Reguleringsplan – Marnardal kommune
Plan
Generelt
Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering
Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder
på tidspunktet saken mottas i kommunen. Private innsendte
reguleringsplaner faktureres når kommunen har mottatt komplett
planforslag.
Klage
Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1 er det ikke
anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak, med mindre
gebyrregulativet er benyttet på feil måte. Det gjøres unntak i de tilfellene
hvor kommunen har tatt i bruk bestemmelsen om urimelig gebyr.
Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er motta noen
klage innen klagefristens utløp. Dersom det etter dette leveres ny eller
endret søknad/planforslag vil dette regnes som en ny sak, og nytt gebyr
må påregnes.
Urimelig gebyr
Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de
kostnader teknisk forvaltning har hatt med saken, eller ansees åpenbart
urimelig av andre grunner, kan administrasjonen fastsette et passende
gebyr.

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid
Kr.

Varenr.
975,-

Timepris

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8
Per møte

Kr.

Varenr.

Kr.

Varenr.

Oppstart av planarbeid legges frem for planmyndigheten

Behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
Grunngebyr per planforslag
Inntil 5 dekar

30 477,-

Over 5 inntil 20 dekar

30 477,-

Over 20 dekar

30 477,-

Tilleggsgebyr: Regulert til bolig- og fritidsbolig
Per ny boenhet
Makspris
Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

Kr.

Varenr.

Tilleggsgebyr: Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring,
tjenesteyting m.v.)

Kr.

Varenr.

Kr.

Varenr.

Per 100 m2 BRA
Makspris

Øvrige tillegg
Planer innenfor 100-metersbeltet til sjø
Fortetting av byggeområder allerede regulert til bebyggelse, eller avsatt til
bebyggelse i kommuneplan
Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og
kap. 14

Endringer av planforslag, jf. pbl. § 12-14
Pr. planforslag
For behandling av forslag til endringer jf. pbl. § 12-14, 2.ledd
Endringer, hvor det kan fattes delegert vedtak av administrasjonen

Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

Kr. Varenr.
12 191,medgått tid

