forebygging og folkehelse) øker behovet for flere legestillinger i 
kommunene.

• Fokus på geriatri og sykehjemsmedisin vil gjøre at antallet timer i sykehjem også må 
øke. I dag er Nordreisa på bunn i Troms når det gjelder legetimer i sykehjem.

• Distriktsmedisinsk senter kan gjøre at det kjøpes deltjenester av legene. Dette gjøres i 
dag i forhold til områdegeriatri og rehabilitering.

Side 46



Avtaler
Legenes arbeid reguleres i sentrale avtaler mellom Staten, KS, og de regionale helseforetakene 
på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden om økonomiske vilkår for 
allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis. Dette 
beskrives i ASA 4301 (Statsavtalen) og ASA 4310 (KS og Den norske legeforening)

Økonomi:
Kostnader til hjelpepersonell vil ikke øke da antall pasienter er som før.
Det er nok kontorer til ei ny stilling, men da må eventuelle vikarer bruke kontor til en av de som 
de vikarierer for. Da pasientgrunnlaget er det samme som før, blir det ingen økte inntekter. 
Husleie for legene reguleres også i forhold til antall pasienter. 

Det som får innvirkning økonomisk med ny legestilling er økning i utjamningstilskudd som 
kompenserer for færre pasienter på listene til legene. Det foreslås også økning med 5 legetimer i 
sykehjem.

Utjamningstilskudd
5 leger med 900 pasienter pr liste 2010 utgjør kr   570.000
6 leger med 750 pasienter pr liste 2011 utgjør kr  1026.000

Differanse  kr 456.000

Økning  5 timer pr uke i sykehjem  kr     64.000
  

Til sammen kommunal finansiering  kr   520.000
 

Sammendrag:
Ny legehjemmel i Nordreisa er aktuelt ut fra flere forhold. Seniorpolitiske tiltak for leger over 
60 år, rettigheter med redusert arbeidstid for leger med små barn og stor arbeidsmengde med 
40% kommunale stillinger og 900 listepasienter. Samhandlingsreformen signaliserer tverrfaglig 
samhandling og behandling av sykere pasienter i kommunehelsetjenesten. Kommunen har som 
mål å opprettholde god kvalitet på legetjenesten i både sykestue/DMS og helse- og 
omsorgstjenesten generelt. Det stilles store faglige krav til legetjenester langt fra sykehus. Ei ny 
legestilling vil gi fortsatt stabilitet i allmennlegetjenesten i kommunen og styrking av de 
offentlige legeoppgaver i kommunehelsetjenesten.

Vurdering

Med stabil legedekning over år, må en regne med seniortiltak også i legetjenesten. I tillegg så 
har legetjenesten endret seg de siste årene både gjennom selve arbeidet og gjennom 
avtaleverket. Fastlegeordningen ble innført i 2002 og har vært vellykket for Nordreisa 
kommune. Erfaring tilsier at offentlig legearbeid, mange pasienter på listene og vakter gir et 
større arbeidspress enn det som er ønskelig. Sammenlignbare kommuner som feks Balsfjord og 
Bardu har allerede opprettet flere legestillinger. Fylkesmannen i Troms tilrår til 
Helsedirektoratet ny fastlegehjemmel, og Helsedirektoratet innvilger ny legehjemmel til 
Nordreisa kommune med bla føringer om økt legetilsyn i sykehjem. Samhandlingsreformen gir 
føringer til økt satsing på forebyggende arbeid og folkehelsearbeid. Økonomien i dette er ikke 
klarlagt, men intensjonen er at det skal lønne seg for kommunene å ha ei frisket mulig 
befolkning og få innleggelser i sykehus. 
Enheten helse har ingen ledige stillinger/midler som kan brukes til å finansiere ny legestilling. 
Staten gir kun tilskudd til turnuslege. Det må finnes kr 520.000 for å finansiere ny legestilling.
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