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Vann, avløp og septik
Vann

Eks. mva

Inkl. mva

Abonnementsgebyr pr. enhet

319,00

398,75

Forbruksgebyr pr. m3 vann

21,15

26,44

Frossen vannmåler

500,00

625,00

7 000,00

8 750,00

12 000,00

15 000,00

Fritidsbolig pr. enhet

7 000,00

8 750,00

Alle øvrige bygg pr. m2 BRA

100,00

125,00

Avløp

Eks. mva

Inkl. mva

425,00

531,25

31,54

39,43

Liten boenhet under 70 m2 BRA

11 000,00

13 750,00

Stor boenhet over 70 m2 BRA

19 200,00

24 000,00

Fritidsbolig pr. enhet

12 000,00

15 000,00

200,00

250,00

Tilknytningsgebyr
Liten boenhet under 70 m2 BRA
Stor boenhet over 70

m2 BRA

Prisene er fastsatt i henhold til” lov om kommunale vass- og kloakkavgifter” med tilhørende lokale og sentrale
forskrifter og rundskriv. For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket to år på rad, beregnes et
gebyr på kr. 850,- med tillegg av merverdiavgift

Abonnementsgebyr pr. enhet
Forbruksgebyr pr.

m3

vann

Tilknytningsgebyr *

Alle øvrige bygg pr.

m2 BRA

*For landbruksbygg, industriproduksjonslokaler og alle typer isolerte lager – 20 % av 100 kr. pr. m2
BRA.
Prisene er fastsatt i henhold til” lov om kommunal vass- og avløpsavgifter” med tilhørende sentrale og lokale
forskrifter og rundskriv.

Septikrenovasjon

Eks. mva

Inkl. mva

Boliger med WC tilknyttet slamavskiller

1499,00

1873,75

Boliger uten WC tilknyttet slamavskiller

750,00

937,50

Fritidseiendommer

750,00

937,50

274,00

342,50

1499,00

1873,75

Tømming av tett tank pr.
Minirenseanlegg

m3

For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS
Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet
en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter.
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Renovasjon
Restavfall

Eks. mva

Inkl. mva

2120,00
3180,00
4431,00
8056,00
14621,00
50,00

2650,00
3975,00
5538,75
10070,00
18276,25
62,50

1322,00

1652,50

pr. meter

41,00

51,25

pr. boenhet

1133,00

1416,25

pr. sekk
Pr. m3

40,00
200,00

50,00
250,00

Liten beholder

80 liter

Medium beholder

140 liter

Stor beholder

240 liter

Beholder

370 liter

Beholder

770 liter

Søppelsekk
Fritidsbolig tilknyttet kommunal ordning
(årsgebyr)
Henting:
Henting av dunk/sekk på eiendom
Fradrag:
Godkjent egenbehandling av matavfall
Levering på gjenvinningsstasjonen
Klare sekker
Øvrig leveranse (synlig avfall)

Feie og tilsynsgebyrer
Årlig feiing+
tilsyn hvert 4.år
Eks. mva
Inkl. mva

Feiing hvert 2.år +
tilsyn hvert 4.år
Eks. mva
Inkl. mva

Feiing hvert 4.år +
tilsyn hvert 4.år
Eks. mva
Inkl. mva

Ett pipeløp

746,00

932,50

497,00

621,25

373,00

466,25

To pipeløp

1243,00

1553,75

746,00

932,50

497,00

621,25

Tre pipeløp

1740,00

2175,00

994,00

1242,50

621,00

776,25

Piper

Prisen for feiing av røykpiper og røykkanaler ved større fyringsanlegg fastsettes etter medgått tid med tillegg
av biomkostninger. Prisen for ekstrafeiing utenom lovbestemt feiing eller feiing av fritidsboliger er 485 kr. pr.
gang med tillegg av reiseutgifter. Prisen for ekstra tilsyn av fyringsanlegg er 1000,- kr.pr.gang med tillegg av
reiseutgifter. Prisen for tilleggsytelse med å fjerne blanksot betales etter medgått tid. I tillegg kommer
merverdiavgift etter gjeldende satser.
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Byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak
m.v.
Pris
• Bruk av gebyr er hjemlet i plan- og bygningsloven§ 33-1.
• Omlag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.
• Kommunen kan innkreve gebyr for bruk av ekstern kompetanse i en byggesak. Gebyr
beregnes etter medgått tid og belastes tiltakshaver.
1a Boliger
Nybygg / hovedombygging pr. bruksenhet
For mer enn en selvstendig boenhet betales pr. enhet f.o.m. enhet nr. 2
1b Fritidsboliger
Nybygg / hovedombygging
Inneholder bygget mer enn en selvstendig fritidsbolig, betales pr enhet fra og med
enhet nr. to 50% av enhet nr. 1

23 900
13 600
23 900
11 950

2a Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, under bygging og hovedombygging
betales etter bruksareal.
Inntil 15 m2
16-200 m

3 750

2

201-600 m

pr. m
2

Alt over 600 m

2

2

130

pr. m2

120

pr. m

2

75

maks:

12 090

maks:

24 325

2b Bruksendring
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2a. Ved bruksendring uten ombygging
betales 25% av satsene i 2a
2c Driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-2).
Betales etter halvparten av satsene i 2a
Inntil 1000 m2 bruksareal:
> 1000 m bruksareal:
2

2d To- trinns søknadsbehandling.
Ved rammetillatelse faktureres 100 % av byggesaksgebyret.
Nytt saksbehandlingsgebyr ved hver IG
2e Plasthaller – Drivhus – Store uisolerte lagerbygg
Inntil 1000 m2 bruksareal:
> 1000 m2 bruksareal:
2f Endring av gitt tillatelse
Betales etter minstegebyr i sats 2 a
3a Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendommer

4 450
maks:

12 860

maks:

23 630

Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak,
fasadeendring, bygningstekniske installasjoner, gjerde, terrenginngrep, oljetanker,
p-plasser.
3b Riving på bolig-, fritids- og landbrukseiendom

2 780
3 755
5

Byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak mv. 2020
3c Arealuavhengige tiltak på annen eiendom.
Lednings- og kabelanlegg, forstøtningsmur, brønner, dammer og bassenger,
støyskjerming, riving, fasadeendring, bygningstekniske installasjoner (separat
søknad), terrenginngrep, p-plasser, tankanlegg, midlertidige tiltak.
3d Skorstein/pipe
3e Skilt og reklame
Skilt og reklame
Masteskilt, mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3c
4 Dispensasjoner: 50% av satsene påløper f.o.m. forhold nr. 2
4a Dispensasjoner fra reguleringsplaner
Administrativ behandling - uten høring
Administrativ behandling - med høring
4b Dispensasjoner fra kommune- og kommunedelplan
Administrativ behandling - med og uten høring
4c Politisk behandling
Saksforberedelse til planutvalget
5 Fradeling.
a Søknad om deling av eiendom- selvstendig bruksenhet.
b I henhold til detaljert reguleringsplan
For hver ytterlige parsell i samme søknad betales
c Tilleggsareal
6 Søknader som ikke kommer til utførelse eller ender med avslag.
a For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av
satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut.
b Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad, tilbaketrekking av
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse og reviderte søknader som krever ny
behandling, betales 25 % av gjeldende satser for behandling.
7
8

Behandling av søknad om godkjenning av ansvarsrett
Godkjenning som selvbygger (Byggesaksforskrift §6-8)
Frikjøp fra kravet om opparbeidelse av p-plasser.
Beløpet skal justeres hvert 3. år i samsvar med SSBs indeks for byggekostnad for
boligblokker, jfr. sak 48/85 i Stange formannskap.
Pris pr. plass i 1985 = kr. 20000,Sist endret 1. januar 2018
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Gebyr for medgått tid.
For gebyr som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes
etter medgått tid. Enkeltperson pr. time:

Pris

8 620
1 355
3 755
8 620

4 865
5 560
8 340
12 510
5 560
1 390
695
2 295

1 140

66 494

1 460
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Byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak mv. 2020
10 Andre Gebyr
Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3.
ledd)
Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes
ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til:
11 Ulovlig byggearbeider

Pris

3 500
2 000

Der det i ettertid innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, betales
gebyr i henhold til tiltakets art etter dette regulativ, med et tillegg på 50% av fullt
saksbehandlingsgebyr. I tillegg til dette kommer eventuell tvangsmulkt og/eller
overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan og bygningsloven §§32-5 og 32-8
12 Urimelige gebyr
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
virksomhetsleder fastsette et passende gebyr.
13 Betalingsbestemmelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet saken registreres
og betales til kommunekassa etter fakturaoppgave fra kommunen. Gebyrene er
fritatt for merverdiavgift.
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Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven
Lovhjemmel: Matrikkelloven §32, forskriftene §16

1.0 Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 250 m2

Pris

Areal fra 251 – 2000 m

22 830

11 415

2

Areal fra 2001 – 10000 m2: Økning pr.påbegynt daa
Økning pr. påbegynt daa over 10 daa
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris
Gebyr for landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål faktureres etter
medgått tid.
Ved samtidig oppmåling av minst 6 tilgrensende tomter som er rekvirert av samme
rekvirent, gis 10% reduksjon i gebyret.
Punktfeste
Punktfeste, uten merking og måling i marka
1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn som tilleggsareal
Areal fra 0 – 250 m2

2 150
1 085
50 855

Areal fra 251 – 500 m

9 415

2

Areal fra 501 – 2000 m – tillegg pr. påbegynt 100 m
2

2

11 415

11 415
6 275
6 495
890

Areal fra 2001 – 10000 m – tillegg pr. påbegynt daa

2 150

Areal fra 10001 – 20000 m2 – tillegg pr. påbegynt daa
For arealer over 20 daa betales det etter anvendt tid. Minstepris
For landbruksareal og areal til allmennyttige formål større enn 500 m2 betales det etter
anvendt tid. Minstepris

1 085
50 855

2

9 415

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 – 250 m2

11 445

Areal fra 251 – 2000 m

22 785

2

Areal fra 2001 – 10000 m : Økning pr. påbegynt daa

2 170

Økning pr. påbegynt daa over 10 daa
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris
Oppmålingsforretning uten oppmåling og merking av grense (ml §§ 6b og 34 tredje
ledd)
Markarbeid som eventuelt kommer i tillegg faktureres etter medgått tid.
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m2

1 085
5 855

Areal fra 51 – 250 m

9 415

2

2

Areal fra 251 – 2000 m

6 275

6 495
12 325

2

Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt daa

945

Det gis 10% reduksjon ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensende seksjonsareal
1.5 Oppretting av anleggseiendom
Volum fra 0 – 2000 m3
Volum fra 2001 m – økning pr. påbegynt 1000 m
3

24 470
3

1 305

1.6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
8

2.0 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr betales som etter punktene 1.1. – 1.5
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan
fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2
3.0 Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av
eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi
areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen
Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m

2

6 495
9 415

3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men
den maksimale grensen settes til 1000 m3
Volum fra 0 – 1000 m3
4.0 Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og
jernbaneformål.

13 460

Areal fra 0 – 250 m2

6 495
6 415
890
2 150
1 085
50 855

Areal fra 251 – 500 m

2

Areal fra 501 – 2000 m2 – tillegg pr. påbegynt 100 m2
Areal fra 2001 – 10000 m2 – tillegg pr. påbegynt daa
Areal fra 10001 – 20000 m2 – tillegg pr. påbegynt daa
For arealer over 20 daa betales etter anvendt tid. Minstepris kr 45 360,For landbruksareal og areal til allmennyttige formøl der arealet er større enn 500 m2
betales det etter anvendt tid. Timepris iht. pkt. 8.
4.2 Anleggseiendom
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 sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal
utgjøre et sammenhengende volum.
Volum fra 0 – 2000 m3
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m3 medfører en økning av gebyret på
5.0 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
6.0 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 50 m grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges

9 325

24 540
1 335
3 235
805
6 495
2 450
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For landbruksareal og areal til allmennyttige der arealet er større enn 500 m2 betales
etter anvendt tid. Timepris iht. pkt. 8. Minstepris
For klarlegging av rettigheter betales etter medgått tid.
7.0 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
Billigste alternativ for rekvirent velges.
8.0 Timepris
9.0 Urimelige gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til 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.

9 325
3 235
805
1 020

10.0 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og kreves inn
etterskuddsvis
11.0 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av
saken, opprettholdes likevel gebyret
12.0 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider
350
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den
13. 0 Unntak fra tidsfrist i saker som krever oppmålingsforretning. Matrikkelforskriften § 18
3. ledd
Tidsfristen som er satt i matrikkelforskriften § 18 1. ledd løper ikke i perioden 1.
november - 31. mars
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Gebyrregulativ for seksjonering av eiendommer
Lovhjemmel: Lov om eierseksjonering § 15
Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner
- 2 seksjoner
- Fra 2 seksjoner og oppover tillegges pr. seksjon
(eks.: 4 seksjoner kr. 6 000, 8 seksjoner kr. 8 000)

2020
kr.
kr.

5 300
530

- Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg, se gebyrregulativ for
matrikkelloven pkt. 1.4
Gebyr for reseksjonering etter Lov om eierseksjoner
- Fast beløp
- Tillegg medgått tid utover 5 timer faktureres pr time
Felles for seksjonering og reseksjonering

kr.
kr.

- Tillegg for befaring faktureres
kr.
(for reseksjonering som beregnes etter medgått tid beregnes ikke tiden som benyttes til
I tillegg kommer tinglysingsgebyret fra Statens kartverk
- Tjenesteområdeleder kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir
urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling
Betalingsbestemmelser
- Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.
- Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for
seksjonering, betales tilbake.
- Ovenstående gebyrer inkluderer veiledning, behandling, matrikkelføring og utsendelse av
dokumentasjon/ matrikkelbrev

Gebyr og betalingssatser 2020

5 300
1 020
5 300

Gebyrregulativ for private planforslag
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1
1 Reguleringsplan
2020
Forespørsel om regulering Pbl § 12-8, første ledd
2 890
Fremleggelse med politisk forhåndsvurdering
11 340
Fastsettelse av planprogram Pbl. § 12–9
For behandling av planforslag Pbl. §12-10, betales etter planområdets areal:
Detaljregulering uten konsevensutredning Pbl.§ 12-3, andre ledd
Planareal mindre enn 5 dekar
38 260
Planareal 5 – 10 dekar
54 580
Planareal 10 – 15 dekar
79 490
Planareal 15 – 20 dekar
81 715
Planareal over 20 dekar, tillegg pr påbegynt dekar
920
Planareal over 50 dekar, tillegg pr påbegynt dekar
455
Planareal over 100 dekar, tillegg pr påbegynt dekar
225
Detaljregulering med konsekvensutredning Pbl.§ 12-3, tredje ledd
Planareal mindre enn 5 dekar
54 900
Planareal 5 – 10 dekar
81 715
Planareal 10 – 15 dekar
118 705
Planareal 15 – 20 dekar
122 945
Planareal over 20 dekar, tillegg pr påbegynt dekar
925
Planareal over 50 dekar, tillegg pr påbegynt dekar
495
Planareal over 100 dekar, tillegg pr påbegynt dekar
270
2 Endring av reguleringsplan
Endring av reguleringsplan, pbl.§ 12-14, andre og tredje ledd:, delegert
administrativ behandling
12 370
Endring av reguleringsplan, pbl.§ 12-14, andre og tredje ledd:, politisk
sluttbehandling
14 435
3 Fremstilling av planer
Planforslaget skal foreligge i digital form sist gjeldende sosiversjon for
plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et
gebyrtillegg på 50% av gebyrsatsene i pkt. 1.
Det beregnes ikke tillegg for arealer utover planområde på 20 dekar
4 Betaling
Dersom hele eller deler av planforslaget forkastes, kan inntil 50% av gebyret refunderes.
Plansjefen fastsetter i slike tilfeller det endelige beløp.
5 Reduksjon av gebyr
Plansjefen kan inngå avtale om reduksjon / fritak av gebyr, dersom planen
Formannskapet gir retningslinjer for reduksjon / fritak.
6 Klager på beregning av gebyr
Klager på beregning av gebyr avgjøres av formannskapet.
7 Endring av satsene
Satsene i dette regulativet kan endres av formannskapet.

Gebyr og betalingssatser 2020

Helse- og omsorg
Praktisk bistand i hjemmet

Pris 2020

Netto inntekt i husstanden

Inntil 2 G* pr. mnd.

210

Netto inntekt i husstanden

2-3 G

pr. mnd.

733

Netto inntekt i husstanden

3-4 G

pr. mnd.

1157

Netto inntekt i husstanden

4-5 G

pr. mnd.

1611

Netto inntekt i husstanden

Over 5 G

pr. mnd.

2048

Enkeltoppdrag praktisk bistand (hjemmehjelp)

Pr. time

Middagslevering

Pr. porsjon

Kommunal trygghetsalarm

Pr. mnd

301
91
244

* G = folketrygdens grunnbeløp, pr. mai 2019, kr. 99858,-. * Statlig justert maksimal egenandel.

Institusjonsopphold

Pris 2020

Dag- eller nattopphold i institusjon*

Pr. dag eller natt

Kortidsopphold institusjon*
* Statlige justerte maksimale egenander

Pr. døgn

Dagtilbud i hjemmet/Dagsenter

Samlet sum pr.
gang
Samlet sum pr.
gang

Dagtilbud i hjemmet
Dagsenter
Frokost

90
170

154
273
28

Middag

Pr. porsjon

91

Pr. porsjon

38

Dagrehabilitering
Lunsj
Krykker

210

Støttehåndtak

105

Frisør

Pris 2020

Frisør kvinner
Farge/permanent (inkl. legg/klipp)

1051

Klipp

409

Vask, klipp, legg

467

Minicolerasjon (glansvask)

350

Vask og legg (inkl. Leggevann)

292

Farging og napping av bryn

175

Frisør menn
Klipp

234

Klipp med vask

257

Klipp av skjegg

116

Omsorgsleiligheter

Pris 2020

Leilighet type A (ni stk.)

Pr. mnd. Inkl strøm

5567

Leilighet type B (en stk.)

Pr. mnd. Inkl. Strøm

5938

Matpakke 1 (middag)

91

Matpakke 2 (frokost, middag, kveldsmat)

142

Tekstilpakke (sengetøy, håndklær, vask av privattøy)

Pr. mnd.
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Barnehage – betalingssatser
Fra 1. januar 2020

oppholdsbetaling kost

totalt

Hel plass 5 dager/uke

3135

250

3385

Hel plass 4 dager/uke

2665

212

2877

Hel plass 3 dager/uke

2195

175

2370

Hel plass 2 dager/uke

1568

125

1693

11 betalingsterminer pr. år.
Kjøp av enkeltdager koster kr. 180,Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager beregnes som følger: For barn nr. 2 gis det en reduksjon på
30 % For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50% Søskenmoderasjon beregnes av yngste barn.
Søskenmoderasjonen gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.
Redusert betaling
Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdning er betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Barn som er
innvilget friplass/redusert betaling inneværende barnehageår, beholder det ut barnehageåret.

SFO – betalingssatser
Type plass

Oppholdsavgift Kost

Totalt

5 dager pr. uke

3043,00

142,00

3185,00

4 dager pr. uke

2585,00

119,00

2704,00

3 dager pr. uke

2129,00

98,00

2227,00

2 dager pr. uke

1521,00

71,00

1592,00

912,00

43,00

955,00

1 dag pr. uke
Kjøp av enkeltdager
Morgen

Pris
60,00

Ettermiddag

114,00

Hel dag

174,00
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Stange kulturskole
Pris pr: skoleår
Instrumentundervisning

2885,00

Gruppeaktiviteter

2100,00

Kor

1055,00

Timepris ved salg til korps

175,00

Instrumentleie

430,00

50 % søskenmoderasjon og flerfagsrabatt fra plass 2.

Stange rockeverksted
Deltakeravgift pr. år

840,00

Studioleie pr. time for skoleelever

55,00

Studioleie pr. time for andre

175,00

Ungdomskontaktene
Pris
Aktivitetsgrupper

780,00

Ferietilbud (5 dager)

805,00

Lavvotur

200,00

Leie av PA-anlegg
PA-anlegg

Pris

Lag og foreninger i Stange kommune

515,00

Privatpersoner/kommersielle formål

1030,00

Leie av lysutstyr
Lysutstyr

Pris

Lag og foreninger i Stange kommune

515,00

Privatpersoner/kommersielle formål

1030,00

Leie av lokaler Stange bibliotek
Lokale/rom
Møterom i 2. etg.

Varighet

Møterom i 2. etg

Pr. dag

630,00

Grevskapet*

0-3 timer

470,00

0-3 timer

Uten billettsalg
320,00

Med billettsalg

780,00

Grevskapet*
Pr. dag
1420,00
2350,00
*Tilleggsgebyr for utleie av Grevskapet på søndager kr. 500,-. Tillegg for kjøkken er kr. 320,-
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Ambulerende skjenkebevilling
Gebyr for ambulerende skjenkebevilling for 2020 til kr 370,- pr. arrangement, jf. Forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2.

Fellingsavgift hjortedyr
Med utgangspunkt i Stortingets budsjettbehandling fastsettes fellingsavgiften for hjortevilt i Stange for 2020 slik:
• Elg: Voksen kr.562- Kalv 331,• Hjort: Voksen kr. 430- Kalv: 261,-

Tiltaksplaner for forurenset grunn
Kategori

Gebyr

Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad

18300,00

Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad

36080,00

Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad

9020,00

Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan virksomhetsleder nedsette eller frafalle gebyret.
Tiltaksklassen sier noe om kompleksiteten i den enkelte sak. Det er saksbehandler som til enhver tid avgjør i
hvilken tiltaksklasse behandlingen hører hjemme i.

Landbruksforvaltningen – betalingssatser
Type tjeneste
Konsesjonssaker

Gebyr
Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr
for behandling av konsesjons- og delingssaker sist
5000,00
endret 22.september 2014. Maks kr. 5000.

Delingssaker etter
jordloven

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr
for behandling av konsesjons- og delingssaker sist
endret 22.september 2014. Maks kr. 2000
2000,00

Gjødselplaner

Grunnsats

495,00

Tillegg for hvert skifte

50,00

Drift med husdyrgjødsel

140,00

Nivellering og grøfteplanlegging
Erstatningsberegninger Andre tjenester som det er
naturlig å ta betalt for. Timepris

625,00

Konsulenttjenester
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