
1 VEDLEGG 
 

1.1 Vedlegg 1 – Utdrag fra Rundskriv H-5/02 Juridiske spørsmål vedrørende 
utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v. (sidene 35 – 
37) 

 
Del III. GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 
Etter plan- og bygningsloven § 109 kan kommunen ved regulativ fastsette gebyrer for 
plan- og byggesaksbehandlingen. Gebyrregulativene skal ikke godkjennes av 
departementet. 
 
Departementene anbefaler at kommunene har et bevisst forhold til størrelsen på gebyrene i 
plan- og byggesaker. Gebyrene kan på den ene siden være en hjelp til å opprettholde en 
forsvarlig plan- og byggesaksbehandling i kommunen. Et for høyt nivå på gebyrene vil 
imidlertid kunne medføre at tiltakshavere kvier seg for å søke eller melde tiltaket til 
kommunen. Resultatet kan i så fall bli at kommunen får mindre kontroll med oppfølging av 
planer, byggetiltak m.v. 

 
Selvkost 
Det fremgår av forarbeidene til loven at gebyrene skal gå til hel eller delvis dekning av 
kommunens utgifter ved behandlingen. Det er med andre ord selvkostprinsippet som skal 
legges til grunn. Utgifter som ikke er en direkte følge av arbeidet med privat innsendt forslag til 
reguleringsplan, søknad om byggetillatelse el. kan ikke kreves dekket gjennom gebyrene. Pbl § 
109 gir svært få føringer for utformingen av gebyrregulativer. Det kan variere sterkt hvor 
arbeidskrevende byggesaker er for kommunen, og det kan være utfordrende å komme frem til 
et gebyrregulativ som gir et «riktig» resultat i den enkelte byggesak. 
 
Nedenfor gjennomgås enkelte punkter kommunene bør være oppmerksomme på. 

 
Gjennomsnittsbetraktninger 
Utgangspunktet for fastsetting av selvkost er at kommunen kan kreve dekket utgiftene for 
behandling av den konkrete byggesaken. I dette ligger imidlertid ikke at gebyret må beregnes 
nøyaktig i hver enkelt sak. 
 
Kommunen kan i regulativet legge til grunn gjennomsnittsbetraktninger. Det kunne ellers bli 
tidkrevende og dyrt å finregne utgiftene til behandling av hver enkelt sak. F.eks. brukes 
typebestemte gebyrer for behandling av saker, som like gebyrer for henholdsvis eneboliger, 
garasjer, meldepliktige tilbygg på bolighus og lignende. Alternativt kan gebyrregulativet angi 
tiltakenes forskjellige elementer – grunnarbeider, hovedbygg, tilbygg osv. I og med at gebyrene 
skal svare til selvkost i den enkelte sak, må kommunen påse at gebyrene for enkle og 
ukompliserte saker ikke blir for høye. 

 
Antall boenheter 
En annen måte er å differensiere gebyrsatsene etter antall boenheter. En fare med dette er 
imidlertid at det neppe er like arbeidskrevende for kommunen å behandle en hybel som en 
stor enebolig. For at kommunen skal kunne anvende en slik måte å fastsette gebyrsatsene på 
må det kunne dokumenteres at utgiftene til saksbehandlingen avhenger av antall boenheter, 
uavhengig av størrelsen på tiltaket. En annen situasjon der en slik gebyrfastsetting kan medføre 
problemer, er der et større byggetiltak gjelder like eller lignende boenheter. Det at 
byggetiltaket består av flere boenheter gjør nok kommunens behandling mer komplisert - og 
dermed også dyrere - enn dersom det bare er en enhet. Men det kan vanskelig forsvares å 



multiplisere et grunngebyr med antall boenheter der boenhetene har klare likhetstrekk, og 
kommunenes behandling av hver enkelt boenhet i de aller fleste tilfeller er mye enklere. 

 
Inndeling etter kommunens oppgaver 
Gebyrer kan også fastsettes for de forskjellige oppgavene en sak innebærer for kommunen. 
Dette kan gjøres ved angivelse av elementene i saksbehandlingen – som forhåndskonferanse, 
ett- eller totrinnsbehandling, dispensasjon, kopierings- og utsendelsesutgifter m.v. Ved bruk av 
denne metoden er det imidlertid viktig at det samlede gebyret ikke overstiger selvkost. Hvis 
kommunen i sitt regulativ har lagt seg over gjennomsnittet av kommunens kostnader, vil den 
samlede summen fort kunne bli høyere enn selvkost for byggesaken. 
 
Departementene påpeker for øvrig at det kan være uheldig å kreve gebyrer for 
forhåndskonferanser. Forhåndskonferansene kan være ressursbesparende for både tiltakshaver 
og kommunen, siden de gir en god mulighet for å få avklart elementer i saken som senere kan 
medføre problemer. Det vil være uheldig hvis gebyrer hindrer tiltakshavere fra å bruke denne 
muligheten. 

 

Differensiering etter sakstyper 
Bruken av differensierte gebyrer for forskjellige typer saker eller tjenester kan også 
medføre problemer. Kommunene kan i utgangspunktet selv velge om de vil ta gebyr for 
en bestemt type tjenester og de kan velge dekningsgrad (innenfor selvkostprinsippet). 
 
Dersom de velger å ta gebyr for en type tjenester, men ikke andre, må en eventuell 
forskjellsbehandling imidlertid være saklig begrunnet. Et eksempel kan være at det 
kreves gebyr ved dispensasjon i saker om hyttebygging, men ikke i tilsvarende saker for 
boliger. Adgangen til å ta gebyr etter pbl § l09 er begrunnet med at kommunen skal få 
dekket sine utgifter ved byggesaksbehandlingen, bestemmelsen er f.eks. ikke tenkt som 
et boligpolitisk virkemiddel. 
 
Departementene mener derfor at når man først velger å ta gebyr for en type tjenester må det 
være samme størrelse på gebyret for like saker. Et differensiert gebyrsystem må være saklig 
begrunnet. 

 
Straff 
Det påpekes for øvrig at pbl § 109 ikke gir hjemmel for å ilegge straff. Kommunal- og 
regionaldepartementet uttalte blant annet i 2001: «Departementet er av den mening at 
dersom et slikt tilleggsgebyr gir uttrykk for det påviste ekstraarbeid kommunen påføres, må 
gebyret anses som å ha hjemmel i pbl § 109. En forutsetning er at gebyret ligger innenfor 
selvkostprinsippet. Vi forutsetter at tilleggsgebyret er tatt inn som en del av gebyrregulativet. 
Merarbeidet må ligge innenfor det som er pålagt etter denne lov. Dette må det tas hensyn til 
ved beregning av gebyrenes størrelse. Gebyret må være et vederlagskrav for arbeid som ville 
vært unngått dersom søknads- eller meldekrav hjemlet i plan- og bygningsloven hadde vært 
fulgt. Dersom motivet for ileggelsen av tilleggsgebyret er å straffe den som har igangsatt eller 
utført ulovlige tiltak, vil dette ligge på siden av loven. Det er ikke hjemmel i pbl § 109 for å 
pålegge noen form for straff, og dersom betegnelsen straffegebyr benyttes er dette klart 
uheldig.» 

 

 
Gebyr for sakkyndig bistand 
Når det gjelder bruk av sakkyndig bistand, må § 109 forstås slik at den uttømmende regulerer i 
hvilke tilfeller utgiftene i sin helhet kan belastes tiltakshaver. Dette gjelder kun der kommunen 



bruker sakkyndige ved inspeksjon av tiltak, jf. § 97 nr. 2. Ved bruk av sakkyndig bistand i andre 
tilfeller blir det et spørsmål om i hvilken grad utgiftene kan dekkes gjennom gebyrer. 
Kommuner bruker f.eks. tidvis private advokatkontorer ved behandling av særskilte saker.  
 
Når det gjelder beregning av slike gebyrer uttalte Kommunal- og regionaldepartementet i 2001: 
«I de tilfelle der kommunen selv ikke har ansatt advokat eller jurister, bør slik kompetanse 
innhentes der dette er nødvendig. En viss del av slike utgifter kan ut fra ovenstående dekkes 
over gebyrregulativet, som merutgifter knyttet til oppfølging av ulovligheter. Det må i tilfelle 
foretas en beregning av hva det vil koste hvis kommunen selv utfører disse oppgavene. Det 
antas imidlertid at kommunen ikke kan sette ut hele saksbehandlingen til et advokatfirma og 
inkludere alle utgifter til dette i beregningsgrunnlaget for gebyret. En slik praksis måtte hatt 
klar hjemmel i gebyrbestemmelsen og ville dessuten antagelig være i strid med 
selvkostprinsippets krav om kostnadseffektivitet.» 

 


	1 Vedlegg

