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Vedlegg:
Forskrift for gebyrregulativ for oppgaver etter planǦ og bygningsloven, jordloven,
forurensingsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Senja
kommune.
Bakgrunn for saken:
I forbindelse med sammenslåingen av Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken har kommunal- og
moderniseringsdepartementet gjennom sammenslåingsforskriftens § 3 gitt kommunen en frist
til 1. januar 2021 for å vedta nytt regelverk. Dagens forskrifter i de fire kommunene skal
samkjøres og oppdateres. Alle fire kommunene har i dag egne gebyrregulativ og det har vært
jobbet i prosjektet med en harmonisering av disse.
Prosjektleder legger frem sak til Fellesnemnda om gebyrregulativ for Senja kommune og ber
Fellesnemnda om å sende denne ut på høring.
Saksutredning:
Forskriften om gebyrregulativ skal sikre at kommunen kan få dekket respektiv andel av
(anmerkning: byggesak, deling, osv. er pt ikke fullfinansiert gjennom gebyrinntektene) sine
kostnader for saksbehandling de forskjellige sakstypene medfører. Gebyrene omfatter
sakstyper som for eksempel private detaljreguleringsforslag, byggesak/deling, oppmåling,
dispensasjoner, tilsyn, kontroll med mere. Totalt omfatter gebyrene: Saksbehandling,
administrasjonskostnader knyttet til saken, nødvendige attester, dokumentkontroll, tilsyn, og
annet arbeid kommunen etter lov og forskrift skal utføre. I tillegg kommer de kostnader som
er nødvendig for å drifte de ulike selvkostområder, og som ikke nødvendigvis er knyttet til
konkrete saker. Eksempel på dette kan være posthåndtering, arkivering, ledelse,
ulovlighetsoppfølging, lisenser/driftskostnader teknisk utstyr, kurs og kompetansetiltak.
Gebyret er regnet ut fra faktiske kostnader, og det blir utstedt til tiltakshaver/rekvirent.
I gebyrregulativet er det innlemmet en bestemmelse som sikrer at gebyrsatsene kan pris
indeksreguleres hvert år uten ny politisk behandling.
Vurdering:
Det er utarbeidet er forslag på gebyrregulativ som skal vedtas av kommunestyret til Senja
kommune. Prosjektleder innstiller på at Fellesnemnda vedtar at fremlagte forslag til
gebyrforskrift for oppgaver etter pbl, jordloven, m.fl. legges ut på høring. Høringsfristen settes
til 13. november 2019. Dermed blir det tid til merknadsbehandling før forskriften blir lagt
frem for endelig vedtak til Senja kommunestyre den 11. desember 2019.
Forslag til vedtak:
Fellesnemnda vedtar at forslag til ny forskrift om gebyrregulativ for tjenester/arbeid etter planog bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, m.fl.; sist rev. 24.9.19 legges ut til
offentlig høring.
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