Styre, råd, utvalg m.v.
Kommunestyret
Møtested
Vårbrudd
Møtedato:
Fra kl.
15.12.2016 09.00

Til kl.
17.10

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn
Hans-Jacob Bønå
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Geir Olav Næss
Torjus Gaski Brevik
Knut Halvor Busk
Harald Inge Johnsen
Tor Johnny Aikio
Hanne-Lene Holm Bønå
Arnold Barstad Eliseussen
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Ragnhild Marie M Aslaksen
Kristian Wengen
Eva Lill Margit
Ann Rita Hammer
Hermann Magne Westlie
Chandra Bahadur Chhetri
Sigurd Johan Richardsen
Hanne Jonassen Harila
Einar Alfred Niemi
Bernt-Aksel Jensen
Elisabeth Klogh Hegge
Otto Strand
Farid Shariati Bidar
Asbjørn Berg
Hanne Hammari Betsi
Torgrim Holm
Åge Tom Sivertsen
Kristina Raastad Dikkanen
Knut Larsen
Ruth Åse Jankila

Parti
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
SV
VLI
VLI
KRF
MDG
H
H
H
AP
AP
VLI
VLI

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

I alt 25 representanter og vararepresentanter.

Forfall

Møtt for

FO

FO
FO

FO

FO

FO
FO

Torjus Gaski Brevik
Hanne-Lene Holm Bønå
Arnold Barstad Eliseussen
Eva Lill Margit
Chandra Bahadur Chhetri
Bernt-Aksel Jensen
Elisabeth Klogh Hegge

Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi – rådmann
Marita Jakola Skansen – kontorsjef
Kurt Schjølberg – kommunalsjef KUO
Jon Ragnar Morso - økonomisjef
Fiona Sahl – kommunalsjef HRO
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Yngvar Mækelæ – enhetsleder PMK
Gøril Samuelsen – møtesekretær

Behandlede saker:
Sak nr./år
71/16 – 91/16

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

--------------------------------Ann Rita Hammer (AP)
Medlem

-------------------------------------Hans–Jacob Bønå (H)
Ordfører

-------------------------------------Knut Busk (H)
Medlem

Kulturinnslag:
Kulturskolen v/Karolina Sekalska med elevene Mailise Dypfest, Agnete Breidalen, Adrian
Noren Holm og Live Holsbø.
De fremførte julesangene Mitt hjerte alltid vanker, Rockin’ around the Christmas Tree og Last
Christmas.
Merknader til innkalling og saksliste – ingen.
Ordfører orienterte:
Trivselslabben v/Lise Aanesen har mottatt midler til frivillig arbeid rettet mot flyktninger.
Ref.sak

Side 2 av 61

71/16
SUPPLERINGSVALG - POLITISK VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET
UT VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas for sitt verv i eldrerådet.
2. Som ny politisk vararepresentant til eldrerådet, i stedet for Gerd Solveig H. Mathisen,
velges Ruth Åse Jankila.
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas for sitt verv i eldrerådet.
2. Som ny politisk vararepresentant til eldrerådet, i stedet for Gerd Solveig H. Mathisen,
velges Ruth Åse Jankila.
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.

72/16
SUPPLERINGSVALG - PERSONLIG VARAREPRESENTANT I KONTROLLUTVALG
UT VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas fra sitt verv i kontrollutvalget.
2. Som nytt personlig varamedlem i kontrollutvalget for Arnold Eliseussen, i stedet for
Gerd Solveig H. Mathisen, velges Hermod Larsen.
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas fra sitt verv i kontrollutvalget.
2. Som nytt personlig varamedlem i kontrollutvalget for Arnold Eliseussen, i stedet for
Gerd Solveig H. Mathisen, velges Hermod Larsen.
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.
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73/16
SUPPLERINGSVALG - PERSONLIG VARAMEDLEM I LAGENEMND/KLAGENEMND
UT VALGPERIODEN 2015-2019
Valgnemndas innstilling:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas fra sitt verv i klagenemnda/klagenemnd for
eiendomsskatt.
2. Som personlige varamedlemmer i klagenemnda/klagenemnda for eiendomsskatt,
istedenfor Gerd Solveig H. Mathisen velges Hilde M. Meyer.
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.

Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas fra sitt verv i klagenemnda/klagenemnd for
eiendomsskatt.
2. Som personlige varamedlemmer i klagenemnda/klagenemnda for eiendomsskatt,
istedenfor Gerd Solveig H. Mathisen velges Hilde M. Meyer.
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.

74/16
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEM/LEDER FOR PERIODEN
1. JANUAR 2017 - 31. DESEMBER 2020
Valgnemndas innstilling:
Som medlem til forliksråd, istedenfor Johnny Aikio, velges Hans Henrik Kristiansen.
Som leder i forliksrådet velges

Valget gjelder for valgperioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.
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Behandling:
Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende:
”Som leder i forliksrådet velges Hans Henrik Kristiansen”
Votering:
Det ble votert over valgnemndas innstilling, med fremlagt forslag fra Høyre, som ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som medlem til forliksråd, istedenfor Johnny Aikio, velges Hans Henrik Kristiansen.
Som leder i forliksrådet velges Hans Henrik Kristiansen.

Valget gjelder for valgperioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

75/16
NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:
Hovedutvalg PMK innstiller på følgende:
1. Kommunestyret i Vadsø opprettet ikke ny snøscooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø
kommune. De antatte fordeler løypa kan synes å representere overgår ikke de
ulempene løypa innebærer for de viktige- og svært viktige friluftsområdene som
berøres

Behandling:
Per Marius Pedersen overrakte underskrifter fra kampanjen:
”Ønsker å knytte scooterløypen mellom Vadsø og Andersby”
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Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende fellesforslag – H/KRF/VLI:

”
”
Repr. Einar Niemi, SV la frem følgende forslag:
”Vadsø kommunestyre oppretter ikke ny skuterløype nr. 13 Viinikka i Vadsø kommune. De
antatte fordeler løypa kan synes å representere overgår ikke de ulempene løypa innebærer for
de svært viktige friluftsområdene og friluftsinteressene som berøres.”
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Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra SV som fikk 8 stemmer. 17 stemte imot.
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra H/KRF/VLI som ble vedtatt med 16 stemmer.
9 stemte imot.

Vedtak:
1. Kommunestyret i Vadsø vedtar i medhold av lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i
utmark og vassdrag samt forskrift av 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøy i
utmark og på islagte vassdrag §4a å opprette snøscooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø
kommune.
2. Etter en samlet vurdering av de fordeler og ulemper som er fremkommet finner man at
fordelene vurderes som større enn ulempene.
3. Kommunestyret gir følgende bestemmelser for denne løypa:
Bestemmelser om snøskuter nr 13 Viinikka Vadsø kommune, Finnmark
§1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette rammer for bruk av snøscooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune.
Løypa skal fungere som tilknytningsløype mellom løype nr 4 (Andersbyvannet) og løype nr 5
(Betongstasjonen).
§2 Virkeområde
Forskriften gir bestemmelser om bruk av snøscooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune herunder
kjøretider og kjørehastighet. Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert
snøscooter (beltemotorsykkel).
§3 Forskriftens dokumenter
Forskriften utgjøres av disse bestemmelser, samt medfølgende kart i PDF og på SOSI-format, begge
datert xx.xx.16.
§4 Åpningstider
Løypa åpen mellom 01.01. og 01.05
§5 Fartsgrense
Maksimal kjørehastighet er 30 km/t.
§6 Rasting
Det er ikke tillatt å raste langs løypa.
§7 Merking av løypa
Løypa skal merkes godt og entydig med stiller og refleks. Snøscooterferdsel i løypa er kun tillatt når
løypa er entydig merket i terrenget og når vadsø kommune har bekjentgjort at løypa er merket og åpen for
ferdsel. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
Løypa skal også merkes med fartsgrense og åpningstider.
§8 Ikraftsettelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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4. Rådmannen innarbeider disse bestemmelsene i egen forskrift og etablerer forskriften i
tråd med gjeldende bestemmelser så snart som mulig.
5. Vadsø kommune setter opp egnede informasjonsskilt som informerer om de hensyn som
må tas under ferdsel. Løypa evalueres etter 2 års bruk. I evalueringen skal det legges
særlig vekt på hvilke konsekvenser dette har hatt for friluftsliv og naturmangfold.
Gjentatte brudd på forskriften kan føre til nedleggelse av løypa.
6. Administrasjonen bes gå i dialog med Vadsø skiklubb om trasévalg i område sør for
skihytta.

76/16
KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av ordinære anlegg i kommunal plan for 2016:
o Rehabilitering av Vadsøhallen
o Anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv
o Nye Tee-steder på Varanger Golfpark
o Etablering av nytt idrettshus – varanger Golfpark
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av nærmiljøanlegg 2016
o Orienteringskart ØYA
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av Anlegg for friluftsliv i fjell og kysten
o Turstier i Vadsø kommune
Kommunestyret innvilger søknad pålydende kr 791.100 til mellomfinansiering av MVA til
Vestre Jakobselv Skiskytterarena. Det forutsettes at søknad om spillemidler blir godkjent og
at avtale om full refusjon til Vadsø kommune er underskrevet.
Bevilgninger finansieres ved økt låneopptak på 791.100,-

Behandling:
Repr. Knut Busk, H ba kommunestyret vurdere hans habilitet med begrunnelse at han er
styremedlem i Varanger golfklubb.
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Rådmann redegjorde for lovverket og henviste til kap. 6.1 i Veileder om halilitet.
Kommunestyret vurderte enstemmig repr. Knut Busk som inhabil og han fratrådte med den
begrunnelse han oppga.
I alt 24 representanter og vararepresentanter.

Repr. Ragnhild M. Aslaksen, AP la frem følgende tilleggsforslag:
Under overskriften;
10. Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
”Nye turstier
 Tursti frem til Nasjonalparken mot Nattfjelldal.”
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende tilleggsforslag for H/VLI/KRF:
”Med forutsetning om at søknader er innenfor vedtatt retningslinjer for kommunal
medvirkning innvilges søknader pålydende 376.887 til mellomfinansiering av utviklingstiltak
på Varanger Golfpark.
Kommunestyret viser til idrettsrådets uttalelse vedrørende hallkapasitet og det økende presset
på Vadsøhallen, ber om en nærmere vurdering av total hallkapasitet i kommunen i forhold til
behov. Saken legges frem for kommunestyret innen juni 2017.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra H/VLI/KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over innstilling, med vedtatte tillegg, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av ordinære anlegg i kommunal plan for 2016:
o Rehabilitering av Vadsøhallen
o Anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv
o Nye Tee-steder på Varanger Golfpark
o Etablering av nytt idrettshus – varanger Golfpark
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av nærmiljøanlegg 2016
o Orienteringskart ØYA
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av Anlegg for friluftsliv i fjell og kysten
o Turstier i Vadsø kommune
Kommunestyret innvilger søknad pålydende kr 791.100 til mellomfinansiering av MVA til
Vestre Jakobselv Skiskytterarena. Det forutsettes at søknad om spillemidler blir godkjent og
at avtale om full refusjon til Vadsø kommune er underskrevet.
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Bevilgninger finansieres ved økt låneopptak på 791.100,-

Med følgende vedtatte tillegg:
10. Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
”Nye turstier
Tursti frem til Nasjonalparken mot Nattfjelldal.
Med forutsetning om at søknader er innenfor vedtatt retningslinjer for kommunal
medvirkning innvilges søknader pålydende 376.887 til mellomfinansiering av utviklingstiltak
på Varanger Golfpark.
Kommunestyret viser til idrettsrådets uttalelse vedrørende hallkapasitet og det økende presset
på Vadsøhallen, ber om en nærmere vurdering av total hallkapasitet i kommunen i forhold til
behov. Saken legges frem for kommunestyret innen juni 2017.

Repr. Knut Busk, H tiltrådte.
I alt 25 representanter og vararepresentanter.
77/16
KOMPETANSEPLAN 2017-2019 - HANDLINGSPLAN 2017

Formannskapets innstilling:
1) Vadsø kommunes mål er at alle fast ansatte innen 2020 skal ha kvalifikasjoner på
minimum fagarbeidernivå.
2) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanen
2017-2019.
3) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanens
handlingsplan for 2017. Handlingsplanen finansieres av avsatte budsjettmidler ved
sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett 2016.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Vadsø kommunes mål er at alle fast ansatte innen 2020 skal ha kvalifikasjoner på
minimum fagarbeidernivå.
2) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanen
2017-2019.
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3) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanens
handlingsplan for 2017. Handlingsplanen finansieres av avsatte budsjettmidler ved
sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett 2016.

78/16
LØNNSPOLITISK PLAN 2017 - 2019

Formannskapets innstilling:
1) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Lokal lønnspolitikk for
Vadsø kommune 2017-2019.
Behandling:
Repr. Farid Shariati, MDG la frem følgende tilleggsforslag – nytt pkt 2:
”Arbeidstakeren kan få mulighet om enten lønnsvekst eller tilbud om permisjon med lønn
motsvarende lønnsvekst.”
Repr. Sigurd Richardsen, SV la frem følgende forslag for AP/SV:
”4.2.4 (kompetanse) forhandlinger
Minimumssatser for relevant etter/videreutdanning skal være
10.000kr for 30 studiepoeng
20.000kr for 60 studiepoeng,
5.000kr for 3-5 måneder for assistenter og fagarbeidere.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra MDG som fikk 9 stemmer. 16 stemte imot.
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP/SV som fikk 12 stemmer. 13 stemte imot.
Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Lokal lønnspolitikk for
Vadsø kommune 2017-2019.

79/16
FLERE LÆRLINGEPLASSER I VADSØ KOMMUNE

Formannskapets innstilling:
1. Vadsø kommune har som mål at samtlige fast ansatte, innen 2020, skal ha
kvalifikasjoner på minimum fagarbeidernivå.
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2. Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar å øke opptak av
lærlinger etter følgende modell:
Opptak:
Ant lærlinger
totalt:
Lærekandidater
tot.:
Estimerte
kostnader:

H-2016
5

H-2017
8

H-2018
10

H-2019
12

1

2

2

2

730.000

830.000

1.030.000

1.230.000

I tillegg åpnes det for inntak av inntil 2 lærekandidater fom skoleåret 2017/2018.
3. De økte lærlingekostnader reguleres inn i økonomiplanen 2017-2020.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vadsø kommune har som mål at samtlige fast ansatte, innen 2020, skal ha
kvalifikasjoner på minimum fagarbeidernivå.
2. Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar å øke opptak av
lærlinger etter følgende modell:
Opptak:
Ant lærlinger
totalt:
Lærekandidater
tot.:
Estimerte
kostnader:

H-2016
5

H-2017
8

H-2018
10

H-2019
12

1

2

2

2

730.000

830.000

1.030.000

1.230.000

I tillegg åpnes det for inntak av inntil 2 lærekandidater fom skoleåret 2017/2018.
3. De økte lærlingekostnader reguleres inn i økonomiplanen 2017-2020.
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80/16
FASTSETTELSE AV RENOVASJONSGEBYR 2017

Formannskapets innstilling:
Formannskapet i Vadsø kommunen innstiller på følgende: Kommunestyret vedtar følgende
renovasjonsgebyrer for 2017, gjeldende fra 01.01 2017.

120 liter
240 liter
360 liter
660 liter
1000 liter
2500 liter
Rabatt deling dunk

AbonnentMengdegebyr
gebyr
kr 2 652
kr 1 145
kr 2 652
kr 1 863
kr 2 652
kr 2 937
kr 2 652
kr 5 279
kr 2 652
kr 7 918
kr 2 652 kr 19 497
-kr 135

Årsgebyr
2017
kr 3 797
kr 4 363
kr 5 400
kr 7 663
kr 10 213
kr 21 400

Gebyrene er inkl. mva.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø kommunen innstiller på følgende: Kommunestyret vedtar følgende
renovasjonsgebyrer for 2017, gjeldende fra 01.01 2017.

120 liter
240 liter
360 liter
660 liter
1000 liter
2500 liter
Rabatt deling dunk

AbonnentMengdegebyr
gebyr
kr 2 652
kr 1 145
kr 2 652
kr 1 863
kr 2 652
kr 2 937
kr 2 652
kr 5 279
kr 2 652
kr 7 918
kr 2 652 kr 19 497
-kr 135

Årsgebyr
2017
kr 3 797
kr 4 363
kr 5 400
kr 7 663
kr 10 213
kr 21 400

Gebyrene er inkl. mva.
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81/16
FASTSETTELSE AV ÅRSGEBYRER FOR NÆRINGSAVFALL, BYGGESAKER ETC

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende årsgebyrer for 2017 :
GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 2017
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
1.1.
Generelle bestemmelser
1.1.1 Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og
retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er
skriftlig avtalt.
Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en
redusert gebyrsats.
Dersom rekvirent har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt,
tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.
1.1.2 Hvilket regulativ skal brukes
Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den
dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.
1.1.3 Betalingstidspunkt
Gebyret kreves inn forskuddsvis. For saker med flere enheter som påbegynnes til ulik tid kan
det kreves del-innbetaling.
1.1.4 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 passende 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.
1.1.5 Fritak for gebyr
Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt
gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.
Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller
verneverdig kulturminne.
Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon
f.eks. en humanitær og ideelle organisasjoner.
Jfr. kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter.
1.1.6 Klage
Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører
ikke utsettelse av betalingsfrist.
Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.
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1.1.7 Avbrutt arbeid
Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har
eller må utføre.
1.1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets
behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.
1.1.9 Gebyr til statlige etater
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og
dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og
kommunale gebyrer skje samordnet.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i
forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.1.10 Timepris
Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene.
For timebaser oppmåling er satt et minstegebyrsom dekker ”faste” kostnader i forbindelse
med målearbeidene (tilrettelegging, med mer).
2.1. Oppretting av matrikkelenhet
2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn.

Areal 0 – 2.000 m2
Areal 2.001 – 2.500 m2
Areal 2.501 – 3.000 m2
Areal 3.001 – 3.500 m2
Areal 3.501 – 4.000 m
Areal 4.001 – 4.500 m2
Areal 4.501 – 5.000 m2
Areal pr. dag fra 5.001 m2
Punktfeste

2016
12 650
13 900
14 800
15 950
17 000
17 950
19 000
1 500
7 200

2017
13 100
14 300
15 300
16 500
17 500
18 500
19 600
1 550
7 500

2.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 2.000 m2
Areal pr. da. fra 2.001 – 5.000 m2
Areal pr. da. fra 5.001 m2

2.1.3

2016
9 300
1 300
1 100

2017
9 600
1 340
1 140

2016
7 950
10 600
1 300
20 000

2017
8 200
10 940
1 340
20 600

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Areal 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 2.000 m2
Areal fra 2.001 m2 pr. da
Areal over 5.000m2 etter medgått tid. Minstegebyr
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2.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Volum fra 0 – 2.000 m3
Volum fra 2.001 m3 pr. 1000 m3
Volum 5.001 m3 etter medgått tid. Minstegebyr

2016
10 600
1 300
20 000

2017
10 900
1 340
20 600

2016
7 950

2017
8 200

2.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie
faktureres etter medgått tid.

3.1
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (ny)
*I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med 6.1.1 til 6.1.5
ovenfor innen fristen på 3 år.
3.1.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller martikulering (videreført)

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet

2016
3 900

2017
4 020

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,
settes til 1/3 avgebyrsatsene etter 2.1.1 og 2.1.5.
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4.1

Grensejustering

4.1.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (tilleggsareal) (videreført)
Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m2
Areal fra 501 – 1.000 m2
Areal fra 1.001 – 2.000 m2
Areal over 2.000 m2 etter 6.1.1

2016
4 150
6 250
9 500
13 250

2017
4 300
6 450
9 800
13 670

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For
grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
4.1.2 Anleggseiendom
Volum fra 0 – 250 m3
Volum fra 251 – 1.000 m3

2016
3 900
7 250

2017
4 100
7 480

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
men maksimale grensen settes til 1.000 m3

5.1
Arealoverføring (ny)
5.1.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m2
Areal pr. da. fra 501 m2

2016
13 350
20 000
3 950

2017
13 800
20 600
4 080

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal
tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her.
Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysing.
Anleggseiendom
Volum fra 0 – 250 m3
Volum fra 251 – 500 m3
Volum pr. nytt 500 m3

2016
13 350
20 000
3 950

2017
13 800
20 600
4 080

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et
sammenhengende volum.
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6.1

Kartlegging (tidligere koordinatbestemt)

6.1.1 Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

7.1

2016
3 400
1 050

2017
3 500
1 080

Kartlegging (ikke tidligere koordinatbestemt)

7.1.1 Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2016
6 650
1 200

2017
6 900
1 240

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
8.1
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2016
2 650
325

2017
2 800
340

Billigste alternativ for rekvirenten velges.

Alternativt kan fastsetes etter medgått tid.
9.1

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

2016
230
470

2017
240
490

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.
10.1 Tjenester som skal betales etter medgått tid (videreført)
For arbeid som ikke inngår inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes etter medgått tid.
Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn.
11.1 Tidsfrister (ny)
Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og
matrikkelføring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterlige
to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Bystyret selv kan i forskrift
vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren, som settes til å vare fra 15. oktober til
15. mai.
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GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 2017
Vedtatt av kommunestyret den 15.12.2016
Hjemmel:
•
•
•
•

§ 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist av 25.juni 2010.
§ 32 i Matrikkelloven av 17. juni 2005, og matrikkelforskriften § 16.
§ 7 i lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner, sist endret 03. september 2010.
§ 52a i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, med endringer sist
ved lov av 01. juli 2010.

B.2 Kopierings- og utskriftssatser
Gebyrsatser for kopiering av dokumenter og utskrifter fra pc:
Pris pr papirkopi (format A0-A5)
Pris pr pc-utskrift

kr 160,kr 110,-

B.3 Meglerpakke (gebyret gjelder for alle henvendelser, også private)
Kopi av festekontrakt/ målebrev, kart, tegninger, reg. planer, etc.:
Pris:
kr 1 810,C.1.1 Situasjonskart - en eiendom/ bruksenhet med naboer
Pris:
kr 520,C.1.2 Forenklet situasjonskart (uten planinformasjon) - en eiendom/bruksenhet med
naboer
Pris:
kr 420,C.1.3 Kart med eiendomsoversikt – flere eiendommer
Kart til planlegging, prosjektering og dokumentasjonsarbeid over område med flere
eiendommer beregnes gebyret etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.
Minstegebyr:
kr 420,C.1.4 Eiendomsoppgave med kartvedlegg
C.1.3 skal gebyr beregnes etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.
Minstegebyr:
kr 420,C.1.5 Andre kart- og eiendomsoppgaver
Beregnes etter medgått tid. Minstegebyr:
Minstegebyr:
kr 200,C.2 Plansaker (§§ 12-2, 12-2, 12-3, 12-14)
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C.2.1 Planavklaringsmøte med referat (pr. møte)
a. Enkel sak:
kr 550,b. Middels tung sak: kr 1 040,c. Komplisert sak:
kr 1 500,Hvor det innen ett år kommer søknad om godkjenning i samme sak, skal saksgebyret
reduseres medbetalt gebyr for gjennomført planavklaringsmøte (første møte).
C.2.2 Forhåndsvurdering (Pbl §§12-3)
Forhåndsvurdering:
kr 5.170,C.2.3 Mindre vesentlig endring (Pbl §§12-14)
Mindre vesentlig endring: kr 3.070,C.2.4 Privat forslag til reguleringsplan (områderegulering el. detaljregulering) eller
endring av disse (Pbl §§ 12-1, 12-2, 12-3, 12-14)
Saksgebyret skal beregnes etter følgende tabell:
Basisgebyr 2015

Arealgebyr, areal inntil Arealgebyr, areal inntil Berabeiding
5.000 m2 pr. 100 m2
5.000 m2 pr. 100 m2

Enkel sak

kr 15 000

kr 160

kr 90

Etter medgått tid

Middels tung sak

kr 24 000

kr 170

kr 100

Etter medgått tid

Komplisert sak

kr 19 000

kr 180

kr 110

Etter medgått tid

2

Basisgebyret er et fast gebyr til dekning av kommunes gjennomsnittskostnader med en
søknad som er fullstendig fra søkers side, fram til saken er en ”offentlig” plansak. Gradering
som angitt i C.2.1. Maksimumsgebyr for plansaker er:
kr 41.200,Der hvor en plan inneholder punktfeste, regnes hvert å utgjøre et areal på 1.000 m².
Bearbeiding etter medgått tid, timepris er:

kr 840,-

Virksomhetsleder ved plan- og forvaltning avgjør hva som er enkel, middels eller komplisert
sak. Det betales ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter
vernehensyn, friområder, landbruksområder, kommunale bygge- og anleggsområder,
allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.
Pbl § 2-1 – krav til digital plan
Med hjemmel i pbl § 2-1 krever Vadsø kommune at planforslag leveres i digitalform.
Regelen forutsetter at planens kartdata er i SOSI-kodet form. Dersom kommunen som ledd i
saksbehandlingen fram til saken blir en ”offentlig” plansak, må bruke tid på bearbeiding av
planpresentasjonen, skal det betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.
Det skal betales fullt
gebyr selv om forslagsstilleren trekker saken. Dersom det faste utvalg for plansaker ved sin
1.gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster forslaget, skal 50 % av gebyret
tilbakebetales. Dersom det faste utvalg for plansaker ved senere behandling forkaster forslaget
skal det betales fullt gebyr.
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Ønsker kommunen at planområdet utvides, skal det kun betales arealgebyr for den del som
søkerønsker å regulere. Framsetter rådmannen et alternativt forslag til det innsendte utkast og
dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom det gir vesentlig
redusert utbyggingspotensial/-areal i forhold til det private forslaget.

C.2.5 Konsekvensutredning (pbl §§ 14-1 tom 14-6)
Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jf. Forskrift
2009-06-26-855), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt
til fagkyndig bistand.
Basisgebyr:
kr 18 170,C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)
C.3.1 Ikke tilfredsstillende dokumentasjon
Ved vesentlige mangler ved søknad, som utløser skriftlige henvendelser:
C.3.2 Gebyr beregnet etter medgått tid
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, timesats:

kr 750,-

kr 840,-

C.3.3 Merarbeid
Ved ulovlig igangsatt byggearbeid skal tiltakshaver gebyrlegges for kommunens merarbeid
med registrering, kartlegging etc. etter medgått tid.
Timepris:
kr 840,C.3.4 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)
a. Tiltak uten ansvarsrett eller tiltak i tiltaksklasse 1.
b. Tiltak i tiltaksklasse 2
c. Tiltak i tiltaksklasse 3

kr 0

kr 1 180,kr 1 530,-

C.3.5 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (pbl §
20-2)
a. Søknad som krever oppdatering av offentlige kart eller register: kr 2 040,b. Søknad som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register: kr 1 180,c. Søknad som ikke gjelder bolig eller fritidseiendom:
kr 3 690,d. Ikke søknadspliktige tiltak som kommunen må byggesaksbehandle pga oppført
bygg i strid med pbl:
kr 1 760,Dersom saken utløser søknad (for eksempel for nær nabogrensen og naboen har innvendinger)
kommer saksbehandlingens grunnbeløp i tillegg.
Hvis kommunen krever at en søknad etter § 20-2 skal omgjøres til søknad etter § 20-1, skal
eventuelt innbetalt gebyr for første søknad komme til fratrekk i saksgebyret. Der hvor
tiltakshaver innen 3 år sender revidert melding som medfører at offentlig kart eller register
skal ajourføres, skal det betales tilleggsgebyr tilsvarende 25 % av gebyr etter pkt. a.
C.3.6 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (pbl kapittel 22)
Behandling av en søknad:

Side 21 av 61

a. Der foretaket ikke har sentral godkjenning (pr. foretak):
kr 1 340,b. Der tiltakshaver skal ha godkjenning (selvbygger):
kr 1 340,Foretak uten sentral godkjenning, og selvbygger, ved 2. gangs godkjenning:

kr 730,-

C.3.7 Dispensasjon (pbl kapittel 19)
Det betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon.
Søknad som krever høring:
kr 3 120,Søknad som ikke krever høring:
kr 2 560,Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5
C.3.8 Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarlige foretak (pbl § 201)
Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle
søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.
Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte
løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til
fagkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr.
Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det
betalesgebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales pr. enhet som
inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare for vedkommende enhet.
For kap. C.3.5, vil søknader om rammetillatelser utgjøre halve gebyret, mens andre halvpart
utgjøres av søknad om igangsettingstillatelse og senere ferdigattest.
C.3.8.1 Oppføring av bygning (pbl § 20-1 bokstav a)
Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en
byggesøknad, er, med unntak for punkt C.3.5.13 (heis m.v.), medregnet i byggesaksgebyret.
Boligbygning
Enebolig:
Enebolig med èn sokkel/ hybelleilighet:
For hver ekstra utleieleilighet, pr. leilighet:
Boligbygg med flere selvstendige boligenheter, pr. enhet:
Selvstendig boligenhet i bygg med annet formål, pr. boligenhet:

kr 9 020,kr 9 920,kr 3 510,kr 4 900,kr 4 900,-

Alle andre kategorier nybygg, tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller
transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg
Inntil 50 m²:
50 – 100m²:
100 – 200m²:
200 – 400m²:
400 – 600m²:

kr 3 120,kr 6 240,kr 10 020,kr 15 100,kr 22 620,-
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Over 600m², hver ekstra 200m² gir et tillegg på:

kr 6 060,-

C.3.8.2 Fasadeendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav c)
Tiltaksklasse 1:
Tiltaksklasse 2:
Tiltaksklasse 3:
2 930,-

kr 1 500,kr 2 240,medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr

C.3.8.3 Bruksendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav d)
a. Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v.: kr
1 930,b. Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller
anlegg, gebyrlegges med 50 % av satsene i punkt 3.8.1.
C.3.8.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav e)
Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand.
Minstegebyr:
kr 1 990,C.3.8.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl § 201 bokstav f)
For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig
tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand.
Minstegebyr:
kr 1 990,C.3.8.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v. (pbl § 20-1 bokstav
g)
Fast pris:

kr 1 990,-

C.3.8.7 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning. (pbl § 20-1
bokstav h-i)
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter plbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves
gebyr. Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyrene:
a. Innhegning:
kr 1 990,b. Skilt/reklame (Plbl § 30-3) uten godkjent plan. Første skilt:
kr 1 940,For tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt: kr 980
C.3.8.8 Delingssøknad (pbl § 20-1 bokstav m)
a. For behandling av søknad om deling av grunneiendom (privat eller statsgrunn):
kr 3 190,-
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b. For behandling av delingssøknad med mer enn èn arealenhet betales et tillegg pr arealenhet
utover èn:
kr 650,C.3.8.9 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 bokstav k)
For terrenginngrep inntil 200m² bruttoareal:

kr 3 860,-

I tillegg kan kommunen for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid.
Minste tillegg:
kr 1 130,C.3.8.10 Konstruksjon og anlegg (pbl § 20-1 bokstav a og j)
For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i
tiltakssøknaden, f.eks.
kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l., er disse delene av tiltaket
medregnet i nedenstående gebyrer.
Derimot skal det for tiltak etter pbl § 29-9 (heis m.v.) og større byggverk som inngår i et
anlegg, i
tillegg til nedenstående minstegebyr, også betales gebyr etter C.3.8.1 og C.3.8.11.
Kommunen kan for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid, og i tillegg
skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, (jf. pbl § 29-9, annet
ledd)
Minstegebyr:
kr 3 070,1. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, kai, molo, o.l.
Tiltak i tiltaksklasse 1:
Tiltak i tiltaksklasse 2:

kr 1 990,kr 3 010,-

2. Veger med tilhørende innretninger
Tiltak med veglengde inntil 200m:
Tiltak med veglengde over 200m:

kr 1 990,kr 3 980,-

3. Damanlegg, basseng, brønn o.l.
Tiltak i tiltaksklasse 1: kr 1.840,Tiltak i tiltaksklasse 2: kr 2.780,-

kr 1 990,kr 3 010,-

4. Røranlegg (vann, avløp, olje, gass), el., tele, TV og signalanlegg over, på og
underjordoverflaten for inntil èn km trasélengde
Tiltak i tiltaksklasse 1 grunngebyr:
kr 1 990,Tiltak i tiltaksklasse 2 grunngebyr:
kr 3 050,Her kan i tillegg komme saksbehandlingsgebyr av søknad om utslippstillatelse i
henhold til Forurensningsloven.
5. Andre konstruksjoner og anlegg
For andre typer konstruksjoner og anlegg skal det betales gebyr etter brukte timeverk,
også i klasse 1 og 2.
Minstegebyr:
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Tiltak i tiltaksklasse 1:
Tiltak i tiltaksklasse 2:

kr 1 960,kr 3.050,-

C.3.8.11 Heis, rulletrapp, og rullende fortau. (pbl § 29-9)
Beregnes etter medgått tid. Minstesats:

kr 1 960,-

C.3.9 Plassering og beliggenhetskontroll
For utplassering av bygg betales pr. bygning:
kr 3.750,I tillegg kan kommunen for større tidkrevende oppmålingsarbeid kreve ett tillegg etter
medgått tid.
C.4 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding
C.4.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til gitt
melding
1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling:
kr
1 290,2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling:
kr
670,3. Meldingsendring som medfører ny oppdatering av off. register:
kr
980,4. Meldingsendring som ikke medfører kart- eller registeroppdatering:
ikke
gebyr
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny
sak. Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til
regulativet, jf.kap. A.4.
C.4.2 Avviksbehandling
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens
kontroll, er gebyret pr. behandlet avvik:
kr 410,Kap. D Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)
D.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
a. Sak som krever befaring:
fem rettsgebyr.
b. Sak som ikke krever befaring:
tre rettsgebyr.
Rettsgebyret fastsettes av Stortinget
D.2 Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til
godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk
dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag.
(Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)
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Kap. E Gebyrer for arbeider etter forurensingsloven (§ 52a)
Søknad om utslippstillatelse:

kr 3.070,-

FEIEGEBYR
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
* Feiegebyr pr pipeløp; (kr. 366 eks. mva) kr 457 inkl. mva

INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
Størrelse

Leie pr. år

140
240
360
660
1000

liter
liter
liter
liter
liter

m3
3
4,0 m
3
6,0 m
3
8,0 m
2,5

140
240
360
660
1000

liter
liter
liter
liter
liter

m3
3
4,0 m
3
6,0 m
3
8,0 m
2,5

Pris pr.
tømming

Restavfall

Årskostnad
ved 1
behandlings- tømming pr.
gebyr
mnd
kr 40
kr 1 340
kr 60
kr 2 150
kr 80
kr 2 960
kr 150
kr 4 740
kr 220
kr 6 650

kr 260
kr 390
kr 510
kr 770
kr 1 020

kr 70
kr 100
kr 130
kr 200
kr 260

kr 1 910

kr 460

kr 540

kr 13 650

kr 2 550

kr 520

kr 850

kr 18 850

kr 3 190

kr 650

kr 1 290

kr 26 120

kr 3 820

kr 780

kr 1 700

kr 33 360

kr 250
kr 390
kr 510
kr 770
kr 1 020

kr 70
kr 100
kr 130
kr 200
kr 260

Papp/papir/plast
Behandlingsgebyr
kr 20
kr 1 170
kr 60
kr 2 150
kr 60
kr 2 650
kr 80
kr 3 900
kr 110
kr 5 350

kr 1 910

kr 460

kr 270

kr 10 460

kr 2 550

kr 520

kr 440

kr 13 760

kr 3 190

kr 650

kr 640

kr 18 460

kr 3 820

kr 780

kr 860

kr 23 180

INNLEVERING AV NÆRINGSAVFALL TIL MILJØSTASJONEN
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
 Levering av restavfall

kr 530 pr. m3
Kr 3 110 pr. tonn
 Bildekk
kr 140 pr. stk
Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der
forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.
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 Spesialavfall
Gratis for private husholdninger.
Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som
medfører ekstra kostnader ved videre sending/ sluttbehandling
 Batterier – alle typer
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
 Lyspærer/ lysrør
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
 EE- avfall
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
 Papp/ papir
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
 Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på
miljøstasjonen
Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/
stasjonsvogn skal veies:
 Treavfall
kr 3 110 pr. tonn
 Metall
kr 3 110 pr. tonn
 Avfall
kr 3 110 pr. tonn
 Papp/ papir
kr 3 110 pr. tonn eller kr 600 pr. m3 presset
Prisen gjelder levering fra næringslivet. Husholdninger leverer papp/papir gratis.
Alle priser er eks. mva

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende årsgebyrer for 2017 :
GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 2017
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
1.2.
Generelle bestemmelser
1.1.8 Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og
retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er
skriftlig avtalt.
Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en
redusert gebyrsats.
Dersom rekvirent har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt,
tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.
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1.1.9 Hvilket regulativ skal brukes
Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den
dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.
1.1.10 Betalingstidspunkt
Gebyret kreves inn forskuddsvis. For saker med flere enheter som påbegynnes til ulik tid kan
det kreves del-innbetaling.
1.1.11 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 passende 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.
1.1.12 Fritak for gebyr
Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt
gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.
Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller
verneverdig kulturminne.
Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon
f.eks. en humanitær og ideelle organisasjoner.
Jfr. kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter.
1.1.13 Klage
Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører
ikke utsettelse av betalingsfrist.
Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.
1.1.14 Avbrutt arbeid
Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har
eller må utføre.
1.1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets
behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.
1.1.9 Gebyr til statlige etater
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og
dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og
kommunale gebyrer skje samordnet.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i
forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.1.11 Timepris
Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene.
For timebaser oppmåling er satt et minstegebyrsom dekker ”faste” kostnader i forbindelse
med målearbeidene (tilrettelegging, med mer).
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2.1. Oppretting av matrikkelenhet
2.1.4 Oppretting av grunneiendom og festegrunn.

Areal 0 – 2.000 m2
Areal 2.001 – 2.500 m2
Areal 2.501 – 3.000 m2
Areal 3.001 – 3.500 m2
Areal 3.501 – 4.000 m
Areal 4.001 – 4.500 m2
Areal 4.501 – 5.000 m2
Areal pr. dag fra 5.001 m2
Punktfeste

2016
12 650
13 900
14 800
15 950
17 000
17 950
19 000
1 500
7 200

2017
13 100
14 300
15 300
16 500
17 500
18 500
19 600
1 550
7 500

2.1.5 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 2.000 m2
Areal pr. da. fra 2.001 – 5.000 m2
Areal pr. da. fra 5.001 m2

2.1.6

2016
9 300
1 300
1 100

2017
9 600
1 340
1 140

2016
7 950
10 600
1 300
20 000

2017
8 200
10 940
1 340
20 600

2016
10 600
1 300
20 000

2017
10 900
1 340
20 600

2016
7 950

2017
8 200

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Areal 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 2.000 m2
Areal fra 2.001 m2 pr. da
Areal over 5.000m2 etter medgått tid. Minstegebyr

2.1.6 Oppretting av anleggseiendom

Volum fra 0 – 2.000 m3
Volum fra 2.001 m3 pr. 1000 m3
Volum 5.001 m3 etter medgått tid. Minstegebyr

2.1.7 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie
faktureres etter medgått tid.

3.2
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (ny)
*I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med 6.1.1 til 6.1.5
ovenfor innen fristen på 3 år.
3.1.2. Avbrudd i oppmålingsforretning eller martikulering (videreført)

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet

2016
3 900

2017
4 020
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Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,
settes til 1/3 avgebyrsatsene etter 2.1.1 og 2.1.5.
4.2

Grensejustering

4.2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (tilleggsareal) (videreført)
Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m2
Areal fra 501 – 1.000 m2
Areal fra 1.001 – 2.000 m2
Areal over 2.000 m2 etter 6.1.1

2016
4 150
6 250
9 500
13 250

2017
4 300
6 450
9 800
13 670

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For
grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
4.2.2 Anleggseiendom
Volum fra 0 – 250 m3
Volum fra 251 – 1.000 m3

2016
3 900
7 250

2017
4 100
7 480

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
men maksimale grensen settes til 1.000 m3

5.1
Arealoverføring (ny)
5.1.2 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m2
Areal pr. da. fra 501 m2

2016
13 350
20 000
3 950

2017
13 800
20 600
4 080

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal
tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her.
Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysing.
Anleggseiendom
Volum fra 0 – 250 m3
Volum fra 251 – 500 m3
Volum pr. nytt 500 m3

2016
13 350
20 000
3 950

2017
13 800
20 600
4 080

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et
sammenhengende volum.
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6.2

Kartlegging (tidligere koordinatbestemt)

6.2.1 Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

7.2

2016
3 400
1 050

2017
3 500
1 080

Kartlegging (ikke tidligere koordinatbestemt)

7.2.1 Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2016
6 650
1 200

2017
6 900
1 240

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
8.2
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2016
2 650
325

2017
2 800
340

Billigste alternativ for rekvirenten velges.

Alternativt kan fastsetes etter medgått tid.
9.2

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

2016
230
470

2017
240
490

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.
10.1 Tjenester som skal betales etter medgått tid (videreført)
For arbeid som ikke inngår inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes etter medgått tid.
Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn.
11.2 Tidsfrister (ny)
Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og
matrikkelføring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterlige
to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Bystyret selv kan i forskrift
vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren, som settes til å vare fra 15. oktober til
15. mai.
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GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 2017
Vedtatt av kommunestyret den 15.12.2016
Hjemmel:
•
•
•
•

§ 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist av 25.juni 2010.
§ 32 i Matrikkelloven av 17. juni 2005, og matrikkelforskriften § 16.
§ 7 i lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner, sist endret 03. september 2010.
§ 52a i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, med endringer sist
ved lov av 01. juli 2010.

B.2 Kopierings- og utskriftssatser
Gebyrsatser for kopiering av dokumenter og utskrifter fra pc:
Pris pr papirkopi (format A0-A5)
Pris pr pc-utskrift

kr 160,kr 110,-

B.3 Meglerpakke (gebyret gjelder for alle henvendelser, også private)
Kopi av festekontrakt/ målebrev, kart, tegninger, reg. planer, etc.:
Pris:
kr 1 810,C.1.1 Situasjonskart - en eiendom/ bruksenhet med naboer
Pris:
kr 520,C.1.2 Forenklet situasjonskart (uten planinformasjon) - en eiendom/bruksenhet med
naboer
Pris:
kr 420,C.1.3 Kart med eiendomsoversikt – flere eiendommer
Kart til planlegging, prosjektering og dokumentasjonsarbeid over område med flere
eiendommer beregnes gebyret etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.
Minstegebyr:
kr 420,C.1.4 Eiendomsoppgave med kartvedlegg
C.1.3 skal gebyr beregnes etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.
Minstegebyr:
kr 420,C.1.5 Andre kart- og eiendomsoppgaver
Beregnes etter medgått tid. Minstegebyr:
Minstegebyr:
kr 200,C.2 Plansaker (§§ 12-2, 12-2, 12-3, 12-14)
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C.2.1 Planavklaringsmøte med referat (pr. møte)
a. Enkel sak:
kr 550,b. Middels tung sak: kr 1 040,c. Komplisert sak:
kr 1 500,Hvor det innen ett år kommer søknad om godkjenning i samme sak, skal saksgebyret
reduseres medbetalt gebyr for gjennomført planavklaringsmøte (første møte).
C.2.2 Forhåndsvurdering (Pbl §§12-3)
Forhåndsvurdering:
kr 5.170,C.2.3 Mindre vesentlig endring (Pbl §§12-14)
Mindre vesentlig endring: kr 3.070,C.2.4 Privat forslag til reguleringsplan (områderegulering el. detaljregulering) eller
endring av disse (Pbl §§ 12-1, 12-2, 12-3, 12-14)
Saksgebyret skal beregnes etter følgende tabell:
Basisgebyr 2015

Arealgebyr, areal inntil Arealgebyr, areal inntil Berabeiding
5.000 m2 pr. 100 m2
5.000 m2 pr. 100 m2

Enkel sak

kr 15 000

kr 160

kr 90

Etter medgått tid

Middels tung sak

kr 24 000

kr 170

kr 100

Etter medgått tid

Komplisert sak

kr 19 000

kr 180

kr 110

Etter medgått tid

2

Basisgebyret er et fast gebyr til dekning av kommunes gjennomsnittskostnader med en
søknad som er fullstendig fra søkers side, fram til saken er en ”offentlig” plansak. Gradering
som angitt i C.2.1. Maksimumsgebyr for plansaker er:
kr 41.200,Der hvor en plan inneholder punktfeste, regnes hvert å utgjøre et areal på 1.000 m².
Bearbeiding etter medgått tid, timepris er:

kr 840,-

Virksomhetsleder ved plan- og forvaltning avgjør hva som er enkel, middels eller komplisert
sak. Det betales ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter
vernehensyn, friområder, landbruksområder, kommunale bygge- og anleggsområder,
allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.
Pbl § 2-1 – krav til digital plan
Med hjemmel i pbl § 2-1 krever Vadsø kommune at planforslag leveres i digitalform.
Regelen forutsetter at planens kartdata er i SOSI-kodet form. Dersom kommunen som ledd i
saksbehandlingen fram til saken blir en ”offentlig” plansak, må bruke tid på bearbeiding av
planpresentasjonen, skal det betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.
Det skal betales fullt
gebyr selv om forslagsstilleren trekker saken. Dersom det faste utvalg for plansaker ved sin
1.gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster forslaget, skal 50 % av gebyret
tilbakebetales. Dersom det faste utvalg for plansaker ved senere behandling forkaster forslaget
skal det betales fullt gebyr.
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Ønsker kommunen at planområdet utvides, skal det kun betales arealgebyr for den del som
søkerønsker å regulere. Framsetter rådmannen et alternativt forslag til det innsendte utkast og
dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom det gir vesentlig
redusert utbyggingspotensial/-areal i forhold til det private forslaget.
C.2.5 Konsekvensutredning (pbl §§ 14-1 tom 14-6)
Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jf. Forskrift
2009-06-26-855), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt
til fagkyndig bistand.
Basisgebyr:
kr 18 170,C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)
C.3.1 Ikke tilfredsstillende dokumentasjon
Ved vesentlige mangler ved søknad, som utløser skriftlige henvendelser:
C.3.2 Gebyr beregnet etter medgått tid
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, timesats:

kr 750,-

kr 840,-

C.3.3 Merarbeid
Ved ulovlig igangsatt byggearbeid skal tiltakshaver gebyrlegges for kommunens merarbeid
med registrering, kartlegging etc. etter medgått tid.
Timepris:
kr 840,C.3.4 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)
a. Tiltak uten ansvarsrett eller tiltak i tiltaksklasse 1.
b. Tiltak i tiltaksklasse 2
c. Tiltak i tiltaksklasse 3

kr 0

kr 1 180,kr 1 530,-

C.3.5 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (pbl §
20-2)
a. Søknad som krever oppdatering av offentlige kart eller register: kr 2 040,b. Søknad som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register: kr 1 180,c. Søknad som ikke gjelder bolig eller fritidseiendom:
kr 3 690,d. Ikke søknadspliktige tiltak som kommunen må byggesaksbehandle pga oppført
bygg i strid med pbl:
kr 1 760,Dersom saken utløser søknad (for eksempel for nær nabogrensen og naboen har innvendinger)
kommer saksbehandlingens grunnbeløp i tillegg.
Hvis kommunen krever at en søknad etter § 20-2 skal omgjøres til søknad etter § 20-1, skal
eventuelt innbetalt gebyr for første søknad komme til fratrekk i saksgebyret. Der hvor
tiltakshaver innen 3 år sender revidert melding som medfører at offentlig kart eller register
skal ajourføres, skal det betales tilleggsgebyr tilsvarende 25 % av gebyr etter pkt. a.
C.3.6 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (pbl kapittel 22)
Behandling av en søknad:
a. Der foretaket ikke har sentral godkjenning (pr. foretak):

kr 1 340,-
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b. Der tiltakshaver skal ha godkjenning (selvbygger):
kr 1 340,Foretak uten sentral godkjenning, og selvbygger, ved 2. gangs godkjenning:

kr 730,-

C.3.7 Dispensasjon (pbl kapittel 19)
Det betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon.
Søknad som krever høring:
kr 3 120,Søknad som ikke krever høring:
kr 2 560,Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5
C.3.8 Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarlige foretak (pbl § 201)
Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle
søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.
Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte
løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til
fagkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr.
Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det
betalesgebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales pr. enhet som
inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare for vedkommende enhet.
For kap. C.3.5, vil søknader om rammetillatelser utgjøre halve gebyret, mens andre halvpart
utgjøres av søknad om igangsettingstillatelse og senere ferdigattest.
C.3.8.1 Oppføring av bygning (pbl § 20-1 bokstav a)
Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en
byggesøknad, er, med unntak for punkt C.3.5.13 (heis m.v.), medregnet i byggesaksgebyret.
Boligbygning
Enebolig:
Enebolig med èn sokkel/ hybelleilighet:
For hver ekstra utleieleilighet, pr. leilighet:
Boligbygg med flere selvstendige boligenheter, pr. enhet:
Selvstendig boligenhet i bygg med annet formål, pr. boligenhet:

kr 9 020,kr 9 920,kr 3 510,kr 4 900,kr 4 900,-

Alle andre kategorier nybygg, tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller
transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg
Inntil 50 m²:
50 – 100m²:
100 – 200m²:
200 – 400m²:
400 – 600m²:

kr 3 120,kr 6 240,kr 10 020,kr 15 100,kr 22 620,-

Over 600m², hver ekstra 200m² gir et tillegg på:

kr 6 060,-
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C.3.8.2 Fasadeendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav c)
Tiltaksklasse 1:
Tiltaksklasse 2:
Tiltaksklasse 3:
2 930,-

kr 1 500,kr 2 240,medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr

C.3.8.3 Bruksendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav d)
a. Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v.: kr
1 930,b. Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller
anlegg, gebyrlegges med 50 % av satsene i punkt 3.8.1.
C.3.8.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav e)
Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand.
Minstegebyr:
kr 1 990,C.3.8.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl § 201 bokstav f)
For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig
tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand.
Minstegebyr:
kr 1 990,C.3.8.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v. (pbl § 20-1 bokstav
g)
Fast pris:

kr 1 990,-

C.3.8.7 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning. (pbl § 20-1
bokstav h-i)
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter plbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves
gebyr. Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyrene:
a. Innhegning:
kr 1 990,b. Skilt/reklame (Plbl § 30-3) uten godkjent plan. Første skilt:
kr 1 940,For tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt: kr 980
C.3.8.8 Delingssøknad (pbl § 20-1 bokstav m)
a. For behandling av søknad om deling av grunneiendom (privat eller statsgrunn):
kr 3 190,b. For behandling av delingssøknad med mer enn èn arealenhet betales et tillegg pr arealenhet
utover èn:
kr 650,-
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C.3.8.9 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 bokstav k)
For terrenginngrep inntil 200m² bruttoareal:

kr 3 860,-

I tillegg kan kommunen for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid.
Minste tillegg:
kr 1 130,C.3.8.10 Konstruksjon og anlegg (pbl § 20-1 bokstav a og j)
For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i
tiltakssøknaden, f.eks.
kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l., er disse delene av tiltaket
medregnet i nedenstående gebyrer.
Derimot skal det for tiltak etter pbl § 29-9 (heis m.v.) og større byggverk som inngår i et
anlegg, i
tillegg til nedenstående minstegebyr, også betales gebyr etter C.3.8.1 og C.3.8.11.
Kommunen kan for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid, og i tillegg
skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, (jf. pbl § 29-9, annet
ledd)
Minstegebyr:
kr 3 070,1. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, kai, molo, o.l.
Tiltak i tiltaksklasse 1:
Tiltak i tiltaksklasse 2:

kr 1 990,kr 3 010,-

2. Veger med tilhørende innretninger
Tiltak med veglengde inntil 200m:
Tiltak med veglengde over 200m:

kr 1 990,kr 3 980,-

3. Damanlegg, basseng, brønn o.l.
Tiltak i tiltaksklasse 1: kr 1.840,Tiltak i tiltaksklasse 2: kr 2.780,-

kr 1 990,kr 3 010,-

4. Røranlegg (vann, avløp, olje, gass), el., tele, TV og signalanlegg over, på og
underjordoverflaten for inntil èn km trasélengde
Tiltak i tiltaksklasse 1 grunngebyr:
kr 1 990,Tiltak i tiltaksklasse 2 grunngebyr:
kr 3 050,Her kan i tillegg komme saksbehandlingsgebyr av søknad om utslippstillatelse i
henhold til Forurensningsloven.
5. Andre konstruksjoner og anlegg
For andre typer konstruksjoner og anlegg skal det betales gebyr etter brukte timeverk,
også i klasse 1 og 2.
Minstegebyr:
Tiltak i tiltaksklasse 1:
kr 1 960,Tiltak i tiltaksklasse 2:
kr 3.050,-
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C.3.8.11 Heis, rulletrapp, og rullende fortau. (pbl § 29-9)
Beregnes etter medgått tid. Minstesats:

kr 1 960,-

C.3.9 Plassering og beliggenhetskontroll
For utplassering av bygg betales pr. bygning:
kr 3.750,I tillegg kan kommunen for større tidkrevende oppmålingsarbeid kreve ett tillegg etter
medgått tid.
C.4 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding
C.4.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til gitt
melding
1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling:
kr
1 290,2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling:
kr
670,3. Meldingsendring som medfører ny oppdatering av off. register:
kr
980,4. Meldingsendring som ikke medfører kart- eller registeroppdatering:
ikke
gebyr
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny
sak. Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til
regulativet, jf.kap. A.4.
C.4.2 Avviksbehandling
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens
kontroll, er gebyret pr. behandlet avvik:
kr 410,Kap. D Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)
D.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
a. Sak som krever befaring:
fem rettsgebyr.
b. Sak som ikke krever befaring:
tre rettsgebyr.
Rettsgebyret fastsettes av Stortinget
D.2 Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til
godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk
dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag.
(Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)
Kap. E Gebyrer for arbeider etter forurensingsloven (§ 52a)
Søknad om utslippstillatelse:

kr 3.070,-
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FEIEGEBYR
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
* Feiegebyr pr pipeløp; (kr. 366 eks. mva) kr 457 inkl. mva

INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
Størrelse

Leie pr. år

140
240
360
660
1000

liter
liter
liter
liter
liter

m3
3
4,0 m
3
6,0 m
3
8,0 m
2,5

140
240
360
660
1000

liter
liter
liter
liter
liter

m3
3
4,0 m
3
6,0 m
3
8,0 m
2,5

Pris pr.
tømming

Restavfall

Årskostnad
ved 1
behandlings- tømming pr.
gebyr
mnd
kr 40
kr 1 340
kr 60
kr 2 150
kr 80
kr 2 960
kr 150
kr 4 740
kr 220
kr 6 650

kr 260
kr 390
kr 510
kr 770
kr 1 020

kr 70
kr 100
kr 130
kr 200
kr 260

kr 1 910

kr 460

kr 540

kr 13 650

kr 2 550

kr 520

kr 850

kr 18 850

kr 3 190

kr 650

kr 1 290

kr 26 120

kr 3 820

kr 780

kr 1 700

kr 33 360

kr 250
kr 390
kr 510
kr 770
kr 1 020

kr 70
kr 100
kr 130
kr 200
kr 260

Papp/papir/plast
Behandlingsgebyr
kr 20
kr 1 170
kr 60
kr 2 150
kr 60
kr 2 650
kr 80
kr 3 900
kr 110
kr 5 350

kr 1 910

kr 460

kr 270

kr 10 460

kr 2 550

kr 520

kr 440

kr 13 760

kr 3 190

kr 650

kr 640

kr 18 460

kr 3 820

kr 780

kr 860

kr 23 180

INNLEVERING AV NÆRINGSAVFALL TIL MILJØSTASJONEN
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
 Levering av restavfall

kr 530 pr. m3
Kr 3 110 pr. tonn
 Bildekk
kr 140 pr. stk
Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der
forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.
 Spesialavfall
Gratis for private husholdninger.
Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som
medfører ekstra kostnader ved videre sending/ sluttbehandling
 Batterier – alle typer
Gratis
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Gjelder kun private husholdninger
Lyspærer/ lysrør
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
EE- avfall
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
Papp/ papir
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på
miljøstasjonen

Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/
stasjonsvogn skal veies:
 Treavfall
kr 3 110 pr. tonn
 Metall
kr 3 110 pr. tonn
 Avfall
kr 3 110 pr. tonn
 Papp/ papir
kr 3 110 pr. tonn eller kr 600 pr. m3 presset
Prisen gjelder levering fra næringslivet. Husholdninger leverer papp/papir gratis.
Alle priser er eks. mva

82/16
REVIDERT HANDLINGSPLAN TIL HRO PLANEN

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Forprosjekt for ny fløy ved helsesenteret – se tiltak 4a – søkes gjennomført i 2017.
Rådmannen bes legge frem forslag til finansiering så snart som mulig i 2017.
2. Tiltakene Avlastningsleiligheter på området rus og psykiatri (tiltak 4 c), Aktiviserende
utearealer ved helsesenter/bo- og omsorg (tiltak 4 d) og Ansettelse av ytterligere
psykolog (tiltak 5 f )– følges opp videre med hensyn til eksterne
finansieringsmuligheter og legges frem for kommunestyret i fbm budsjettregulering i
juni 2017
Behandling:
Leder av Ad-hoc utvalget, Geir Olav Næss, orienterte om det som er gjort i utvalget.
Repr. Geir Olav Næss, H la frem følgende felles endringsforslag – H/KRF/VLI:
”Kommunestyret vedtar fremlagt handlingsplan for HRO 2017 – 2020 med følgende
endringer:
1. Forprosjekt for ny fløy ved helsesenteret – se tiltak 4a – søkes gjennomført i 2017.
Nedsatt Ad-hoc utvalg følger forprosjektetet som referanse.
2. Tiltak 4c (Avlastningsleiligheter på området rus og psykiatri)
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Tiltak 4 d (Aktiviserende utearealer ved helsesenter/bo- og omsorg)
Tiltak 5 f (Ansettelse av ytterligere psykolog)
Disse tiltakene følges opp videre med hensyn til eksterne finansieringsmuligheter og
legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettregulering i juni 2017.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra H/VLI/KRF som ble vedtatt med 17
stemmer. 8 stemte imot.
Det ble votert over handlingsplanen for HRO med vedtatte endinger som ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar fremlagt handlingsplan for HRO 2017 – 2020 med følgende
endringer:
1. Forprosjekt for ny fløy ved helsesenteret – se tiltak 4a – søkes gjennomført i 2017.
Nedsatt Ad-hoc utvalg følger forprosjektetet som referanse.
2. Tiltak 4c (Avlastningsleiligheter på området rus og psykiatri)
Tiltak 4 d (Aktiviserende utearealer ved helsesenter/bo- og omsorg)
Tiltak 5 f (Ansettelse av ytterligere psykolog)
Disse tiltakene følges opp videre med hensyn til eksterne finansieringsmuligheter og legges
frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettregulering i juni 2017.

83/16
HELSEOVERSIKT FOR VADSØ KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar helseoversikt for Vadsø kommune til orientering.
Behandling:
Repr. Geir Olav Næss, H la frem følgende fellesforslag – H/KRF/VLI:
”Kommunestyret ønsker å bli holdt orientert om hvordan de fremtidige helseutfordringer som
helseoversikten gir blir ivaretatt.
Spesielt nevnes her utfordringene innenfor fattigdom, frafallet i videregående skole, mobbing,
samt livsstilsykdommer som Kols, Diabetes 2 og hjerte/kar lidelser.
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Denne rapporteringen skal skje minst en gang i året.”
Repr. Farid Shariati støtter fremlagt fellesforslag fra H/KRF/VLI med følgende
endring:
Ordet ”fattigdom” byttes med ”sosioøkonomiske forhold”
Votering:
Det ble votert over fremlagte forslag fra H/KRF/VLI, og MDG som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over innstilling med vedtatte endringer, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret ønsker å bli holdt orientert om hvordan de fremtidige helseutfordringer som
helseoversikten gir blir ivaretatt.
Spesielt nevnes her utfordringene innenfor sosioøkonomiske forhold, frafallet i videregående
skole, mobbing, samt livsstilsykdommer som Kols, Diabetes 2 og hjerte/kar lidelser.
Denne rapporteringen skal skje minst en gang i året.

84/16
HAVNEPLAN-DELPLAN

Forslag til vedtak/innstilling:
Det innvilgede tilskuddet på kr 200.000 til prosjektet ”Vadsø og fiskerinæringa” som
kommunestyret vedtok i desember 2015, omdisponeres til bruk i utarbeidelse av ny havneplan
2017 – 2020.

Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende:
”Saken utsettes.
Dette med bakgrunn i flere pågående prosesser som vil påvirke videre arbeid.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt utsettelsesforslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.
Dette med bakgrunn i flere pågående prosesser som vil påvirke videre arbeid.

Side 42 av 61

85/16
VADSØ HAVN - ÅRSBUDSJETT 2017

Forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020 vedtas.
Priser og vilkår for bruk av Vadsø havn 2017 vedtas.

Behandling:
Repr. Asbjørn Berg, H påpekte mangel av post 1720 i økonomiplan.
Dette følges opp av administrasjonen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020 vedtas.
Priser og vilkår for bruk av Vadsø havn 2017 vedtas.

86/16
VADSØ KOMMUNALLE EIENDOMSSELSKAP - ÅRSBUDSJETT 2017

Forslag til vedtak/innstilling:
 Vadsø kommunestyre vedtar vedlagte årsbudsjett 2017 for Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF.
 Det gjennomføres låneopptak på kr 10,8 mill i 2017. Det delegeres til rådmannen å
avtale lånets betingelse og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder
eventuelle rentebindinger.
Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende fellesforslag – H /KRF/VLI:
”Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett 2017 for Vadsø kommunale eiendomsselskap
KF med følgende endring: Husleie fra Vadsø kommune settes til 31 210 000kr.
Det gjennomføres låneopptak på 7,5 mill kr i 2017 til utvidelse av Lomakka barnehage. Det
delegeres til rådmannen å avtale lånets betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets
løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.
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Kommunestyret ber om å få en oversikt over fremtidige investeringsbehov med
eiendomsselskapets prioriteringer som grunnlag for videre forvaltning av bygningsmassen.
Oversikten bes fremlagt til kommunestyremøtet 16. februar 2017”
Votering:
Det ble votert over innstilling som enstemmig falt.
Det ble votert over fremlagt fellesforslag H/KRF/VLI som ble vedtatt med 16 stemmer.
9 stemte imot.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett 2017 for Vadsø kommunale eiendomsselskap
KF med følgende endring: Husleie fra Vadsø kommune settes til 31 210 000kr.
Det gjennomføres låneopptak på 7,5 mill kr i 2017 til utvidelse av Lomakka barnehage. Det
delegeres til rådmannen å avtale lånets betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets
løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.
Kommunestyret ber om å få en oversikt over fremtidige investeringsbehov med
eiendomsselskapets prioriteringer som grunnlag for videre forvaltning av bygningsmassen.
Oversikten bes fremlagt til kommunestyremøtet 16. februar 2017

87/16
VADSØ VANN OG AVLØP KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende:
1. Kommunestyret tar årsberetningen for 2015 for Vadsø vann og avløp KF til orientering.
2. Kommunestyret godkjenner driftsregnskapet 2015 for Vadsø vann og avløp KF.
Regnskapsmessig mindreforbruk kr 1 088 667,30 avsettes fond.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende:
1. Kommunestyret tar årsberetningen for 2015 for Vadsø vann og avløp KF til orientering.
2. Kommunestyret godkjenner driftsregnskapet 2015 for Vadsø vann og avløp KF.
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Regnskapsmessig mindreforbruk kr 1 088 667,30 avsettes fond.

88/16
EIENDOMSSELSKAP KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar følgende:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF med et
regnskapsmessig merforbruk på kr 1 699 672,2. Kommunestyret tar årsberetning 2015 til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø kommunestyre vedtar følgende:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF med et
regnskapsmessig merforbruk på kr 1 699 672,2. Kommunestyret tar årsberetning 2015 til orientering.

89/16
VADSØ VANN OG AVLØP - ÅRSBUDSJETT 2017

Forslag til vedtak/innstilling:
 Sak 04/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø Vann og Avløp KF vedtar å korrigere feil
fakturering for abonnenter med bruksareal under 175 m2 i perioden 01.01.2008 tom
31.12.2012. Styret ber administrasjonen om å utrede en forenklet
tilbakebetalingsmodell..
 Sak 05-06/16 i Vadsø Vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar foreslått
investeringsbudsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Vadsø vann og avløp KF med et
låneopptak på kr 13,9 mill.
 Sak 07/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar forslag til
driftsbudsjett for Vadsø vann og avløp KF. Økninger i avgifter gjelder kun for
fastavgiften og forbruksgebyret for vann, mens avgifter for avløp holdes utenfor.
Økningen utgjør totalt ca 5 % for abonnementene.
Vadsø kommunestyre vedtar styrets foreslåtte gebyrregulativ for 2017
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 Sak 09/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar låneopptak på kr
450 000,- for kjøp av 1 stk Ford Ranger.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
 Sak 04/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø Vann og Avløp KF vedtar å korrigere feil
fakturering for abonnenter med bruksareal under 175 m2 i perioden 01.01.2008 tom
31.12.2012. Styret ber administrasjonen om å utrede en forenklet
tilbakebetalingsmodell..
 Sak 05-06/16 i Vadsø Vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar foreslått
investeringsbudsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Vadsø vann og avløp KF med et
låneopptak på kr 13,9 mill.
 Sak 07/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar forslag til
driftsbudsjett for Vadsø vann og avløp KF. Økninger i avgifter gjelder kun for
fastavgiften og forbruksgebyret for vann, mens avgifter for avløp holdes utenfor.
Økningen utgjør totalt ca 5 % for abonnementene.
Vadsø kommunestyre vedtar styrets foreslåtte gebyrregulativ for 2017
 Sak 09/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar låneopptak på kr
450 000,- for kjøp av 1 stk Ford Ranger.

90/16
ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Forslag til vedtak/innstilling:
FORSLAG TIL V E D T A K 15. DESEMBER 2016
1.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med de tiltak og økonomiske
rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2017 vedtas
med nettobeløp for 6 ulike rammeområder.

2.

Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2017 med en samlet
ramme driftsutgifter på kr 599 244 388,- ekskl finanskostnader og en brutto utgiftsramme
på kr 37 625 000,- for investeringsbudsjettet inkludert lån til videreutlån i husbanken med
kr. 18 000 000,-.

3.

Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er
Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2017.
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4.

Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2017, skal være
i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2017. Marginavsetningen settes til
11 %.

5.

Eiendomsskatt
Det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr.
Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a.
Eiendomsskatten skrives ut ved 5,2 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jfr. §
13.
Det beregnes ikke bunnfradrag, jfr. § 11 annet ledd.
Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. § 25.
Ved taksering og utskriving benytter kommunen dokumentet “rammer og retningslinjer
for taksering I medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune” vedtatt av sakkyndig
nemnd.
Eiendommer i vedlagt oversikt som fritas for eiendomsskatt etter eskl. § 7 skal også
gjelde i 2017.

6.

Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger ihht
foreslåtte tiltak. For øvrige områder økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser
framgår av del 6.5 i dette dokumentet:
Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2017 med unntak for områder hvor
egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå.

7.

Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av
barnehageplass gjeldende for 2017.

8.

Vadsø kommunestyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage,
skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del 6.4.

9.

Det tas opp lån i 2017 inntil kr 35,125 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill.
Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i
hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.

10.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr 816
235,- per år.
Eventuell underdekking innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekking i
framtidige gebyrer.

11.

Behandling:
H/KRF/VLI la frem følgende forslag:
”Kommunestyret vedtar rådmannens forslag med disse endringene:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

DRIFTSBUDSJETT
Tiltak
2017
KUO
-2 000 000
Drift Vadsø museum
KUO 3
Oppretthode leirskole
335 000
60 000
KUO 6
Redusert prisøkning SFO
529 200
KUO 7
Opprettholde lærerst. usk
KUO 8
Opprettholde lærerst. bsk
518 175
409 500
KUO11
Ikke fellesferie barnehager
KUO 22
PPT-rådgiver
550 588
247 087
KUO 17
50% økt merkantil ressurs usk
HRO
Veterandag
25 000
Sentral styring
SS 6
1 plan/stabsmedarbeider
702 000
100 000
dagmøter k.styret
PMK
Vedlikehold grøntarealer
200 000
Turløyper, grusveier, barmarksløyper 300 000
Disponible midler PMK
150 000
1 650 000
Husleie VKE
1 300 000
Eskatt, fritak hytter/fritidseiend.
Eskatt, red. promille 5,2 til 4,9
1 050 000
Økte driftsutgifter totalt
Inndekning
Redusert overskudd
Disposisjonsfond
Endring av barnehagestruktur
Lavere sosialutgifter
Samlet inndekning

INVESTERINGSBUDSJETT
19 i-22
Søppeldunker langs gangstier
20
Belysn. park. ved Miljøbygget
21
Tilst.vurd. VJ bah, skole.samfh
22
Forprosjekt Fellesparken
23
Tømmestasjon bobiler
24
Forprosjekt fiskerikai
10
Forprosjekt HRO-planen
Økning investeringer totalt

2018

2019

2020

-2 000 000
335 000
60 000

-2 000 000
335 000
60 000

-2 000 000
335 000
60 000

409 500
550 588
247 087

550 588
247 087

550 588
247 087

25 000

25 000

25 000

702 000

702 000

702 000

200 000
150 000
1 650 000
1 300 000
1 050 000

100 000
150 000

100 000
150 000

1 300 000
1 050 000

1 300 000
1 050 000

6 126 550

4 679 175

2 519 675

2 519 675

5 600 000
526 550

4 000 000

1 839 675

1 239 675

679 175
4 679 175

680 000
2 519 675

600 000
680 000
2 519 675

6 126 550

100 000
250 000
100 000
250 000
750 000
100 000
500 000
2 050 000

Finansiering: Bruk av investeringsfond
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KOMMENTARER
1. Driftstilskudd Vadsø museum
Vadsø museum har fått en engangsbevilgning over statsbudsjettet for 2017. Vi arbeider for at
det skal bli en fast bevilgning.
2. Opprettholde leirskole
Vi ønsker å beholde dagens tilbud om leirskole til elever i 7.klasse. Leirskolen er viktig i
arbeidet med det sosiale miljøet i ungdomsgruppen, den bygger på et likhetsprinsipp og virker
inkluderende. Vi ser også at leirskolen kan sees som et tiltak innenfor det arbeidet som nå
igangsettes innenfor tidlig innsats og prosjektet «Vadsømodellen - Alle skal med!».
3. Reduksjon i prisøkning SFO
Vi går inn for en prisøkning innenfor SFO på 3%, ikke 5.
4-5. Lærerstillinger i ungdomsskolen og barneskolen
Vi vil beholde disse stillingene med bakgrunn i de konsekvenser som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett 2017. Undervisning av nyankomne minoritetsspråklige elever
i ungdomsskolen og tilpasset undervisning i barneskolen vektlegges som viktige faktorer
innenfor undervisningssektoren. For årene 2018-20 vil videreføringen være avhengig av
statlige bevilgninger.
6. Fellesferie barnehager
Vi ønsker ikke at det innføres fellesferie i barnehagene. Dette kan medføre vanskeligheter for
mange berørte familier da ferieavviklingen blir mindre fleksibel.
7. PPT-rådgiver
PPT-tjenesten har fått utvidede oppgaver med tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn
med spesielle behov. Det er også behov for mer systemrettet arbeid i skoler og barnehager.
8. Merkantil ressurs Vadsø ungdomsskole
Vi vektlegger behovet for at pedagogisk personell må frigjøres til å fokusere på det
pedagogiske arbeidet framfor diverse merkantile oppgaver.
9. Veterandagen – fast tilskudd
Vi ønsker at Veterandagen markeres årlig i kommunal regi. Det settes av et årlig beløp til
gjennomføring av tiltaket.
10. Forprosjekt HRO-planen
Det iverksettes arbeid med forprosjekt for Vadsø Helsesenter og Bo- og omsorgsboligene med
sikte på å starte opp med utvikling av anlegget i 2018. Skisseprosjektet fra 2013 brukes som
utgangspunkt for oppgradering og utvikling av anlegget slik at det imøtekommer de behov
som vi ser komme.
11. Plan-/stabsmedarbeider
Vi ønsker en styrkning av kommunens plankompetanse og ressurser. Dette vil redusere
behovet for kjøp av denne typen tjenester, og bidra til å styrke organisasjonen.
12. Kommunestyret; endring til dagsmøter i 2017.
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Vi ønsker at kommunen i 2017 prøver ut en ordning med møter på dagtid. Politisk arbeid skal
sidestilles med annen type arbeid, derfor bør møtene legges til ordinær arbeidstid. Dette vil
også gjøre det lettere for småbarns-foreldre å delta i politisk virksomhet.
13. Vedlikeholdstiltak grøntarealer m.m.
Vi ser behov for å lage en vedlikeholdsplan for kommunens grøntarealer, i dag skjer dette noe
tilfeldig og lite målrettet. Det må tilføres ressurser om dette arbeidet skal tilfredsstille en del
av de mål og ønsker som befolkningen har.
14. Vedlikehold turløyper, grusveier og barmarksløyper.
Vi ønsker å gi våre turløyper, grusveier og barmarksløyper et sårt tiltrengt vedlikehold. Dette
har vært et nedprioritert område over mange år, og er ikke naturvennlig eller hensiktsmessig
slik flere av disse fremstår i dag.
15. Disponible midler PMK
Vi ser behovet for at PMK (det politiske organet) får et eget disponibelt beløp
(disposisjonsfond) til å løse ad-hoc problemstillinger som oppstår i løpet av året (mellom
budsjettbehandlinger). Dette etter samme praksis som formannskapets modell
(formannskapets disposisjonsfond)
16. Husleie VKE
Økte vedlikeholdsoppgaver pga. økt areal samt vedlikeholdsetterslep tilsier en økning i
husleie til eiendomsselskapet.
17.-18. Eiendomsskatt
Vi ønsker ikke eiendomsskatt på fritidsbygg i Vadsø kommune. Vi ønsker et lavere nivå på
skatten og vil i dette budsjettet å redusere skatten i 2017 fra 5,2 til 4,9 promille.
19 Søppeldunker langs gangstier
Det er kommet flere henvendelser om at avstanden mellom søppeldunkene er for stor.
20. Belysning av parkeringsplasser ved Miljøbygget
For å bedre trafikksikkerheten er det behov for opplysning av parkeringsplassene ved
Miljøbygget. Vi har mottatt flere henvendelser fra brukere av bassenget om manglende
belysning og ønsker å prioritere dette som et investeringstiltak i 2017.
21. Tilstandsvurdering av skole, barnehage og samfunnshus i Jakobselv
Vi ønsker en samlet vurdering av all bygningsmasse, dette for å kunne prioritere fremtidige
renoveringsbehov.
22. Forprosjekt Fellesparken
Vi har som mål å realisere Fellesparken. Parken må sees i sammenheng med eksisterende
institusjoner i nærliggende område; skolene, bo- og omsorgssenteret, helsesenteret og PUboligene. Parken er tenkt å bli et møtested for alle generasjoner i Vadsø.
23. Tømmestasjon for bobiler og campingvogner
Vadsø by mangler en skikkelig oppstillingsplass og tømmestasjon for bobiler og
campingvogner. Dette får gjerne den konsekvensen at turistene drar forbi Vadsø. Vi ønsker nå
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å legge mye bedre til rette for at vår turistsatsning kan vokse. Vi setter derfor av inntil 750
000 kr i investeringsbudsjettet for å realisere dette allerede for turistsesongen 2017.
24. Forprosjekt fiskerikai
Det lages skisseprosjekt og anbudspapirer på utvidelse av kaiarealet ved Serviceanlegget for
fiskere. Det kan gjøres ved å legge kaidekke over det eksisterende "hullet" i kaia (240m2).
Dette for å ivareta økt behov for plass/lagringsarealer/redskapsbuer fordi det er kommet flere
fiskere/brukere av anlegget de siste år. Prosjektet kan gjennomføres i regi av Vadsø havn.
ANNET
Frisklivssentral
Kommunen har fått tilsagn om et tilskudd på 130 000 kr fra fylkesmannen til etablering av
frisklivssentral. I tillegg er der overførte midler fra 2015 på 65 283 kr, til sammen 195 283 kr.
Vi vil undersøke ulike muligheter for å realisere en frisklivssentral.
Ungdomsbilett Vadsø Kino
I forbindelse med budsjettregulering i 2017 ønsker vi å innføre et klippekort for ungdom som
besøker vadsø kino. Kortet skal gi ungdom hvert femte besøk gratis, kortet skal være rettet
mot aldersgruppen 15 – 18 år-”
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AP la frem følgende forslag:
”
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”
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SV la frem følgende forslag:
”

”
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MDG la frem følgende forslag:
”

”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra MDG som fikk 1 stemme.
Det ble votert over fremlagt forslag fra SV som fikk 3 stemmer.
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP som fikk 8 stemmer.
Det ble votert over fremlagt forslag fra H/KRF/VLI som ble vedtatt med 13 stemmer.
Det ble votert over innstilling med vedtatte endringer fra H/KRF/VLI som ble vedtatt med 13
stemmer. 12 stemte imot.

Vedtak:
FORSLAG TIL V E D T A K 15. DESEMBER 2016
1.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med de tiltak og økonomiske
rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2017 vedtas
med nettobeløp for 6 ulike rammeområder.

2.

Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2017 med en samlet
ramme driftsutgifter på kr 599 244 388,- ekskl finanskostnader og en brutto utgiftsramme

Side 55 av 61

på kr 37 625 000,- for investeringsbudsjettet inkludert lån til videreutlån i husbanken med
kr. 18 000 000,-.
3.

Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er
Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2017.

4.

Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2017, skal være
i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2017. Marginavsetningen settes til
11 %.

5.

Eiendomsskatt
Det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr.
Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a.
Eiendomsskatten skrives ut ved 5,2 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jfr. §
13.
Det beregnes ikke bunnfradrag, jfr. § 11 annet ledd.
Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. § 25.
Ved taksering og utskriving benytter kommunen dokumentet “rammer og retningslinjer
for taksering I medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune” vedtatt av sakkyndig
nemnd.
Eiendommer i vedlagt oversikt som fritas for eiendomsskatt etter eskl. § 7 skal også
gjelde i 2017.

6.

Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger ihht
foreslåtte tiltak. For øvrige områder økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser
framgår av del 6.5 i dette dokumentet:
Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2017 med unntak for områder hvor
egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå.

7.

Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av
barnehageplass gjeldende for 2017.

8.

Vadsø kommunestyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage,
skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del 6.4.

9.

Det tas opp lån i 2017 inntil kr 35,125 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill.
Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i
hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.

10.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr 816
235,- per år.
Eventuell underdekking innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekking i
framtidige gebyrer.

11.
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Med følgende vedtatte endringer:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

DRIFTSBUDSJETT
Tiltak
2017
KUO
-2 000 000
Drift Vadsø museum
KUO 3
Oppretthode leirskole
335 000
60 000
KUO 6
Redusert prisøkning SFO
529 200
KUO 7
Opprettholde lærerst. usk
KUO 8
Opprettholde lærerst. bsk
518 175
409 500
KUO11
Ikke fellesferie barnehager
KUO 22
PPT-rådgiver
550 588
247 087
KUO 17
50% økt merkantil ressurs usk
HRO
Veterandag
25 000
Sentral styring
SS 6
1 plan/stabsmedarbeider
702 000
100 000
dagmøter k.styret
PMK
Vedlikehold grøntarealer
200 000
Turløyper, grusveier, barmarksløyper 300 000
Disponible midler PMK
150 000
1 650 000
Husleie VKE
1 300 000
Eskatt, fritak hytter/fritidseiend.
Eskatt, red. promille 5,2 til 4,9
1 050 000
Økte driftsutgifter totalt
Inndekning
Redusert overskudd
Disposisjonsfond
Endring av barnehagestruktur
Lavere sosialutgifter
Samlet inndekning

INVESTERINGSBUDSJETT
19 i-22
Søppeldunker langs gangstier
20
Belysn. park. ved Miljøbygget
21
Tilst.vurd. VJ bah, skole.samfh
22
Forprosjekt Fellesparken
23
Tømmestasjon bobiler
24
Forprosjekt fiskerikai
10
Forprosjekt HRO-planen
Økning investeringer totalt

2018

2019

2020

-2 000 000
335 000
60 000

-2 000 000
335 000
60 000

-2 000 000
335 000
60 000

409 500
550 588
247 087

550 588
247 087

550 588
247 087

25 000

25 000

25 000

702 000

702 000

702 000

200 000
150 000
1 650 000
1 300 000
1 050 000

100 000
150 000

100 000
150 000

1 300 000
1 050 000

1 300 000
1 050 000

6 126 550

4 679 175

2 519 675

2 519 675

5 600 000
526 550

4 000 000

1 839 675

1 239 675

679 175
4 679 175

680 000
2 519 675

600 000
680 000
2 519 675

6 126 550

100 000
250 000
100 000
250 000
750 000
100 000
500 000
2 050 000

Finansiering: Bruk av investeringsfond
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KOMMENTARER
1. Driftstilskudd Vadsø museum
Vadsø museum har fått en engangsbevilgning over statsbudsjettet for 2017. Vi arbeider for at
det skal bli en fast bevilgning.
2. Opprettholde leirskole
Vi ønsker å beholde dagens tilbud om leirskole til elever i 7.klasse. Leirskolen er viktig i
arbeidet med det sosiale miljøet i ungdomsgruppen, den bygger på et likhetsprinsipp og virker
inkluderende. Vi ser også at leirskolen kan sees som et tiltak innenfor det arbeidet som nå
igangsettes innenfor tidlig innsats og prosjektet «Vadsømodellen - Alle skal med!».
3. Reduksjon i prisøkning SFO
Vi går inn for en prisøkning innenfor SFO på 3%, ikke 5.
4-5. Lærerstillinger i ungdomsskolen og barneskolen
Vi vil beholde disse stillingene med bakgrunn i de konsekvenser som er beskrevet i
rådmannens forslag til budsjett 2017. Undervisning av nyankomne minoritetsspråklige elever
i ungdomsskolen og tilpasset undervisning i barneskolen vektlegges som viktige faktorer
innenfor undervisningssektoren. For årene 2018-20 vil videreføringen være avhengig av
statlige bevilgninger.
6. Fellesferie barnehager
Vi ønsker ikke at det innføres fellesferie i barnehagene. Dette kan medføre vanskeligheter for
mange berørte familier da ferieavviklingen blir mindre fleksibel.
7. PPT-rådgiver
PPT-tjenesten har fått utvidede oppgaver med tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn
med spesielle behov. Det er også behov for mer systemrettet arbeid i skoler og barnehager.
8. Merkantil ressurs Vadsø ungdomsskole
Vi vektlegger behovet for at pedagogisk personell må frigjøres til å fokusere på det
pedagogiske arbeidet framfor diverse merkantile oppgaver.
9. Veterandagen – fast tilskudd
Vi ønsker at Veterandagen markeres årlig i kommunal regi. Det settes av et årlig beløp til
gjennomføring av tiltaket.
10. Forprosjekt HRO-planen
Det iverksettes arbeid med forprosjekt for Vadsø Helsesenter og Bo- og omsorgsboligene med
sikte på å starte opp med utvikling av anlegget i 2018. Skisseprosjektet fra 2013 brukes som
utgangspunkt for oppgradering og utvikling av anlegget slik at det imøtekommer de behov
som vi ser komme.
11. Plan-/stabsmedarbeider
Vi ønsker en styrkning av kommunens plankompetanse og ressurser. Dette vil redusere
behovet for kjøp av denne typen tjenester, og bidra til å styrke organisasjonen.
12. Kommunestyret; endring til dagsmøter i 2017.
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Vi ønsker at kommunen i 2017 prøver ut en ordning med møter på dagtid. Politisk arbeid skal
sidestilles med annen type arbeid, derfor bør møtene legges til ordinær arbeidstid. Dette vil
også gjøre det lettere for småbarns-foreldre å delta i politisk virksomhet.
13. Vedlikeholdstiltak grøntarealer m.m.
Vi ser behov for å lage en vedlikeholdsplan for kommunens grøntarealer, i dag skjer dette noe
tilfeldig og lite målrettet. Det må tilføres ressurser om dette arbeidet skal tilfredsstille en del
av de mål og ønsker som befolkningen har.
14. Vedlikehold turløyper, grusveier og barmarksløyper.
Vi ønsker å gi våre turløyper, grusveier og barmarksløyper et sårt tiltrengt vedlikehold. Dette
har vært et nedprioritert område over mange år, og er ikke naturvennlig eller hensiktsmessig
slik flere av disse fremstår i dag.
15. Disponible midler PMK
Vi ser behovet for at PMK (det politiske organet) får et eget disponibelt beløp
(disposisjonsfond) til å løse ad-hoc problemstillinger som oppstår i løpet av året (mellom
budsjettbehandlinger). Dette etter samme praksis som formannskapets modell
(formannskapets disposisjonsfond)
16. Husleie VKE
Økte vedlikeholdsoppgaver pga. økt areal samt vedlikeholdsetterslep tilsier en økning i
husleie til eiendomsselskapet.
17.-18. Eiendomsskatt
Vi ønsker ikke eiendomsskatt på fritidsbygg i Vadsø kommune. Vi ønsker et lavere nivå på
skatten og vil i dette budsjettet å redusere skatten i 2017 fra 5,2 til 4,9 promille.
19 Søppeldunker langs gangstier
Det er kommet flere henvendelser om at avstanden mellom søppeldunkene er for stor.
20. Belysning av parkeringsplasser ved Miljøbygget
For å bedre trafikksikkerheten er det behov for opplysning av parkeringsplassene ved
Miljøbygget. Vi har mottatt flere henvendelser fra brukere av bassenget om manglende
belysning og ønsker å prioritere dette som et investeringstiltak i 2017.
21. Tilstandsvurdering av skole, barnehage og samfunnshus i Jakobselv
Vi ønsker en samlet vurdering av all bygningsmasse, dette for å kunne prioritere fremtidige
renoveringsbehov.
22. Forprosjekt Fellesparken
Vi har som mål å realisere Fellesparken. Parken må sees i sammenheng med eksisterende
institusjoner i nærliggende område; skolene, bo- og omsorgssenteret, helsesenteret og PUboligene. Parken er tenkt å bli et møtested for alle generasjoner i Vadsø.
23. Tømmestasjon for bobiler og campingvogner
Vadsø by mangler en skikkelig oppstillingsplass og tømmestasjon for bobiler og
campingvogner. Dette får gjerne den konsekvensen at turistene drar forbi Vadsø. Vi ønsker nå
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å legge mye bedre til rette for at vår turistsatsning kan vokse. Vi setter derfor av inntil 750
000 kr i investeringsbudsjettet for å realisere dette allerede for turistsesongen 2017.
24. Forprosjekt fiskerikai
Det lages skisseprosjekt og anbudspapirer på utvidelse av kaiarealet ved Serviceanlegget for
fiskere. Det kan gjøres ved å legge kaidekke over det eksisterende "hullet" i kaia (240m2).
Dette for å ivareta økt behov for plass/lagringsarealer/redskapsbuer fordi det er kommet flere
fiskere/brukere av anlegget de siste år. Prosjektet kan gjennomføres i regi av Vadsø havn.
ANNET
Frisklivssentral
Kommunen har fått tilsagn om et tilskudd på 130 000 kr fra fylkesmannen til etablering av
frisklivssentral. I tillegg er der overførte midler fra 2015 på 65 283 kr, til sammen 195 283 kr.
Vi vil undersøke ulike muligheter for å realisere en frisklivssentral.
Ungdomsbilett Vadsø Kino
I forbindelse med budsjettregulering i 2017 ønsker vi å innføre et klippekort for ungdom som
besøker vadsø kino. Kortet skal gi ungdom hvert femte besøk gratis, kortet skal være rettet
mot aldersgruppen 15 – 18 år-

91/16
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Grunnskolen – styring og oppgavefordeling
2. Nærings – og utviklingsområde
3. Saksbehandling enkeltvedtak
4. Kommunale foretak
5. NAV – kommunale tjenester
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Behandling:
Repr. Kristian Wengen, AP la frem følgende endringsforslag:
”Nytt punkt 2.
IKT og digitale løsninger i kommunen
Siste setning strykes”
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Repr. Asbjørn Berg, H la frem følgende endringsforslag:
”Punkt 4 blir nytt punkt 1.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra H som ble vedtatt med 13 stemmer. 12
stemte imot.
Det ble votert over innstilling, med vedtatte endringer, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Kommunale foretak
2. IKT og digitale løsninger i kommunen
3. Grunnskolen – styring og oppgavefordeling
4. Nærings – og utviklingsområde
5. Saksbehandling enkeltvedtak
6. NAV – kommunale tjenester
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