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Saksframlegg 
 
 

 

Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk i Flatanger kommune 2021 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for Næring miljø og teknisk 53/20 10.12.2020 

Kommunestyret 66/20 17.12.2020 

 

Rådmannens innstilling 

Gebyrregulativ for Næring, miljø og teknisk vedtas jamfør vedlagt oversikt, datert 05.12.20.  

 

 

 

Hovedutvalg for Næring miljø og teknisks behandling av sak 53/2020 i møte den 
10.12.2020: 

Rådmannens innstilling 

Gebyrregulativ for Næring, miljø og teknisk vedtas jamfør vedlagt oversikt, datert 05.12.20.  

 

 

 
 
Behandling: 
Geir-Tore Olsen fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken sendes direkte til kommunestyre uten innstilling fra HU-NMT. 
 
Forslaget fra Geir Tore Olsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes direkte til kommunestyre uten innstilling fra HU-NMT. 
 
 
 
 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 03.12.2020 Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk i 
Flatanger kommune 2021 

 

X 04.12.2020 Forslag til gebyrregulativ - næring, miljø og 
teknisk 2021 

Hans Petter Haukø 

 
 

Vedlegg 

1 MNAs pris til kommuner gebyr slam og renovasjon 2021 

2 Forslag til gebyrregulativ - næring, miljø og teknisk 2021 

 

 

Saksopplysninger 

I forutsetningene for budsjettet er det lagt opp til en prisøkning på 2,7% som er lagt til grunn for 

denne behandlingen. 

 

Når det gjelder kapittelet som omhandler vann og avløp så vil dette bli et helt nytt og omarbeidet 

regulativ som vil bli stadfestet som konsekvens av ny forskrift på området som vil bli 

sluttbehandlet av kommunestyret den 17.12.20. 

 

Når det gjelder gebyrsatsene etter plan- og bygningsloven så er disse økt med 2,7 %. Det er 

foretatt noen justeringer/endringer utover dette. Det er tatt inn 3 nye punkter som omhandler 

godkjenning av ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for foretak uten sentral godkjenning. 

Når det gjelder bistand ved eiendomsoverdragelser så økes gebyret for formidling av 

eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere til 2.800 kr da dette er et mer tidkrevende arbeid enn 

hva som hittil er beregnet i tidligere regulativer. Et nytt punkt i tillegg er bistand til 

privatpersoner/foretak vedrørende utfylling av enkle skjøter som er en tilleggstjeneste som tilbys 

ved forespørsel. 

 

Renovasjonsgebyrene følger av MNA’s beregninger og er lagt inn slik de er vedtatt av MNA. 

 

Vurdering 

Gebyrregulativet foreslås videreført og sammenlignet med andre kommuner er dette regulativet 

noenlunde sammenlignbart. Det foreslås at Flatanger kommune legger opp til en generell 

prisøkning på 2,7% 

 

 

Lauvsnes, den 05.12.2020 

 

 

Rune Strøm      Halvard Rørstad 

Rådmann      teknisk sjef 

 

 
 
 


