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20 Gebyrliste
20.1 Bibliotek
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Erstatningskort for lånekort

50

52

2

4%

Første lånekort er gratis.

Erstatningskort for lånekort
Gebyr for erstatningskort gjelder i utgangspunktet også barn og unge, men skjønn skal brukes.

20.1.1 Purregebyr
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

1. purrebrev

40

41

1

3%

2. purrebrev

40

41

1

3%

100 104

4

4%

3. purrebrev

Ingen gebyr for barn og unge
under 16 år
Ingen gebyr for barn og unge
under 16 år
Ingen gebyr for barn og unge
under 16 år

3. purrebrev
Etter 3. gangs purring blir lånekort sperret for videre utlån og erstatningskrav sendt. Blir materialet
levert inn etter erstatningskrav er sendt, må det i tillegg til purregebyr betales et faktureringsgebyr
på 50 kroner. Utestående gebyrer som overskrider 100 kroner må betales før man kan låne igjen.

20.1.2 Erstatningskrav
Gebyr

Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring Endring Trendpil Merknad
i kr
i%

DVD

250

259

9

4%

Faglitteratur barneog
ungdomsavdelingen
Faglitteratur
voksenavdelingen
Lydbøker på CD
barne- og
ungdomsavdelingen
Lydbøker på CD
voksenavdelingen
Materiale innlånt fra
andre bibliotek

400

415

15

4%

550

570

20

4%

350

363

13

4%

Ved tap av 1 CDerstattes
hele

450

467

17

4%

Ved tap av 1 CDerstattes
hele

Iht.
Iht.
långivende långivende
bib.
bib.
400
415

15

4%

20

4%

Skjønnlitteratur
barne- og
ungdomsavdelingen
Skjønnlitteratur
voksenavdelingen

550

570
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Gebyr

Enhet Sats 2022 Sats 2023 Endring Endring Trendpil Merknad
i kr
i%

Språkkurs

Vurderes Vurderes
særskilt
særskilt
110
114

Tegneserier, hefte
Tidsskrifter

4

4%

Andre satser kan
forekomme.

Vurderes Vurderes
særskilt
særskilt

Tegneserier, hefte
Tap av sjeldne tegneserier eller tegneserier som inngår i en serie kan medføre høyere gebyr.

20.2Kulturskole
Gebyr
Elevplass pr. semester

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
1 827 1 895

68

4%

Instrumentleie pr. semester

338

351

13

4%

Utvidet tid 10 minutter pr.
semester
Utvidet tid 20 minutter pr.
semester

640

664

24

4%

1 279 1 326

47

4%

30% reduksjon for 2. elevplass.
30% søskenreduksjon.

20.3Leiepriser kommunale lokaler
Kategori A:
Frivillige organisasjoner som foreninger, lag, stiftelser osv. som er registrert i Brønnøysundregistre i
Frivillighetsregisteret og med adresse i Holmestrand kommune, som er åpen for alle, uansett bl.a.
religiøs eller politisk tilknytning. (Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller
økonomiske interesser faller ikke under denne kategorien.)
Kategori B:
Ikke-registrerte grupperinger, med adresse i Holmestrand, som er åpen for alle, uansett bl.a. religiøs
eller politisk tilknytning. (Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller
økonomiske interesser faller ikke under denne kategorien.)
Kategori C:
Øvrige organisasjoner og grupper med adresse i Holmestrand. Frivillige organisasjoner og ikkeregistrerte grupperinger, med adresse utenfor Holmestrand. Privatpersoner
Kategori D:
Kommersielle aktører: kun etter avtale for hvert tilfelle
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20.3.1 Kategori A
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Alle kommunale lokaler
Lys- og lydtekniker pr.
påbegynte time

Gratis Gratis
370 384

14

4%

Gjelder alle bygg

20.3.2 Kategori B
Gebyr

Enhet

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Arrangement med
Idrettshall Etter Etter
billettinntekter
avtale avtale
Auditorium Gjøklep skole Skoler
128 133

5

4%

Bibliotek Holmestrand,
multirom
Biorama Bandbinge,
voksne
Biorama Bandrom, barn
og unge
Biorama Bandrom,
voksne
Biorama forestillingsdag

Kultur

846

877

31

4%

Kultur

138

143

5

4%

Biorama lager

Kultur

769

Biorama Maskinrommet

Kultur

Biorama speilsal

Kultur

Biorama øvelsesdager

Kultur

Blindkjeller Kjeldås

Skoler

318

Blindkjeller Kjeldås
rigging dagen før
Ekeberghallen (inkl.
garderobe)
Flerbrukshus Hof,
møterom Låven
Gymsal Botne

Skoler

Kultur
Kultur

Gratis Gratis

Langtidsleie pr. dag
Pr. dagdel (inntil 4 timer)

234

8

4%

4 971 5 155

184

4%

797

28

4%

Pr. halvt år

261

271

10

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

261

271

10

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

1 025 1 063

38

4%

I tilknytning til en øvelsesdag

330

12

4%

Pris pr. dag

261

271

10

4%

Idrettshall

185

192

7

4%

Priser pr. time

Kultur

261

271

10

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Skoler

108

112

4

4%

Priser pr. time

Gymsal Galleberg skole

Skoler

108

112

4

4%

Priser pr. time

Gymsal Haga skole

Skoler

108

112

4

4%

Priser pr. time

Gymsal Kjeldås skole

Skoler

108

112

4

4%

Priser pr. time

Gymsal Kleiverud

Skoler

108

112

4

4%

Priser pr. time

Gymsalene Sande
Ungdomsskole
Hof Bandbinge, barn og
unge
Hof Bandbinge, voksne

Skoler

108

112

4

4%

Priser pr. time

Kultur
Kultur

226

234

8

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Hof Bandbinge, voksne

Kultur

138

143

5

4%

Langtidsleie pr. dag

Hof flerbrukshus, div.
møterom

Kultur

Kultur

226

Priser pr. time

Gratis Gratis

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Gratis Gratis
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Gebyr

Enhet

Hof herredshus,
møterom
Hofhallen (inkl.
garderobe og kiosk)
Høyanghallen (inkl.
garderobe)
Kjærsenteret, fredag søndag
Kjærsenteret, mandag torsdag
Klasserom

Kultur

261

271

10

4%

Idrettshall

185

192

7

4%

Priser pr. time

Idrettshall

185

192

7

4%

Priser pr. time

1 271 1 318

47

4%

Kultur

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Kultur

846

877

31

4%

Skoler

128

133

5

4%

Priser pr. time

Klatrevegg Gjøklep

Idrettshall

62

64

2

3%

Priser pr. time

Klatrevegg Hofhallen

Idrettshall

123

128

5

4%

Priser pr. time

Kultursal Hof med
kjøkken
Kultursal Hof rigging
dagen før
Kultursal Hof ved
hovedinngang, vestibyle
og kjøkken
Kun garderobe
idrettshall/gymsal
Lavvo/grillhytte Hof skole

Kultur

3 065 3 178

113

4%

Pr. dag

691

25

4%

1 025 1 063

38

4%

Pr. dag

Priser pr. time

Lys- og lydtekniker pr.
påbegynt time
Møterom Hofhallen

Obligatorisk leie av gulv
ved div. arrangementer
Sande kommunelokale
rigging dagen før
Sande kommunelokale,
lagerbod 2. etasje
Sande kommunelokale,
lagerrom 2. etasje
Sande kommunelokale,
sal og kjøkken
Sande prestegård,
peisestua med kjøkken
Sande prestegård, rigging
dagen før
Sande prestegård, sal
med kjøkken
Sande prestegård, sal,
peisestua med kjøkken
Sandehallen (inkl.
garderobe)
Sandetun aktivitetsenter,
kaféområde med kjøkken
Sandetun aktivitetsenter,
møterom
Selvikhallen (inkl.
garderobe)

Kultur
Kultur

Idrettshall
Skoler

666

82

85

3

4%

472

490

18

4%

370

384

14

4%

Idrettshall inkl. i inkl. i
leie leie av
av hall
hall
Idrettshall 9 738 10 098

Gjelder alle bygg
ellers 156 pr. dagdel

360

4%

inkl. legging og rengjøring

Kultur

666

691

25

4%

Kultur

410

425

15

4%

Pr. halvt år

Kultur

769

797

28

4%

Pr. halvt år

Kultur

3 065 3 178

113

4%

Pr. dag

Kultur

1 584 1 643

59

4%

Pr. dag

691

25

4%

Kultur

1 584 1 643

59

4%

Pr. dag

Kultur

2 378 2 466

88

4%

Pr. dag
Priser pr. time

Kultur

666

Idrettshall

185

192

7

4%

Kultur

846

877

31

4%

Kultur

261

271

10

4%

Idrettshall

185

192

7

4%

Priser pr. time
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Gebyr

Enhet

Skolekjøkken Hof skole

Skoler

Voldshagan inkl. kjøkken
fredag - søndag
Voldshagan inkl. kjøkken
mandag - torsdag
Voldshagan rigging dagen
før
Ødegårdbua fredag søndag
Ødegårdbua mandag torsdag

Kultur

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
318

330

12

4%

1 271 1 318

47

4%

Kultur

846

877

31

4%

Kultur

666

691

25

4%

1 271 1 318

47

4%

31

4%

Kultur
Kultur

846

877

Fra november til og med
mars
Fra november til og med
mars

20.3.3 Kategori C
Gebyr

Enhet

Sats 2022 Sats 2023 Endring Endring Trendpil Merknad
i kr
i%

Arrangement i
idrettshallene
med
billettinntekter
Auditorium
Gjøklep skole
Bibliotek
Holmestrand,
diverse møterom
Bibliotek
Holmestrand,
multisal
Bibliotek Sande

Idrettshall Billettavgift Billettavgift
etter
etter
avtale
avtale

Biorama
Bandbinge,
voksne
Biorama
Bandrom, barn og
unge
Biorama
Bandrom, voksne
Biorama
forestillingsdag
Biorama lager
Biorama
Maskinrommet
Biorama Speilsal

Skole

261

271

10

4%

Kultur

Etter
avtale

Etter
avtale

Kultur

1 271

Kultur

1 318

47

4%

Kultur

Etter
avtale
205

Etter
avtale
213

8

4%

Langtidsleie pr. dag

Kultur

261

271

10

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Kultur

451

468

17

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Kultur

Kultur

Etter
avtale
Etter
avtale
528

Etter
avtale
Etter
avtale
548

20

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Kultur

528

548

20

4%

Per dagdel (inntil 4 timer)

Etter
avtale
630

Etter
avtale
653

23

4%

I tilknytning til en
forestilling
Priser pr. dag

528

548

20

4%

630

653

23

4%

Priser pr. time

369

383

14

4%

Priser pr. time

Kultur

Biorama
Kultur
øvelsesdag
Blindkjeller
Skoler
Kjeldås
Blindkjeller
Skoler
Kjeldås rigging
dagen før
Ekeberghallen
Idrettshall
(inkl. garderobe)
Gymsal Botne
Skoler

Priser pr. time

Pr. halvt år
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Gebyr

Enhet

Gymsal Galleberg
skole
Gymsal Haga
skole
Gymsal Kjeldås
skole
Gymsal Kleiverud

Skoler

369

383

14

4%

Priser pr. time

Skoler

369

383

14

4%

Priser pr. time

Skoler

369

383

14

4%

Priser pr. time

Skoler

369

383

14

4%

Priser pr. time

Gymsalene Sande
ungdomsskole
Hof Bandbinge,
barn og unge
Hof bandbinge,
voksne
Hof Bandbinge,
voksne
Hof flerbrukshus,
diverse møterom
Hof flerbrukshus,
møterom Låven
Hof herredshus,
møterom
Hofhallen (inkl.
garderobe og
kiosk)
Høyanghallen
(inkl. garderobe)
Kjærsenteret,
fredag - søndag
Kjærsenteret,
mandag - torsdag
Klasserom

Skoler

369

383

14

4%

Priser pr. time

Kultur

261

271

10

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Kultur

451

468

17

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Kultur

205

213

8

4%

Langtidsleie pr. dag

Kultur
Kultur

Etter
avtale
528

Etter
avtale
548

20

4%

Pr. dagdel (inntil 4 timer)

Kultur

528

548

20

4%

Idrettshall

630

653

23

4%

Priser pr. time

Idrettshall

630

653

23

4%

Priser pr. time

Kultur

1 896

1 966

70

4%

Kultur

1 271

1 318

47

4%

Skoler

256

265

9

4%

Priser pr. time

Klatrevegg
Gjøklep
Klatrevegg
Hofhallen
Kultursal Hof
hovedinngang,
vestibyle og
kjøkken
Kultursal Hof med
kjøkken
Kultursal Hof
rigging dagen før
Kun garderobe
idrettshall/gymsal
Lys- og
lydtekniker pr.
påbegynt time
Obligatorisk leie
av gulv ved div.
arrangementer
Sande
kommunelokale,
rigging dagen før
Sande
kommunelokale,
sal og kjøkken

Sats 2022 Sats 2023 Endring Endring Trendpil Merknad
i kr
i%

Idrettshall

Kultur

Etter
avtale
2 050

Etter
avtale
2 126

76

4%

Samråd med
klatregruppen
Samråd med
klatregruppen
Pr. dag

Kultur

4 766

4 942

176

4%

Pr. dag

Kultur

820

850

30

4%

Idrettshall

205

213

8

4%

Etter
avtale

Etter
avtale

9 738

10 098

360

4%

Kultur

820

850

30

4%

Kultur

4 766

4 942

176

4%

Idrettshall

Idrettshall

Priser pr. time
Gjelder alle bygg

Inkl. legging legging og
rengjøring

Priser pr. dag
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Gebyr

Enhet

Sats 2022 Sats 2023 Endring Endring Trendpil Merknad
i kr
i%

Sande prestegård,
peisestua med
kjøkken
Sande prestegård,
rigging dagen før
Sande prestegård,
sal med kjøkken
Sande prestegård,
sal, peisestua
med kjøkken
Sandehallen (inkl.
garderobe)
Selvikhallen (inkl.
garderobe)
Skolekjøkken Hof
skole
Voldshagan inkl.
kjøkken, fredag søndag
Voldshagan, inkl.
kjøkken, mandag torsdag
Voldshagan,
rigging dagen før
Ødegårdbua
fredag - søndag
Ødegårdbua
mandag - torsdag

Kultur

2 639

2 737

98

4%

Kultur

820

850

30

4%

Kultur

2 639

2 737

98

4%

Priser pr. dag

Kultur

3 964

4 111

147

4%

Priser pr. dag

Idrettshall

630

653

23

4%

Priser pr. time

Idrettshall

630

653

23

4%

Priser pr. time

Skoler

630

653

23

4%

Kultur

1 896

1 966

70

4%

Kultur

1 271

1 318

47

4%

Kultur

820

850

30

4%

Kultur

1 896

1 966

70

4%

Kultur

1 271

1 318

47

4%

Priser pr. dag

Fra november til og med
mars
Fra november til og med
mars

20.4Økonomiavdelingen
Gebyr

Enhet

Behandlingsgebyr
justeringsavtaler mva

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

10%
10%
andel av andel av
årlig
årlig
justering justering

20.5Barnehage
Holmestrand kommune tilbyr redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid etter til enhver tid
gjeldende statlige retningslinjer og satser. Det forutsettes at familier som er berettiget til lavere sats
tar kontakt med kommunen. Dersom kommunen ikke blir kontaktet, vil høyeste sats bli fakturert.

20.5.1 Satser til ikke-kommunale barnehager
Fra 1.1.2016 er det full kostnadsdekning for ikke-kommunale barnehager. Pensjonsutgifter skal
innarbeides i satsen med et sjablongmessig påslag på 11 pst for barnehager som ikke er
enkeltstående og 13 pst for enkeltstående barnehager, uavhengig av pensjonsutgiftene til
kommunens egne barnehager. Forslag til de nye satsene for kapitaltilskudd, som gjelder for alle
offentlige godkjente ordinære private barnehager, er følgende for 2023:
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BYGGEÅR
Til og med 2014
2015-2017
2018-2020
2021-2023

PER HELTIDSPLASS
11 837
22 934
25 956
29 229

Satsene for 2023 skal baseres på regnskapet for 2021 for de kommunale barnehagene, med påslag av
deflator for det enkelte år.
Med disse forutsetningene, samt forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet og
ikrafttredelse av forskriftsendring, blir satsene for de ikke-kommunale barnehagene i 2023 som
følger:
SATSER
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn fra 0- 2 år
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn fra 3- 6 år
Andre private ordinære barnehager, barn fra 0- 2 år
Andre private ordinære barnehager, barn fra 3- 6 år

KRONER PER HELTIDSPLASS
255 381
125 524
KRONER PER HELTIDSPLASS
252 715
124 043

Satsene er eksklusiv kapitalsats.
Til private familiebarnehager utbetales gjeldende statlige satser for 2023.

20.5.2 Foreldrebetaling
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Foreldrebetaling for hel
barnehageplass
Matpenger for hel
barnehageplass

3 050 3 000
330

345

-50

-2%

15

5%

Foreldrebetaling for hel barnehageplass
Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i
barnehager.
Matpenger for hel barnehageplass
I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager kan betaling for kost komme i tillegg til den
ordinære foreldrebetalingen. Kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene og
fastsettes av barnehageeier.

20.6 Skolefritidsording
20.6.1 Foreldrebetaling
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Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Dagplass ved behov

287

300

13

5%

Ettermiddagsplass

2 670 2 770

100

4%

Hel plass hele åpningstiden
alle dager
Mat og aktivitetspenger hel
plass og ettermiddagsplass
Mat og aktivitetspenger
redusert plass
Morgenplass fra åpningstid
til skolestart alle dager
Redusert plass hele
åpningstiden 3 dager pr.
uke (60 pst.)

3 050 3 165

115

4%

300

13

5%

175 185

10

6%

560

585

25

4%

2 235 2 320

85

4%

287

Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023
Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023
Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023
Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023
Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023
Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023
Pris pr. mnd. ny sats fra august
2023

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for foreldrebetaling i SFO. Forskriften sier at
foreldrebetaling i kommunale SFO’er på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av
husholdningens samlede kapital- og personinntekt. I statsbudsjett for 2021 er det fremlagt forslag
om at redusert foreldrebetaling skal gjelde 3. og 4. trinn også. Blir dette vedtatt, vil redusert
foreldrebetaling gjelde fom august 2021 for de nevnte trinnene. Alle som søker før 1. september og
får det godkjent, refunderes det de har betalt for mye i august og september. Blir det søkt etter 1.
september, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadspunktet og ut skoleåret.
Gratis SFO for 5.-7. trinn
Elever med særskilte behov og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til gratis SFO-plass i 5. til 7.
trinn. Foresatte må søke SFO-plass i Visma, på samme måte som SFO-plass for 1. til 4. trinn. I tillegg
må foresatte sende søknad med begrunnelse til rektor. De som får innvilget SFO-plass i 5. til 7. trinn
betaler kun matpenger hvis det er aktuelt.
Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon på 25 prosent for barn nummer to og 50 prosent reduksjon fra barn
nummer tre. Reduksjonen beregnes ut fra den rimeligste plassen. Inntektsavhengig fritak for
foreldrebetaling vurderes og innvilges etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

20.7Helse-, sosial- og omsorgstjenester
20.7.1 Praktisk bistand (hjemmehjelp) ogBPA
Gebyr
Abonnement inntekt under
2G
Egenandel praktisk bistand
enkelttimer
Praktisk bistand inntekt 2-3
G

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
215

215

0

0%

Pris pr. mnd.

359

372

13

4%

Pris pr. time

1 025 1 063

38

4%

Pris pr. mnd.
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Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Praktisk bistand inntekt
over 3 G

2 450 2 540

90

4%

Pris pr. mnd.

Abonnement inntekt under 2 G
Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 2023 vil meldes fra Helse og omsorgs dep. i
slutten av desember 2022

20.7.2 Andre tjenester
Gebyr
Dagsenter hjemmeboende
demente, egenandel
(opphold og måltider)
Dagsopphold
Gruppebehandling
fysioterapeut
Korttidsopphold eller annen
boform for heldøgns
opphold, egenandel
Middag
Renholdsutstyr praktisk
bistand, egenandel
Servicepakke
Servicepakke, samlet pris
for ektefelle og samboer
Trygghetspakke

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
205

205

0

0%

Pris pr. dag

100 100

0

0%

Pris pr. dag

425

15

4%

180 180

0

0%

108 112

4

4%

159 165

6

4%

Pris pr. mnd. pr. husstand

4 756 4 932

176

4%

Pris pr. person pr. mnd.

7 610 7 891

281

4%

Pris pr. husstand

28

7%

Pris pr. mnd.

410

405

433

Pris pr. døgn

Dagsopphold
Makspris i henhold til forskrift. Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 2023 vil
meldes fra Helse og omsorgs dep. i slutten av desember 2022
Korttidsopphold eller annen boform for heldøgns opphold, egenandel
Ved langtidsopphold og korttidsopphold i institusjon mer enn 60 døgn pr. kalenderår, vil
egenandelen kommunen krever beregnes etter langtidstakst. Makspris i henhold til forskrift.
Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 2023 vil meldes fra Helse og omsorgs dep. i
slutten av desember 2022
Middag
Vedtak om middag
Trygghetspakke
Skal være til selvkost. Estimert pris fra Careium.

20.8Leiepriser uteareal
Torgplass kan leies på Fiskebrygga i Holmestrand og Torget i Sande sentrum. Ved sirkusarrangement i
Sande leies «sirkusplassen» ut i Skafjellåsen.
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Torghandlere som ønsker å selge blomster, grønnsaker, jordbær eller lignende, privatpersoner som
ønsker å selge husflidsprodukter / hjemmelagde produkter, firmaer, politiske partier, musikk eller
lignende som ønsker standplass kan leie torgplass.
Vinter: desember, januar, februar
Vår: mars, april, mai
Sommer: juni, juli, august
Høst: september, oktober, november

20.8.1 Leie av torgplasser, park/grøntanlegg og friluftsområder
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Leie av torgplasser

65

67

2

3%

Priser pr. dag

Leie av torgplasser

520

535

15

3%

Priser pr. sesong

Leie park/grøntanlegg og
friluftsområder

Etter Etter
avtale avtale

20.9Parkering
20.9.1 Farmand
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Etter første 30 min.

Kl
25
25
08001800
Kl
Gratis Gratis
08001800

Første 30 min.

0

0%

Priser pr. time. Maks 2 timer

20.9.2 Gamletorget, Langgaten 19-21 ogHavnegaten 7
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Etter første time

Kl
25
25
08001800
Kl
Gratis Gratis
08001800

Første time

0

0%

Priser pr. time. Maks 4 timer

20.9.3 Krana
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Parkeringsavgift

Kl
08001800

Parkeringsavgift

10

10

0

0%

Priser pr. time

50

50

0

0%

Priser pr. døgn
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Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Parkeringskort

800

825

25

3%

Priser pr. mnd

Parkeringskort

3 400 3 500

100

3%

Priser pr. halvår

Parkeringskort

6 000 6 200

200

3%

Priser pr. år

20.9.4 Sundbrygga
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Andre time

Kl
08001800
Kl
08001800
Kl
08001800

Fra tredje time

Første time

19

19

0

0%

Priser pr. time. Maks 4 timer

25

25

0

0%

Priser pr. time. Maks 4 timer

15

15

0

0%

Priser pr. time. Maks 4 timer

20.10 Bobilparkering og gjestehavn
20.10.1Bobil
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Leie av plass

200

210

10

5%

Priser pr. døgn + strøm

Leie av plass
Strøm kr 5 pr time

20.10.2
Gebyr

Gjestehavn
Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

< 30 fot sommer
< 30 fot Vinter
31 - 40 fot sommer
31- 40 fot vinter
41 - 50 fot sommer

200

210

10

5%

0 105

105

0%

310

10

3%

0 155

155

0%

300

400

415

15

4%

41 - 50 fot vinter

0

210

210

0%

51> fot sommer

500

520

20

4%

0

260

260

0%

51> fot vinter

Priser pr. døgn inkl. strøm

Priser pr. døgn inkl. strøm

Priser pr. døgn inkl. strøm

Priser pr. døgn inkl. strøm

< 30 fot sommer
Gjelder i perioden 01.04-14.10.
< 30 fot Vinter
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Gjelder i perioden 15.10.-31.03
31 - 40 fot sommer
Gjelder i perioden 01.04.-14.10
31- 40 fot vinter
Gjelder i perioden 15.10.-31.03
41 - 50 fot sommer
Gjelder i perioden 01.04.-14.10.
41 - 50 fot vinter
Gjelder i perioden 15.10.-31.03
51> fot sommer
Gjelder i perioden 01.04.-14.10
51> fot vinter
Gjeldende i perioden 15.10.-31.03.

20.11Holmestrand havn
Generelle bestemmelser
Holmestrand havn har ikke innkreving av anløpsavgift. Havnen tar kun betalt med vederlag og
gebyrer. Holmestrand havn inngår avtaler med et selskap for bruk av havnefasiliteter. Dette
selskapet er ansvarlig for å innkreve alle vederlag og gebyrer som gjelder den aktuelle avtalen.
Fast leie av kommunale kaianlegg og eller andre havneinnretninger.
Havnestyret kan, heller enn å benytte avgifter hjemlet i havne og farvannslovens § 23, inngå faste
avtaler for leie av kommunale kaier og eller andre kai innretninger. Leiebeløpet skal dekke de
kostnader som kan henføres til leieobjektet og bruken av dette.
Rabatter, spesielle forhold og særskilte avtaler
Skip i fast rute innvilges inntil 30 pst. rabatt på oppgitte priser. Havneadministrasjonen godkjenner
ruteplan som grunnlag for å innrømme rabatt. Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller, gitt
forretningsmessige forhold og hensyn, samferdselsmessige hensyn eller andre spesiell forhold
innvilge ordninger for rabatterte priser for bruk av kaier, fergeleier og havneinnretninger

Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Kaivederlag

26

27

1

4%

Priser pr. meter pr. døgn

Leie av areal på
Havnevesenets område på
Hakan
Passasjervederlag

48

50

2

4%

Priser pr. m2 pr. mnd.

3

3

0

0%

Priser pr. passasjer
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Kaivederlag
Kaivederlaget er fartøyets betaling for bruken av kaier som eies eller forvaltes av Holmestrand
havnevesen. Kaivederlaget beregnes på bakgrunn av skipets lengde (i meter) per døgn liggetid til kai.
Minste avgiftsbeløp er 240 kroner per påbegynt døgn. Kaivederlaget svares per påbegynt døgn
(liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller
mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn. For fartøy som
etter ordre fra havnevesenet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til
kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Fritatt for kaivederlag:
Orlogsfartøyer, både norske som utenlandske. Kystverkets skip er inntil videre fritatt, som
dekning av de tjenester Kystverket p.t. utfører, men som etter lov om havner og farvann tilligger
kommunen og havnevesenet.

20.11.1 Varevederlag
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Container, brakker etc.

180 185

5

3%

Priser pr. stk

Fast mineralsk brensel: Kull,
koks, sinders, ved
Ferjegods: Lastebiler,
tankbiler, tilhengere
Ikke-jernholdige mineraler
og avfall
Jord, sand, stein, singel,
pukkstein, asfalt
Kjemiske produkter

10,80 11,20

0,40

3,70%

96 100

4

4%

10,80 11,20

0,40

3,70%

Priser pr. tonn

10,80 11,20

0,40

3,70%

Priser pr. tonn

8,40 8,70

0,30

3,57%

Priser pr. tonn

Korn

10,80 11,20

0,40

3,70%

Priser pr. tonn

Murstein, kalkstein, skifer,
klorkalsium (veisalt), gips
Stål, aluminium og andre
metaller

10,80 11,20

0,40

3,70%

Priser pr. tonn

10,80 11,20

0,40

3,70%

Priser pr. tonn

Priser pr. tonn
Priser pr. kjøretøy

Ferjegods: Lastebiler, tankbiler, tilhengere
Varevederlag er betaling for varens bruk av kaier, arealer og innretninger knyttet til disse.
Varevederlag beregnes enten på bakgrunn av varenes vekt (i tonn) eller per lasteenhet, for alle varer
som fraktes med skip over Holmestrand havns kaier. Vederlaget dekker lagring av varer på
havnevesenets arealer inntil 48 timer etter lossing eller lasting.

20.11.2 Lagringsvederlag
Gebyr
Lagringsvederlag på åpent
areal
Lagringsvederlag ved ukjent
areal

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
4,8

5,0

0,2

4,2%

Priser pr. m2 pr. døgn

4,8

5,0

0,2

4,2%

Priser pr. tonn pr. døgn

Lagringsvederlag på åpent areal
For varer inkl. last i containere og/eller utstyr av diverse art som blir tilført havnevesenets arealer fra
sjø eller land, og som blir liggende utover 48 timer etter endt lossing eller lasting, skal det betales
gebyr til havnekassen per påbegynt døgn.
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20.11.3 Gebyr for hensetting av vogner
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Vederlag trailer

108 112

Vederlag vognenhet

54

56

4

4%

Priser pr. stk. pr. døgn

2

4%

Priser pr. stk pr. døgn

Vederlag trailer
Biler, tilhengervogner og annet rullende materiell mv. kan bare hensettes på havnevesenets områder
etter tillatelse av havnevesenet.
Vederlag vognenhet
Biler, tilhengervogner og annet rullende materiell mv. kan bare hensettes på havnevesenets områder
etter tillatelse av havnevesenet.

20.11.4 Takster for levering av vann
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Vannlevering

25,21 26,00

0,79

3,13%

Priser pr. tonn/m3. Minstesats
kr 378 inntil 15 tonn/m3

Vannlevering
Vannlevering til fartøyer mv. skjer i tidsrommet kl 0800-1500 på hverdager. Utenfor ordinær
arbeidstid påløper overtidstillegg.

20.11.5 Kontrollgebyr
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Biler og materiell

600

620

20

3%

Gebyr pr. døgn

Tilhengere og vogntog

600

620

20

3%

Gebyr pr. enhet pr. døgn

Tomcontainere

360

370

10

3%

Gebyr pr. TEU pr. døgn

Vederlag for istjenesten
Til dekning av kostnadene med isbryting ilegges alle fartøyer som trafikkerer havnen i tidsrommet 1.
desember og 31. mars et isvederlag tilsvarende 10 pst. av totale øvrige påløpte vederlag.
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

20.12 Tekniske tjenester
Gebyr
Graving i kommunal vei og
andre offentlige arealer

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
4 000 4 000

0

0%

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer
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Holmestrand kommune krever kostnadene for behandling av gravesøknader refundert i tråd med
selvkostprinsippet, jfr Ledningsforskriften §18

20.13 Vann og avløp
Rammer for gebyrberegning
Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
Holmestrand kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Forskrift om beregning av samlet
selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).
Utdypende informasjon til gebyrregulativ finnes i Holmestrand kommunes «Forskrift om vann og
avløpsgebyr» og «Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende,
Holmestrand, Vestfold»
Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS3940.
Alle priser er eksklusiv mva.
Engangsgebyr for tilknytning
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og /eller avløpledningsnett.
Gebyrsatsen er lik for bolig og næring, og er uavhengig byggets areal (flat sats)
Årsgebyr
Årsgebyret er todelt og består av fastgebyr (fast del), og et forbruksgebyr (variabel del).
Forbruksgebyret beregnes enten ut fra målt forbruk, eller stipuleres etter boligens/bygningens
størrelse/areal.
Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del;
For vann skal 40 pst av årsgebyret være fast del og 60 pst være variabel del.
For avløp skal 50 pst av årsgebyret være fast del og 50 pst være variabel del.
Fast del beregnes basert på andelen kapitalkostnader, men maksimalt 50 pst.
For eiendommer som må installere avløpspumpe, reduseres årsgebyr avløp med 30 pst per eiendom
per år. Dette gjelder både fastgebyr og forbruksgebyr.
Ved kommunesammenslåing og kommunegrensejustering 2020 ble det overført abonnenter fra Re
kommune til Holmestrand kommune. Det er ca10 abonnenter som har betalt ett sommergebyr for
vann og avløp. Abonnentene skal betale årsgebyr for vann og avløp i henhold til Holmestrand
kommunes gebyrsatser fra 01.01.2023.
Fastgebyr
Fastgebyr (fast del) Fastgebyret differensieres etter brukerkategori:
Boligeiendom og fritidseiendom skal betale fastgebyr som en fast sats per boenhet.
Fritidseiendom som ikke har registrert boenhet skal betale fastgebyr som en fast sats per fritidsbygg.
Næringseiendom skal betale fastgebyr etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforbruket til
den enkelte eiendom.

125 | Si d e

Holmestrand kommune | Handlingsprogram 2023-2026
Kombinasjons eiendom skal betale fastgebyr etter fastsatte kategorier for hver enkelt næringsdel
basert på målt forbruk.I tillegg skal hver boenhet betale fastgebyr etter samme sats som annen
boligeiendom eller fritidseiendom.
Forbruks gebyr
Forbruksgebyr (variabel del), beregnes på grunnlag av målt forbruk eller stipulert forbruk.
Målt forbruk: Vannforbruket beregnes etter vannmåler. Avløpsmengden regnes lik vannmengde.
Gebyrberegningen fastsettes slik: målt forbruk (m3) * enhetspris (kr/m3) = forbruksgebyr.
Stipulert forbruk: For abonnenter som ikke har vannmåler, stipuleres forbruksgebyret ut fra byggets
areal. For bolig beregnes arealet separat for den enkelte boenhet. Bruksarealet er definert i Norsk
Standard 3940.
Installasjon og avlesning av vannmåler
Vannmåler bekostes av kommunen. Installasjon av vannmåler bekostes av abonnenten. Vannmåler
er kommunens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten.
Avlesning av vannmåler en gang pr. år, med frist 31.12 hvert år, og det blir sendt ut skjema for
registrering av målerstand. Dersom abonnenten unnlater å foreta den årlige avlesningen, slik at
kommunen må reise ut for å lese av, såblir abonnenten belastet for avlesningsgebyr.
Midlertidig tilknytning av vann og avløp:
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg, skal betale
fastgebyr og forbruks gebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet. Det betales ikke engangs
gebyr for tilknytning ved midlertidig bruk, men kommunens eventuelle kostnader ved tilknytning og
frakopling belastes utbygger ev. eier/fester av eiendommen.
Gebyrreduksjon:
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i
medhold av Forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag.
Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel
forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg.
Sats for gebyrreduksjon er 250 kroner eksklusiv mva.
For de kommunale abonnentene på Bjerkøya som ikke er tilknyttet renseanlegg, men annen
kommunal avløpsløsning gis det en reduksjon på 300 kroner eks. mva.
Gebyr for fra- /eller tilkobling:
Når kommunen foretar fra- /eller tilkobling skal det betales et gebyr for dette. Gebyr for frakobling er
kr. 800,00, og gebyr for tilkobling er kr. 800,00.
Vannkiosk:
Gebyr for nøkkel er kr 500,00 + mva. Forbruket for vann fra vannkiosken skal faktureres ut med
prisen som gjelder pr. m3.
Bakgrunnen for registrering og fakturering er bl.a:
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Fåkontroll på vannmengder som tas ut
Unngå bruk av vann hydranter som kan medføre slitasje, vannlekkasjer og dårlige vannprøver
Belaste utgiften riktig

20.13.1Forbruksgebyr - Vann
Gebyr

Enhet

Enhetspris for vann

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
9,60 13,20

Forbruk bolig/boenhet
over 70 m2
Forbruk bolig/boenhet
under 70 m2
Forbruk næring pr.
påbegynte 100 m2
Fra-/ eller tilkobling av
abonnement

Bolig/pr. 2 160 2 970
boenhet
Bolig/pr. 1 680 2 310
boenhet
960 1 320
800

3,60 37,50%

Priser pr. m3

810

38%

Stipulert ut fra areal: 225 m3

630

38%

Stipulert ut fra areal: 175 m3

360

38%

Stipulert ut fra areal: 100m3

0

0%

Når kommunen foretar fra/eller tilkobling skal det
betales et gebyr for dette.

800

20.13.2Forbruksgebyr - Avløp
Gebyr

Enhet

Enhetspris for avløp

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
14,46 17,78

Forbruk bolig/boenhet
over 70 m2
Forbruk bolig/boenhet
under 70m2
Forbruk næring pr.
påbegynte 100 m2
Fra-/ eller tilkobling av
abonnement

Bolig/pr. 3 253 4 001
boenhet
Bolig/pr. 2 530 3 112
boenhet
1 446 1 778
800

3,32 22,96%

Priser pr. m3

748

23%

Stipulert ut fra areal: 225 m3

582

23%

Stipulert ut fra areal: 175 m3

332

23%

Stipulert ut fra areal: 100m3

0

0%

Når kommunen foretar fra/eller tilkobling skal det
betales et gebyr for dette.

800

20.13.3Vannmåler
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Avlesningsgebyr

Nøkkel til vannmålerkiosk

stk

800

800

0

0%

0

500

500

0%

Gjelder når abonnenten
unnlater å foreta den årlige
avlesningen. Gebyr per
avlesning.
Ny

20.13.4Engangsgebyr for tilknytning - Vann
Gebyr
Bolig og næring

Enhet

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
15 000 20 000

5 000

33%

Gebyrsatsen er lik for bolig og
næring, og er uavhengig av
byggets areal (flat sats)
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20.13.5Engangsgebyr for tilknytning - Avløp
Gebyr

Enhet

Bolig og næring

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
15 000 20 000

5 000

33%

Gebyrsatsen er lik for bolig og
næring, og er uavhengig av
byggets areal (flat sats)

20.13.6Fastgebyr - Vann
Gebyr

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

Bolig- og
fritidseiendommer
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 0-300 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 1 001-3
000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 2000150000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 30016000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 301-1000
m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 600120000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk over
50.000 m3

1

1 390

1 939

549

39%

1

1 390

1 939

549

39%

6

8 340 11 634

3 294

39%

50

69 500 96 952

27 452

39%

12

16 680 23 268

6 588

39%

5 817

1 647

39%

24

33 360 46 537

13 177

39%

100

139 000 193 904

54 904

39%

3

4 170

20.13.7Fastgebyr - Avløp
Gebyr

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

Bolig og
fritidseiendommer
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 0-300 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 1 001-3
000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom

1

2 711

3 261

550

20%

1

2 711

3 261

550

20%

6

16 268 19 565

3 297

20%

50

135 570 163 040

27 470

20%
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Gebyr

Enhet

med forbruk 20 001-50
000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 3 001-6
000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 301-1 000
m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk 6 001-20
000 m3
Næring og
kombinasjonseiendom
med forbruk over 50
000 m3
Reduksjon avløp

12

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

32 537 39 130

6 593

20%

9 782

1 648

20%

24

65 074 78 259

13 185

20%

100

271 140 326 080

54 940

20%

0

0%

3

8 134

-300

-300

For de kommunale
abonnentene på Bjerkøya som
ikke er tilknyttet renseanlegg,
men annen kommunal
avløpsløsning.

20.14 Private avløpsanlegg
20.14.1Tømming av slam fra private avløpsanlegg
Kommunal tømming av slam fra minirenseanlegg, slamavskillere og tette tanker utføres gjennom et
vertskommune-samarbeid, der Lier kommune er vertskommune.

20.14.2

Tilsynet for små avløpsanlegg

De syv kommunene Drammen, Hole, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker
samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for
tilsynskontoret.
Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg. Tilsynet utøver
kommunens myndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 12. Gebyrene er vedtatt av
kommunestyrene i samarbeidskommunene med hjemmel i:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars1981, § 52 a.
Forurensningsforskriftens § 11-4
Lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, vedtatt i hver av
samarbeidskommunene
Regulativet gjelder fra 01.01.2021 og erstatter tidligere gjeldende gebyrregulativ.

20.15 Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER
20.15.11.1Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer
som framgår av regulativet. Eier er økonomisk ansvarlig for festers og brukers plikter overfor
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kommunen. Er eiendommen festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke
annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid
blir mer enn 30 år.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak fra å betale gebyr, medfører ikke
utsettelse av betalingsfrist.
Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med
bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og
differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

20.15.21.2 Gebyr beregnet etter medgått tid
For søknader / arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever større
arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller og lignende, skal gebyret beregnes etter medgått tid.

20.15.31.3 Hvilket regulativ skal benyttes?
Gebyret for søknad om utslippstillatelse skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato
kommunen mottar en fullstendig søknad, jf. forurensningsforskriften § 12-4. Gebyret for tilsyn og
slamtømming skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato arbeidet ble gjennomført.

20.15.4

1.4 Betalingstidspunkt

Følgende betalingstidspunkt gjelder som hovedregel:
Gebyret skal være betalt inn 21 dager regnet fra fakturadato. Ved manglende betaling påløper
purregebyr og renter, og kravet sendes til innfordring. Søknad om nedsettelse/bortfall av gebyr
utsetter ikke betalingsfristen.

20.15.51.5 Søknad om reduksjon av åpenbart urimelig gebyr
Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det, jf. lokal
forskrift § 6.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt
med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen vurdere en annen
gebyrstørrelse. En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr for
sammenlignbare saker eller etter gjeldende timepris.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

20.15.61.6 Klage
Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd. Kommunen
kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.Kommunestyrets vedtak
om gebyrsatser er en forskrift, jf. forvaltningsloven av10.2.1967 § 2, 1. ledd pkt. c. Dette kan ikke
påklages.
Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensingsloven § 52 a, 2. ledd.
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20.15.71.7 Endring av gebyrregulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets
behandling av budsjettet for kommende år.

20.15.81.8 Overføring av utestående beløp
Ved feil betalt beløp under beløpsgrense fastsatt i prislista, overføres summen til neste ordinære
faktura. Ved beløp større enn fastsatt beløpsgrense sendes ny faktura eller beløpet tilbakebetales.

20.16 Kapittel 2 GEBYR FOR SLAMTØMMING
Gebyr for slamtømming faktureres etterskuddsvis, og faktura for rapporterte tømminger sendes
månedlig. Det skal betales ett gebyr per anlegg, uavhengig av hvor mange husstander som er
tilknyttet anlegget. Ved særlige tilfeller kan kommunen kreve andre betalingsavtaler.
Tømmegebyret omfatter bl.a. varsling og dokumentasjon til anleggseiere, tømmefirmaets tømming
av anlegget, transport til septikmottak, gebyr for viderebehandling ved septikmottaket,
administrasjon av tømmeordningen og oppfølging av anlegg med vanskelig adkomst eller andre
problemer som vanskeliggjør tømming.
Gebyr for slamtømming har samme lovhjemmel som avfallsgebyr, jf. forurensningsloven § 26, 4.
ledd. Gebyret har legalpant etter panteloven § 6-1, jf. forurensningsloven § 34, 5. ledd.

20.16.12.1 Tømmefrekvens
Type anlegg

Normal tømmefrekvens (minimum)

Slamavskiller bolig

Hvert 2. år

Slamavskiller fritidsbolig

Hvert 4. år

Minirenseanlegg

Etter leverandørens spesifikasjon

Tett tank

Hvert år

Gråvannstank

Hvert 4. år

Tilsynet har anledning til å pålegge en hyppigere tømmefrekvens, jf. lokal forskrift for tømming av
tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann § 4.

20.16.22.2 Volum på tank
Gebyrsatsen for tømming av slamavskiller, minirenseanlegg og tett tank er differensiert i henhold til
angitt volum på tanken i tilsynskontorets anleggsregister.
Dersom anleggseier mener at angitt volum på tanken er feil, må det framlegges skriftlig
dokumentasjon fra kompetent firma eller bestilles kontrollmåling fra tømmefirmaet som har
oppdraget i kommunen. Kontrollmåling faktureres som ekstraarbeid (medgått tid).

20.16.32.3 Andre tjenester / kostnader knyttet til slamtømming
Ekstraarbeid (f.eks. spyling av tette rør, kontrollmåling av tankvolum) i forbindelse med tømming
faktureres etter medgått tid. Dette faktureres etterskuddsvis på neste ordinære faktura. Alle typer
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arbeid som er beskrevet i tømmeinstruks og nødvendig for å gjennomføre tømming på riktig måte,
inngår i det faste tømmegebyret og faktureres ikke ekstra.
Tømming av utedo / tørrtoalett (uten vannspyling) omfattes ikke av den organiserte
tømmeordningen. De som (frivillig) velger å benytte det engasjerte tømmefirmaet til å tømme utedo
/ tørrtoalett, vil imidlertid faktureres via tilsynskontoret. Tjenesten faktureres etterskuddsvis ved
neste ordinære fakturautsending.
Dersom tømmefirma på tross av tilsendt varselbrev ikke får gjennomført tømming, faktureres det for
oppmøte (egen gebyrsats). Dette faktureres etterskuddsvis på neste ordinære faktura.
Tillegg for utrykning kan faktureres dersom det kreves tømming helg eller helligdag. Det samme
gjelder dersom det kreves tømming samme dag og bestillingen kommer til leverandørens kontor
etter klokken 1200. Alle parter plikter å bidra til at flest mulige tømminger kan utføres uten
utrykninger. For anlegg som jf. arbeidslister fra tilsynskontoret allerede skulle vært tømt, faktureres
det ikke tillegg for utrykning.

20.16.4

2.4 Fritak fra slamtømmegebyr

Alle eiendommer med avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet omfattes av
tømmeordningen. For eiendommer som ikke er i bruk i ett kalenderår eller lenger, kan det søkes
skriftlig fritak fra tømming.
Forutsetning for å gi fritak er at tømmefirma tømmer anlegget fullstendig og gir tilsynskontoret
beskjed om at dette er gjort. For eiendommer hvor det er gitt fritak, plikter eier selv å informere når
avløpsanlegget igjen tas i bruk. Tilsynskontoret vil også hvert år rutinemessig undersøke hvorvidt
eiendommen står ubebodd.
Alle eiendommer med avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet omfattes av
tømmeordningen. For eiendommer som ikke er i bruk i ett kalenderår eller lenger, kan det søkes
skriftlig fritak fra tømming.
Forutsetning for å gi fritak er at tømmefirma tømmer anlegget fullstendig og gir tilsynskontoret
beskjed om at dette er gjort. For eiendommer hvor det er gitt fritak, plikter eier selv å informere når
avløpsanlegget igjen tas i bruk. Tilsynskontoret vil også hvert år rutinemessig undersøke hvorvidt
eiendommen står ubebodd.

20.17 Kapittel 3 GEBYR FOR TILSYN
Gebyr for tilsyn faktureres i august hvert år. Alle avløpsanlegg som er registrert i drift per 01.07. må
betale tilsynsgebyr for dette året. For anlegg som skal nedlegges / tilknyttes kommunalt avløpsnett,
må ferdigmeldingsskjema for arbeidet foreligge før 01.07. hos tilsynskontoret for at anlegget skal
kunne unntas tilsynsgebyr.
Det må sendes separat faktura for tilsynsgebyr fordi det kun er slamtømmegebyret som har
legalpant, dette har da en annen innfordringsmåte. Det skal betales ett tilsynsgebyr per
avløpsanlegg, uavhengig av hvor mange husstander som er tilknyttet anlegget. For husstander som
har separate avløpsanlegg for svartvann og gråvann, betales imidlertid kun ett tilsynsgebyr.
Tilsynsgebyret omfatter bl.a. tømmefirmaets kontroll ved rutinemessig tømming av anlegget,
prøvetaking og analyse av vannprøver fra visse typer avløpsanlegg, kontroll av eventuell oppstuving i
infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, administrasjon av tilsynsordningen og oppfølging av
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anlegg med avvik. Arbeidet er beskrevet i en egen tilsynsplan. Gebyr for tilsyn er tvangsgrunnlag for
utlegg, jf. lokal forskrift og forurensningsloven § 52a, 2. ledd

20.17.1 3.1 Fritak fra tilsynsgebyr
Alle eiendommer med avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet omfattes av
tilsynsordningen. For eiendommer som ikke er i bruk i ett kalenderår eller lenger, kan det søkes
skriftlig fritak fra tilsyn.
Forutsetning for å gi fritak er at tømmefirma tømmer anlegget fullstendig og gir tilsynskontoret
beskjed om at dette er gjort. For eiendommer hvor det er gitt fritak, plikter eier selv å informere når
avløpsanlegget igjen tas i bruk. Tilsynskontoret vil også hvert år rutinemessig undersøke hvorvidt
eiendommen fortsatt står ubebodd.

20.18 Kapittel 4 GEBYR FOR UTSLIPPSTILLATELSER
Gebyret for utslippstillatelser faktureres normalt når det er fattet vedtak i saken. Kommunen kan
imidlertid sende faktura for behandling av søknad også før vedtak om avslag eller tillatelse er fattet.
Saksbehandlingsgebyr skal betales også ved avslag på søknad, jf. forskrift om gebyr for
saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg § 3, annet ledd.
Når en søker / tiltakshaver er årsak til at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, skal det betales 50 % av normalt
gebyr.
Gebyret for utslippstillatelser skal dekke kommunens kostnader med behandling av
utslippssøknader. Timeforbruket på saksbehandling omfatter bl.a. noe veiledning av søker /
tiltakshaver før søknad kommer inn, evt. forhåndskonferanser, postmottak og arkivtjenester, dialog
rundt søknaden og eventuelle mangler, befaring på eiendommen, dialog med naboer eller andre
parter som har merknader / protester til søknaden, evt. dialog med leverandør av anlegg samt
utstedelse av utslippstillatelse.
Gebyr for utslippstillatelser er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. lokal forskrift og forurensningsloven §
52a, 2. ledd.

20.19 Kapittel 5 GEBYRSATSER
Gebyrsatsene vedtas årlig av kommunestyret i hver av samarbeidskommunene. Gebyrsatsene vises i
samarbeidskommunenes prisliste for andre typer tjenester og kunngjøres på Tilsynets nettsider.

20.19.1 Tømming av slam fra private avløpsanlegg
Gebyr
+ behandling av volum over
12 m3
Beløpsgrense for overføring
av utestående beløp, jf.
gebyrregulativets punkt 1.8
Ekstraarbeid ved tømming
Oppmøte uten å få tømt

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
558

558

0

0%

Priser pr. m3

558

579

21

4%

1 297 1 297

0

0%

Priser eks. mva. Det belastes
ikke mva. for gebyr etter
medgått tid
Priser pr. time

0

0%

Priser pr. gang

607

607
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Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Søknad om utslippstillatelse

8 323 8 631

308

4%

Tankvolum større enn 12
m3
Tankvolum større enn 3 m3
til og med 6 m3
Tankvolum større enn 6 m3
til og med 12 m3
Tankvolum til og med 3 m3

5 469 5 469

0

0%

Priser pr. sak. Det belastes ikke
mva. for gebyr på
utslippstillatelser
Priser pr. tømming

2 929 2 929

0

0%

Priser pr. tømming

4 711 4 711

0

0%

Priser pr. tømming

1 933 1 933

0

0%

Priser pr. tømming
Tillegg for utrykning kan
faktureres dersom det kreves
tømming helg eller helligdag.
Gjelder også dersom det kreves
tømming samme dag og
bestillingen kommer til
leverandøren etter klokka
12.00.
Priser pr. år. Det belastes ikke
mva. for gebyr på tilsyn
Priser eks. mva. Det belastes
ikke mva. for gebyr etter
medgått tid
Priser pr. tømming

Tillegg for utrykning

998

998

0

0%

Tilsyn av avløpsanlegg

558

579

21

4%

1 120 1 161

41

4%

3 446 2 000

-1 446

-42%

Tilsynskontorets personell,
arbeid etter medgått tid, jf.
gebyrregulativets punkt 1.2
Utedo/tørrtoalett

20.20Renovasjon
20.20.1

Grunnlag for gebyrregulativet:

Forskrift for husholdningsavfall fastsatt av Holmestrand kommunestyre 18. mai 2022 med
hjemmel i lov 13. mars1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) §§ 30, 31, 33, 34, 37, 79, 83 og 85.
Et system som skal stimulere til bedre avfallssortering og avfallsreduksjon.
Gebyrene differensieres.
Alle kostnadene skal dekkes av gebyrinntektene (selvkost).
Gebyrregulativet gjelder kun for husholdningsrenovasjon og ikke for næringsavfall
Fra 2023 vil det være et harmonisert gebyrsystem med enhetlig betegnelser for de kommune som
Vesars betjener. Effekten av dette vil være bedre kundeveiledning, samt at innbyggerinformasjon blir
mer forståelig når gebyrene enkelt kan sammenlignes på tvers av kommunene. Fra innbyggernes
perspektiv skal det lønne seg å kildesortere og det skal være mulig å sammenligne gebyrene i de fire
kommunene som benytter seg av Vesars tjenester
Ut fra selvkostprinsippet kan det utledes at brukeren (eller brukergrupper) skal betale hva det faktisk
koster å betjene en eiendom med den konkrete tjenesten. Muligheten til å differensiere gjøres ut fra
en erkjennelse av at det faktisk kan være ulik kostnad med å yte samme tjeneste til ulike grupper av
brukere. Videre bruker kommunene differensierte gebyrer for å bidra til avfallsreduksjon, økt
forberedelse til ombruk og økt materialgjenvinning.
Avfallsreduksjon og økt gjenvinning
Fellesløsninger (deler beholdere)
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Delt abonnement (deler volum)
Hjemmekompostering
Prinsippet med å la restavfallsvolumet være dimensjonerende for gebyret.
Ulikheter i faktisk kostnad ved å yte tjenesten
Gangtillegg
Sommerrenovasjon
I tillegg til elementene over, er det nødvendig å ha med gebyrsatser for en del tjenester/sanksjoner
som ikke er differensiert:
Ekstra sekker
Leie av beholder for plastavfall
Tømming utenom vanlig rute
Tilleggsgebyr for mangelfull sortering

20.20.2

Fellesløsninger - rabattordning på 15pst

Dette er situasjoner der flere enheter (abonnenter) har felles beholdere. Beholderstørrelsen som
brukes til fellesløsninger er 240, 360, 660 og 1000L.

20.20.3

Delt abonnement - rabattordning på 35pst

Her deler 2 (eller flere) abonnenter selve volumet, ikke bare beholdere. Restavfallsvolumet
bestemmer prisen. Dersom 2 naboer deler 140L til restavfall, kan de godt ha 240L for papir uten
ekstra kostnad.

20.20.4

Hjemmekompostering - rabattordning på 5 pst

Her forutsettes det at abonnenten ikke har beholder for matavfall og at det dermed ikke er knyttet
kostnader til verken beholder, matavfallsposer, tømming eller behandling av avfallet. Abonnent må
selv kjøpe isolert varmkomposteringsbeholder, og inngå avtale med Vesar.

20.20.5

Restavfallsvolum som dimensjonerende kriterium for gebyrberegningen

Det gis rabatter dersom man klarer seg med mindre restavfallsvolum enn i et standard–abonnement.
Tilsvarende er det dyrere å bruke større restavfallsvolumer enn standard. Gebyr fastsettes i forhold
til størrelse på beholder.
Rabatten/økningen i pris per volumenhet restavfall settes som et fast kronebeløp som
indeksreguleres i henhold til endringene i kostnadsbildet for denne renovasjonstjenesten.
Det er gratis å øke volum på beholdere for papp, papir og matavfall.
Beholder på 140L for matavfall settes ut der det er 1-5 husstander, den største er på 240 L. Beholder
for glass- og metallemballasje kan økes uten ekstra kostnad. Er det 4 eller flere i et samarbeide
betales det ikke for fellesbeholder for plastemballasje.

20.20.6

Sommerrenovasjon – 75pst av standardabonnement

Dette gjelder fritidsboliger som har renovasjon bare deler av året. Fritidsboliger som renoveres hele
året har standardabonnement. I Holmestrand kommune er sesong for sommer–
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renovasjonsordningen fra 1. april til 15. oktober. Det påløper en rekke faste kostnader som også skal
belastes fritidsboligene på lik linje med helårsboliger. I tillegg kommer det normalt svært mye avfall
fra hyttene i sommermånedene.

20.20.7

Ekstra sekker

Det tilbys ekstra sekker som selges i ruller av 5 sekker. Prisen inkluderer alle kostnadene til henting
og behandling av husholdningsavfallet.
Det kan også bestilles hageavfallssekker som blir tilkjørt abonnenten av renovatør. Sekkene for
hageavfall selges i ruller av15 sekker. Prisen inkluderer ikke henting og behandling. Vi har bestilling
og utkjøring av sekker to ganger per år, vår og høst.

20.20.8

Tømming utenom rute

Dette skal dekke de tilfellene hvor Vesar må ut og tømme særskilt av årsaker som skyldes
abonnenten: Ikke sørget for strøing, ikke satt fram beholder på tømmedag osv.

20.20.9

Gangtillegg

Det er krav til skriftlig søknad og befaring, slik at trafikksikkerhet og HMS for renovatørene blir
vurdert før innvilgelse.

20.20.10

Mangelfull sortering – 100 pst tillegg

Etter gjentatte tilfeller må det kunne reageres fordi dette faktisk medfører betydelige merkostnader
som alternativt må dekkes av de andre abonnentene som oppfyller sine forpliktelser.

20.20.11

Standard renovasjon

Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Ekstrasekker til restavfall

391

360

-31

-8%

Pris pr. rull, 5 sekker pr rull

Ekstratømming, tømming
utenfor oppsatt rute
Gebyr mangelfull sortering

843 1 000

157

19%

Pris pr. tømming

2 913 3 120

207

7%

Pris pr.år

1 440
2 913 3 120

-637

79%

Pris pr. år

207

7%

Pris pr. år

803 1 440

637

79%

Pris pr. år

1 020 1 092

-72

7%

Pris pr.år

0 -156

-156

0%

Pris pr. år

-437 -468

-31

7%

Pris pr.år

Helårsrenovasjon rabatt
redusert restavfall
Helårsrenovasjon standard
abonnement
Helårsrenovasjon tillegg økt
restavfall
Helårsrenovasjon, 35%
rabatt delt
volum/abonnement
Helårsrenovasjon, 5%
rabatt kompostering
Helårsrenovasjon,15%
rabatt fellesløsning

20.20.12

-803

Sommerrenovasjon

Gebyr
Redusert restavfallsvolum

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
-803

1 440

-637

79%

Pris pr. år
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Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Sommerrenovasjon
standard abonnement
Sommerrenovasjon, 15%
rabatt fellesløsning
Sommerrenovasjon, 35%
rabatt delt
volum/abonnement
Sommerrenovasjon, 5%
rabatt kompostering
Tillegg, økt restavfallsvolum

20.20.13

2 185 2 340

155

7%

-328 -351

-23

7%

Pris pr. år. 75% av standard
abonnement
Pris pr. år

-765 -819

-54

7%

Pris pr. år

0 -117

-117

0%

Pris pr. år

803 1 440

637

79%

Pris pr. år

Hage- og grovavfallsinnsamling

Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Enkelthenting grovavfall

260

520

260

100%

Pris pr. henting

Enkelthenting hageavfall

143

360

217

152%

Pris pr. henting

80 100

20

25%

Hageavfallssekker 15 stk

20.20.14

Gangtillegg

Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Inntil 15 meter i tillegg (til
ordinær 15 meter fram til
bil)
Inntil 20 meter i tillegg (til
ordinær 15 meter fram til
bil)
Inntil 25 meter i tillegg (til
ordinær 15 meter fram til
bil)

20.20.15

Priser pr. rull

1 464 1 800

336

23%

Pris pr. år

2 027 2 400

373

18%

Pris pr. år

2 590 3 000

410

16%

Pris pr. år

Leie avbeholder til plastavfall

Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Leie 240L beholder

stk

221

320

99

45%

Priser pr. år

Leie 360L beholder

stk

330

400

70

21%

Priser pr. år

Leie 660L beholder

stk

604 560

-44

-7%

Priser pr. år

Leie 240L beholder
Gebyret splittes av VESAR ved flere abonnenter.
Leie 360L beholder
Gebyret splittes av VESAR ved flere abonnenter.
Leie 660L beholder
Gebyret splittes av VESAR ved flere abonnenter.
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Alle priser eksklusiv mva.

20.21Feiing og tilsyn
20.21.1Grunnlag for gebyrregulativet:
Forskrift om feiing og tilsyn fastsatt av Holmestrand kommunestyre 11. desember 2019 med
hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 17. desember
2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.
Gebyret skal dekke kommunens utgifter ved levering av feie- og tilsynstjenesten, og faktureres per
skorsteinsløp/røykløp.

20.21.2

Feiing og tilsyn

Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

Feiing og tilsyn av ildsted

465

506

41

9%

Priser pr. skorstein/røykløp

Prisen er eksklusiv mva.

20.22Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og
delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også
matrikkelforskriften, eierseksjonsloven § 15 og veglova §§ 32 og 57. Vedtak: Kommunestyret i
Holmestrand kommune. Ikrafttredelse: 1. januar 2021

20.22.1

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1. Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret ilegges tiltakshaver.
Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og
forsinkelsesrenter. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven,
matrikkelloven eller eierseksjonsloven.
§ 1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonering beregnes etter de satser som
gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen. Med mindre annet er
spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet
saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd.
§ 1-3. Gebyrene i regulativet
Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet i samsvar med
selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.
§ 1-4 Medgått tid
Arbeid som foretas ut over de angitt satsene og som medfører merarbeid faktureres etter medgått
tid pr påbegynte time.
§ 1-5. Tilbaketrekking av søknad
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søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har
kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.
§ 1-6. Avslag
Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å
etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Avslagsgebyr
godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad.
§ 1-7. Klage
Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med unntak av de
tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-7 om åpenbart urimelig gebyr.
Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
etter reglene i forvaltningsloven.
§ 1-8 Urimelig gebyr
Kommunen kan i helt særlige tilfeller redusere gebyret, hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i
forhold til det arbeid og de kostnader kommunen antas å ha med saken. Særlige tilfeller vil ikke
gjelde enkeltpriser i regulativet, som eksempelvis større garasjer, men større gebyrer som er
utregnet ved hjelp av en eller flere komponenter som pris per m2 eller per boenhet.
§ 1-9. Definisjoner og forklaringer
I denne forskriften menes med:
a. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad
og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
b. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig.
Bygningstype 111 – 163 etterNS-3457.
c. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med
utgangspunkt i NS-3940.
d. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
e. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS3457. Bygningstyper fra
111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
f. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller
seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven regnes som
selvstendig eiendom.
g. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter NS3457.
h. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter
som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller flere bygninger for fiskeri eller
landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom.
i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av
kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer
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(snr). Dersom bruket ikke har feste og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt
GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
j. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige
formål klassifiseres som næringseiendom.
k. SAK: Forskrift om byggesak(byggesaksforskriften)
l. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er
avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
m. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4. 3
n. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
o. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og
konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

20.23Gebyr Kapittel 1 - Generelle bestemmelse
Gebyr

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

1.4 Timepris for merarbeid
jmf. pkt. 1.4, ifbm.
mangelfull eller feilaktig
dokumentasjon. Faktureres
etter medgått tid.

20.24

1 600 1 600

0

0%

Pris pr. time

Kapittel 2 - Privat reguleringsplan

§ 2-1. Generelt
Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. Forskriften gjelder saker som omfattes av
pbl. kap 12. Gebyret er delt i gebyr for oppstartsmøte, behandlingsgebyr og arealgebyr. Endringer
eller tillegg i areal som kommunen ber om skal ikke inn i gebyrgrunnlaget
§ 2-2. Faktureringstidspunkt
Plangebyret fastsettes på utleggingspunktet og faktureres når saken er 1.gangsbehandlet.
Kommunen kan avslutte saker hvor det er mer enn 1 år siden siste kontakt mellom kommunen og
regulant. Oppstartsmøter faktureres når avholdt. Gebyr for oppstartmøtet trekkes fra gebyrene når
planen går til 1.gangsbehandling. Gebyr for avklaring av reguleringsspørsmål eller pbl. 12-8
faktureres når regulant anmoder om en slik sak.
§ 2-3. Timepris
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid.
Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Timesatsen er kr 1600.- pr
påbegynt time.
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20.24.1

Gebyr Kapittel 2 - Private reguleringsplaner

Gebyr
2.4.1 Timepris for
merarbeid jmf. pkt. 1.4
og tjenester utenom
regulativet. Faktureres
etter medgått tid.
2.4.2.1 Oppstartsmøte
- ny plan
2.4.2.2 Planinitiativ der
politisk utvalg tar
stilling til
reguleringsspørsmål, jf
§12-8 første og annet
ledd
2.4.3.1 Behandling av
forslag til
detaljreguleringsplan
inntil 2000 m2
2.4.3.2 Behandling av
forslag til
detaljreguleringsplan
mellom 2000 m2 og
5000 m2
2.4.3.3 Behandling av
forslag til
detaljreguleringsplan
mellom 5000 m2 og
10000 m2
2.4.3.4 Behandling av
forslag til
detaljreguleringsplan
mellom 10000 m2 og
20000 m2
2.4.3.5 For areal over
20000 m2 et tillegg på
påbegynt 1000 m2
2.4.3.6 Saksbehandling
av KU-pliktige planer

2.4.3.7 Saksbehandling
av planer i
Holmestrand by og
Sande sentrum
2.4.4.1 Tilleggsgebyr
for bebyggelse BRA
beregnet etter
bruksareal som
planforslaget hjemler
2.4.5.1 Endring av plan
iht. pbl §12-14 annet
ledd - adm. behandling
2.4.5.2 Endring av plan
iht. pbl § 12-14 annet
ledd - politisk
behandling

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

1 600

1 660

60

4%

30 000 31 110

1 110

4%

30 000 31 110

1 110

4%

60 000 62 220

2 220

4%

125 000 129 625

4 625

4%

185 000 191 845

6 845

4%

220 000 228 140

8 140

4%

110

4%

3 000

3 110

25%
25%
tillegg tillegg
på
på
samlet samlet
gebyr gebyr
ingen
25%
tillegg
på
samlet
gebyr
20 pr. 20 pr.
m2 BRA m2 BRA

20 000 20 000

Pris pr. time

Samlet gebyr = arealgebyr +
BRA-gebyret pkt. 2.4.4.1

Samlet gebyr = arealgebyr +
BRA-gebyret pkt. 2.4.4.1

Minimum 60 000 kr

0

0%

35 000 50 000 15 000

43%

Gjelder endringer av ikkeprinsipiell art og kurant
karakter.
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Gebyr

Enhet

2.4.5.3 Vesentlige
endringer som er å
betrakte som ny sak
etter §12-14 første
ledd, gebyrlegges som
ny sak
2.4.6.2 For saker som
trekkes etter varsel om
oppstart, men før
innsendt planforslag er
mottatt
2.4.6.3 For saker som
avsluttes etter
innsendt planforslag,
men før
førstegangsvedtak
2.4.6.4 Oppstartsmøte
- endring av plan iht.
pbl §12-14 andre ledd
2.4.6.5 Fastsettelse av
planprogram

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

Se
Se
øvrige øvrige
gebyr gebyr

10%

10%

80%

80%

17 500 18 150

650

4%

35 000 36 300

1 300

4%

2.4.1 Timepris for merarbeid jmf. pkt. 1.4 og tjenester utenom regulativet. Faktureres etter
medgått tid.
Kommer i tillegg til fastsatte behandlingsgebyr der det utføres merarbeid utover normal ressursbruk
eller ved spesielt krevende planarbeid.
2.4.3.7 Saksbehandling av planer i Holmestrand by og Sande sentrum
Gjeninnfører tilleggsgebyr pga. mer kompleks plansituasjon i by og tettsted. Tilsvarende i Tønsberg
og Horten.
2.4.4.1 Tilleggsgebyr for bebyggelse BRA beregnet etter bruksareal som planforslaget hjemler
Ved den årlige selvkostberegningen forut for budsjettprosessen har konsulenten påpekt at
dekningsgraden innenfor plansaksbehandlingen er lav. Sammenlignet med nabo-kommunene
Tønsberg og Horten er det tydelig at gebyret for mindre boligreguleringer er satt for lavt i
Holmestrand. Det innføres derfor et minimumgebyr på 60 000 kr slik at det samlede
minimumsgebyret for en boligregulering blir 122 220 kr i 2023. Det vil gjelde et prosjekt på 2 daa
tomt med 4 boenheter.
2.4.5.2 Endring av plan iht. pbl § 12-14 annet ledd - politisk behandling
Gebyret må økes pga. erfart ressursbruk over en toårs-periode og den økende utbredelsen denne
sakstypen representerer i plansaksbehandlingen. Det er en villet intensjon i plan- og bygningsloven,
og kommunen må innrette sitt gebyrnivå der etter. Med denne økningen vil Holmestrand kunne ligge
noe høyere enn Horten og Tønsberg på akkurat dette gebyret. Det gjenstår å sehva gebyrsatsene der
blir i 2023.

20.25Kapittel 3 - Bygge og delesaksbehandling
20.25.1§ 3-1. Generelt
Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to
hovedtyper av bygg, nemlig rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske
saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. For boligbygg er ofte kompleksiteten
et resultat av antall boenheter, og dette gjenspeiles i regulativet. For andre bygg er det mer den
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generelle størrelsen som er avgjørende for saksbehandling. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av
ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner, samt gebyr for kart i henhold til
gjeldende regulativ.
§ 3-2. Gebyrberegning
Samlet gebyr skal dekke saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt
kommunens veiledning- og tilsynsvirksomhet. Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr pr.
bygning/ byggesak. Det tas ikke gebyr for nødvendige tekniske hjelpemidler som rampe, trappeheis
o.l. For kombinasjonseiendom beregnes gebyret etter de enkelte delene.
§ 3-3. Tilsyn
Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av
byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. Inntil 35% av byggesaksgebyrene er
beregnet til å dekke kostnadene med kommunens tilsynsvirksomhet.
§ 3-4. Ulovlig byggearbeid
For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8,
kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i
byggesaksforskrifta § 16-1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 16 i forskrift om
byggesak m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til plan- og bygningslovens §
32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.
§ 3-5. Timepris
For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, gjelder et
gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner,
administrasjon og tilsyn. Følgende timesats gjelder for byggesak og søknader etter pbl kapittel 18 – kr
1600.-/time.
§ 3-6. Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres
For søknader som trekkes før behandling betales et gebyr på kr 2 000,-. Når en sak trekkes etter at
igangsettingstillatelse er gitt ved bortfall av tillatelse i hht pbl § 21- 9 første ledd, refunderes ikke noe
gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke. For
søknader som returneres ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes et gebyr på
kr. 2 000,-.
§ 3-7 Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g
Dette er søknader som etter en vurdering kommer inn under pbl § 20-5 generelt og punkt f: andre
mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. I tillegg gjelder det saker som
avsluttes uten realitetsvedtak.

20.25.2

Gebyr Kapittel 3 - Bygge- og delesaksbehandling

Gebyr

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

3.08.1 Forhåndskonferanse
PBL § 21-1
3.09.1.1 Tiltak som krever
søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver
§ 20-4 a. Mindre tiltak på
bebygd eiendom, (SAK §31 a og c.) tilbygg 0 - 50 m2

PBL §
21-1
PBL §
20-4

5 400

5 400

0

0%

6 500

6 500

0

0%
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Gebyr
og bruksendring
tilleggsdel/hoveddel
3.09.1.2 Tiltak som krever
søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver
§20-4 a. Mindre tiltak på
bebygd eiendom, (SAK § 31 b.) frittliggende 0 - 50 m2
3.09.1.3 Tiltak som krever
søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver
§ 20-4 a. Mindre tiltak på
bebygd eiendom, (SAK10 §
3-1 b.) frittliggende 51 - 70
m2
3.09.1.4 Tiltak som krever
søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver
§ 20-4 b. Alminnelig
driftsbygninger i
landbruket (SAK10 § 3-2)
3.09.1.5 Tiltak som krever
søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver
§ 20-4 c. Midlertidige
bygninger, konstruksjoner
eller anlegg - max 2 år
3.10.1.1 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg (inkludert
fritidshus). Bygg med én
boenhet
3.10.1.2 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg (inkludert
fritidshus).Tiltak som
krever søknad og tillatelse
tillegg pr. boenhet.
3.10.1.3 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg. Tiltak som
krever søknad og tillatelse
tillegg til- og
påbygg/ombygging nye
boenheter pr. enhet
3.10.1.4 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg. Til og
påbygging/ombygging
<50kvm
3.10.1.5 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg. Til- og påbygg/
ombygging annet >50 kvm

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

PBL §
20-4

8 500

8 500

0

0%

PBL §
20-4

10 000

10 000

0

0%

PBL §
20-4

8 500

8 500

0

0%

PBL §
20-4

10 000

10 000

0

0%

PBL §
20-3

31 000

31 000

0

0%

Maks gebyr 500 000

PBL §
20-3

15 000

15 000

0

0%

Maks gebyr kr 500 000

PBL §
20-3

15 000

15 000

0

0%

Maks gebyr kr 500 000

PBL §
20-3

9 000

9 000

0

0%

Maks gebyr kr 500 000

PBL §
20-3

12 000

12 000

0

0%

Maks gebyr kr 500 000
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Gebyr

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

3.10.2.1 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg. Større garasjer >
70 m2
3.10.2.2 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg.
Murer/levegger/brygger/
basseng / fasadeendring
etc.
3.10.2.3 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for, alle typer
boligbygg. Rehabilitering
av pipe o.l. (inkl.
ferdigattest)
3.10.3.1 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for tillegg alle andre
bygg/næringsbygg, til- og
påbygg for de første 0 100 m2 BRA
3.10.3.2 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for tillegg alle andre
bygg/næringsbygg, til- og
påbygg for de neste m2 pr.
m2 BRA
3.10.3.3 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for tillegg alle andre
bygg/næringsbygg
3.10.3.4 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for tillegg alle andre
bygg/næringsbygg
3.10.4.1 Tiltak som krever
søknad og tillatelse, PBL §
20-3 for tillegg alle andre
bygg/næringsbygg, for hver
igangsettingstillatelse (IG)
3.11.1.1 Bygn. tekn.
installasjoner og VAanlegg, (pbl § 20-1 a og f)
3.11.1.2 Vesentlige
terrenginngrep,
støttemurer, støyskjermer
etc. (pbl § 20-1 k)
3.11.1.3 Trafikk-/samf.
anlegg (VA, veg,
parkeringsplass, kailanlegg
etc) (pbl § 20-1 I)
3.11.1.4 Skilt og reklame
(pbl § 20-1 i)
3.12.1.2 Søknader om
dispensasjon, jf pbl Kap 19.
Dispensasjon fra

PBL §
20-3

17 500

17 500

0

0%

PBL §
20-3 /
(§ 204 e)

6 500

6 500

0

0%

PBL §
20-3

2 500

2 500

0

0%

PBL §
20-3

200

200

0

0%

Min. gebyr kr 15 000
maks kr 500 000

PBL §
20-3

50

50

0

0%

Min. gebyr kr 15 000
maks kr 500 000

maks gebyr kr 500 000

PBL §
50%
50%
20-3 reduksjon reduksjon

PBL §
50%
50%
20-3 reduksjon reduksjon

PBL §
20-3

6 000

6 000

0

0%

PBL
20-1,
a og f
PBL §
20-1,
k

9 000

9 000

0

0%

9 000

9 000

0

0%

PBL §
20-1, l

12 000

12 000

0

0%

6 000

6 000

0

0%

19 500

19 500

0

0%

PBL
kap.
19

145 | Si d e

Holmestrand kommune | Handlingsprogram 2023-2026
Gebyr

Enhet

plan/plankrav/byggeforbud
etter § 1-8.
3.12.1.3 Søknader om
PBL
dispensasjon, jf pbl Kap 19. kap.
Dispensasjon for andre
19
forhold, lov, forskrift,
avstandskrav etc.
3.12.1.4 Søknader om
PBL
dispensasjon, jf pbl Kap 19. kap.
Dispensasjon fra plan som 19
mangler eller med uklar
grad av utnytting for
mindre tiltak i
boligområder
3.12.1.5 Søknader om
PBL
dispensasjon, jf pbl Kap 19. kap.
Fravik fra teknisk forskrift 19
3.13.1.2 Bruksendring, pbl. PBL §
§ 20-1 d. Bruksendring
20-1 d
mindre del bolig
3.13.1.3 Bruksendring, pbl. PBL §
§ 20-1 d. Bruksendring hel 20-1 d
boenhet, større
bygg/næringsbygg - gjelder
ikke ved totalombygging.
Da benyttes punktene som
for nybygg § 20-3
3.14.1.1 Søknad om
endring av tillatelse bolig /
fritidsbygg / deling
3.14.1.2 Søknad om
endring av tillatelse andre
bygg og anlegg
3.15.1.1 Riving pbl § 20-1 e PBL §
alle bygg over 100 kvm
20-1,e
BRA
3.16.1 Erklæring om
ansvarsrett - selvbygger
3.16.2 Midlertidig
brukstillatelse
3.16.3 Ferdigattest

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

12 500

12 500

0

0%

12 500

12 500

0

0%

15 500

15 500

0

0%

12 000

12 000

0

0%

Gebyr for ombygging
kommer i tillegg

22 000

22 000

0

0%

Gebyr for ombygging
kommer i tillegg

6 500

6 500

0

0%

6 500

6 500

0

0%

10 000

10 000

0

0%

Ved større endring
betales gebyr som ved
ny søknad
Ved større endring
beregnes gebyr som
ved ny søknad
Riving av mindre bygg
beregnes etter pbl § 204

3 500

3 500

0

0%

11 000

11 000

0

0%

3 500

3 500

0

0%

3.16.4 Utstedelse av
ferdigattest 6 år etter
igangsetting eller 2 år etter
midlertidig brukstillatelse
3.17.1 Delingssaker pbl § § 2020-1 m. Fradeling av tomt 1, m

7 500

7 500

0

0%

9 000

9 000

0

0%

3.17.2 Delingssaker pbl § § 2020-1 m. Tilleggsareal /
1, m
Areal overføring
3.17.3 Andre
søknadspliktige tiltak,
reviderte tegninger,
veganlegg, endret
utkjørsel, mangelbrev mm
pr. påbegynt time
3.17.4Rabatter - grønt
gebyr. Passivhus

6 500

6 500

0

0%

1 600

1 600

0

0%

-30%

-30%

Delingssaker utover en
parsell faktureres med
50% pr. enhet
Delingssaker utover en
parsell faktureres med
50% pr. enhet
Pris pr. time
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Gebyr
3.17.5 Rabatter - grønt
gebyr. 0-utslippshus og
plusshus
3.17.6 Rabatter - grønt
gebyr- Etterisolering
3.17.7 Rabatter - grønt
gebyr. Enova støtte.

Enhet

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

-50%

-50%

-50%

-50%

-100%

-100%

3.10.3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-3 for tillegg alle andre bygg/næringsbygg
50 % reduksjon for parkeringskjeller, drivhus, stativhaller ol. Bygningstype: 231-249;421-439
3.10.3.4 Tiltak som krever søknad og tillatelse, PBL § 20-3 for tillegg alle andre bygg/næringsbygg
50% reduksjon for ombygging
3.17.4 Rabatter - grønt gebyr. Passivhus
Det gis reduksjon av byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold
til Norsk Standard 3700 for bolig og 3701 for yrkesbygg.
3.17.5 Rabatter - grønt gebyr. 0-utslippshus og plusshus
Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil være et 0-utslippshus eller
plusshus. Dvs. bygninger som i tillegg til å være et passivhus produserer egen energi som dekker
livsløpet og produksjon av bygget.
3.17.6 Rabatter - grønt gebyr- Etterisolering
Det gis reduksjon i byggesaksgebyret for søknad som omfatter etterisolering av bygg oppført før
1980 dersom det kan dokumenteres at tiltaket utføres som anvist av kvalifisert rådgiver.
3.17.7 Rabatter - grønt gebyr. Enova støtte.
Byggesaksgebyret frafalles i sin helhet for de tiltak som er støttet av Enova, samt for evt. søknad om
solcellepanel og varmepumpe.

20.26Kapittel 4 - Oppmålingsforretning
§ 4-1. Generelt
Kommunestyret i Holmestrand kommune har vedtatt at det skal være 100% selvkostfinansiering av
tjenester på matrikkel og oppmålingsområdet. Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å
produsere en bestemt tjeneste. Merkostnader er i denne sammenheng kostnader knyttet til den
samlede produksjon av den aktuelle tjeneste Alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven skal
betale gebyr. Forskrift med hjemmel i matrikkelloven § 32. Sammenslåing av matrikkelenheter er
gratis. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,
opprettholdes likevel gebyrkravet.
§ 4-2. Timepris
For de tjenester som ikke er omtalt eller passer inn i regulativet, men som krever behandling etter
matrikkeloven, gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling,
støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet til
kommunen vil klart overstige hva som dekkes inn gjennom de enkelte gebyrene kan kommunen på
forhånd velge at det skal faktureres etter medgått tid. Timepris gjelder også for registrering av
private grenseavtaler og registrering av eksisterende jordsameie.
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§ 4-3. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller saken ikke
kan matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter
bestemmelsene i gebyrregulativet vedrørende etablering av matrikkelenhet.

20.26.1Gebyr Kapittel 4 - Oppmålingsforretning
Gebyr
4.04.1.1 Selvkost timepris
for arbeid etter
matrikkelloven
4.04.2.1 Utstedelse av
matrikkelbrev inntil 10 sider
(fastsatt av Kartverket)
4.04.2.2 Utstedelse av
matrikkelbrev over 10 sider
(fastsatt av Kartverket)
4.04.2.3 Kopi av målerbrev
4.04.2.4 Kopi av målerbrev i
pdf-format
4.04.2.5
Seksjoneringstegninger
(etter 01.01.1998) - inntil 10
sider
4.04.2.6
Seksjoneringstegninger over 10 sider
4.04.2.7 Tinglysningsgebyr
(fastsatt av staten) papirversjon
4.04.2.8 Tinglysningsgebyr
(fastsatt av staten) elektronisk
4.05.1 Etablering av
matrikkelenhet/parsell og
arealoverføring (ikke til
regulert offentlig veg)
4.05.1.1 Etablering av
grunneiendom/parsell/areal
og festegrunn - 0-500 kvm
4.05.1.1 Etablering av
grunneiendom/parsell/areal
og festegrunn - 501-2000
kvm
4.05.1.1 Etablering av
grunneiendom/parsell/areal
og festegrunn - økning pr.
1000 kvm
4.05.1.2 Etablering av
grunneiendom/parsell/areal
og festegrunn - Tillegg pr.
usikre grensepunkt som må
klarlegges i saken
4.05.1.3 Etablering av
grunneiendom/parsell/areal
og festegrunn - Tillegg pr.
nye grensepunkt som må

Enhet

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
1 600 1 600

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

Pris pr. stk.
Merverdiavgiftspliktig
pris pr. stk.
Merverdiavgiftspliktig
Merverdiavgiftspliktig

0

0

0

0%

Merverdiavgiftspliktig

0

0

0

0%

Merverdiavgiftspliktig

0

0

0

0%

Merverdiavgiftspliktig

19 550 19 550

0

0%

29 500 29 500

0

0%

3 600 3 600

0

0%

1 760 1 760

0

0%

Priser pr. overføring og pr.
matrikkelenhet som
etableres eller ved
arealoverføring
Priser pr. overføring og pr.
matrikkelenhet som
etableres eller ved
arealoverføring
Priser pr. overføring og pr.
matrikkelenhet som
etableres eller ved
arealoverføring
Priser pr. grensepunkt

0

0%

Priser pr. grensepunkt

980

980
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Gebyr
opprettes i
saken/Nymerking av
eksisterende grensepunkt
4.05.2 Matrikulering av
eksisterende umatrikulert
grunn. Pris som for
klarlegging av eksisterende
grensepunkt der grensen
ikke tidligere er målt.
4.06 Etablering av
anleggseiendom. Pris som
for etablering av
matrikkelenhet
4.07.1 Etablering av
matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning
4.07.1.1 Etablering av
grunneiendom/parsell/areal
og festegrunn - Pr.
matrikkelenhet som
etableres
4.08.1.1 Grensejustering
grunneiendom, festegrunn
og jordsameie - Grunnpris
pr. eiendom som avgir
grunn
4.08.1.2 Grunneiendom,
festegrunn og jordsameie Tillegg pr. usikre
grensepunkt som må
klarlegges i saken
4.08.1.3 Grunneiendom,
festegrunn og jordsameie Tillegg pr. nye grensepunkt
som opprettes i
saken/Nymerking av
eksisterende grensepunkt
4.08.2.1 Grensejustering
anleggseiendom - Grunnpris
4.09. Arealoverføring for
anleggseiendom
4.09.1.1 Grunneiendom,
festegrunn og jordsameie Arealoverføring til
anleggseiendom over
bakken
4.09.1.1 Grunneiendom,
festegrunn og jordsameie Arealoverføring til
anleggseiendom under
bakken
4.10. Klarlegging av
eksisterende grense der
grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning eller
kartforretning og
klarlegging av rettigheter
4.10.1.1 For inntil 3 punkt

Enhet

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

6 250 6 250

0

0%

12 600 12 600

0

0%

1 760 1 760

0

0%

Priser pr. grensepunkt

980

0

0%

Priser pr. grensepunkt

8 500 8 500

0

0%

20 400 20 400

0

0%

13 600 13 600

0

0%

12 500 12 500

0

0%

980

I tillegg kommer gebyr for
selve oppmålingen når det
skjer (det årets gebyr)
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Gebyr

Enhet

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

4.10.1.2 For overskytende
grensepunkt
4.11. Påvising/merking av
eksisterende grense der
grensen tidligere er
koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning eller
kartforretning
4.11.1.1 For inntil 2 punkt

3 800 3 800

0

0%

6 200 6 200

0

0%

4.11.1.2 For overskytende
grensepunkt
4.12. Etablering av
matrikkelenhet/parsell og
arealoverføring til regulert
offentlig veg
4.12.1.1 Etablering av
grunneiendom og
festegrunn - Per
matrikkelenhet som avgir
grunn
4.12.1.2 Etablering av
grunneiendom og
festegrunn - Tillegg per
usikre grensepunkt som må
klarlegges i saken
4.12.1.3 Etablering av
grunneiendom og
festegrunn - Tillegg per nye
grensepunkt som opprettes
i saken/ Nymerking av
eksisterende grensepunkt

1 100 1 100

0

0%

14 910 14 910

0

0%

1 760 1 760

0

0%

Priser pr. grensepunkt

0

0%

Priser pr. grensepunkt

980

980

4.04.1.1 Selvkost timepris for arbeid etter matrikkelloven
For tjenester som skal faktureres etter medgått tid, se §4-2
4.05.1 Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
Ved opprettelse av 4 eller flere tilgrensende matrikkelenheter samtidig og med samme rekvirent
betales 90% av satsene i pkt 4.5.1.1. Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales
50% av satsen i pkt. 4.8.1.1
4.08.1.1 Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Grunnpris pr. eiendom som
avgir grunn
Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan
overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum
overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering. Maks verdi for netto justering er 1G
4.08.2.1 Grensejustering anleggseiendom - Grunnpris
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen er 1000 m³. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens
grunnflate.
4.09. Arealoverføring for anleggseiendom
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Kvantumsrabatt ved flere arealoverføringer i samme sak, 2 - 5 parseller gir 20% rabatt, >5 parseller
gir 30% rabatt
4.10. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning eller kartforretning og klarlegging av rettigheter
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp settes
gebyret ikke høyere enn gebyrene etter etablering av matrikkelenhet
4.12. Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring til regulert offentlig veg
Ved grunnavståelse fra 2 eller flere tilgrensende matrikkelenheter samtidig betales 90 % av satsen i
pkt. 4.12.1.1. Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 50% av satsen for
grensejustering pkt. 4.8.1.1.

20.27Kapittel 5 - Eierseksjonering
§ 5-1. Generelt
Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter tabell Gebyr etter
eierseksjoneringsloven §15.

20.27.1Gebyr Kapittel 5 - Eierseksjonering
Gebyr
5.1. Gebyr etter
eierseksjoneringsloven § 15
5.1.1.1
Eierseksjonering/reseksjonering
- 1-8 seksjoner
5.1.1.2
Eierseksjonering/reseksjonering
- Fra 9 seksjoner og mer, tillegg
pr ny seksjon
5.1.1.3
Eierseksjonering/reseksjonering
- Oppheve/slette seksjoner
5.1.1.4
Eierseksjonering/reseksjonering
- Befaring
5.1.1.5
Eierseksjonering/reseksjonering
- For etablering av uteareal til
eierseksjonering, pr seksjon fra
og med nr. 9
5.1.1.5
Eierseksjonering/reseksjonering
- For oppmåling av uteareal til
eierseksjonering, pr seksjon fra
og med nr. 9
5.1.1.5
Eierseksjonering/reseksjonering
- For etablering av uteareal, for
inntil 8 seksjoner
5.1.1.5
Eierseksjonering/reseksjonering
- For oppmåling av uteareal, for
inntil 8 seksjoner

Enhet

Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%

10 500 10 900

400

4%

510

20

4%

3 400 3 525

125

4%

2 300 2 385

85

4%

830

30

4%

Priser pr. seksjon

1 100 1 140

40

4%

Priser pr. seksjon

5 300 5 300

0

0%

9 500 9 500

0

0%

490

800

Priser pr. seksjon
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5.1. Gebyr etter eierseksjoneringsloven § 15
Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjoneringsloven §15 skal betale gebyr etter matrisen under

20.28Kapittel 6 - Refusjon
§6.1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens § 18-9.

20.28.1Gebyr Kapittel 6 - Refusjon
Gebyr

Enhet

6.1 Refusjonssaker
etter plan- og
bygningsloven
6.1.1.1 Gruppe I:
Gebyrgrunnlag <5,0
mill. kroner. 3,5% av
godkjent regnskap
(dvs. etter godkjent
kostnadsoverslag)
6.1.1.2 Gruppe II:
Gebyrgrunnlag >5 mill.
kroner. Gruppe I +
1,0% av godkjent
regnskap over 5,0
mill.kroner

Sats
2022

Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2023
i kr
i%

0

0

0

0%

Mininumsgebyr: 50 000 kroner

Variabel Variabel

6.1 Refusjonssaker etter plan- og bygningsloven
Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan- og bygningslovens §18-9

20.29 Kapittel 7 - Jordloven
§ 7-1. Generelt
For konsesjonsbehandling og behandling av delingssaker etter jordloven § 12 (deling av driftsenhet)
er gebyrene fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» § 2.

20.29.1

Gebyr Kapittel 7 - Jordloven

Gebyr
7.1.1.2 Jordlovssaker Deling etter jordlovens §12
7.2.1.1 Jordlovssaker Konsesjonsbehandling

Enhet Sats Sats Endring Endring Trendpil Merknad
2022 2023
i kr
i%
2 050 2 050
0

0

0

0%

0

0%
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