
KUNNGJERING    

Nytt vedtak Eigedomskatt og nye betalingssatsar for 2019 for gebyr, avgifter og 

tenesteytingar i Kvinnherad kommune. 

 

Kvinnherad kommunestyre gjorde den 20.12.2018 nytt vedtak om eigedomsskatt samt nye 

betalingssatsar for gebyr, avgifter og tenesteyting. Verknadsdato er frå 01.01.2019 eller frå den tid 

det lovleg eller praktisk kan gjerast. 

 

Vedtaket og satsane vert med dette kunngjorde med følgjande oversikt: (Sjå kommunen si 

heimeside: kvinnherad.kommune.no for detaljar.) 

 Generelt 
Kommunale gebyr, avgifter, betaling for tenesteyting samt eigedomsskatt vert som i 
fjor fakturerte samla. Dei vert fakturert i 4 terminar med forfall 15.03., 15.05., 15.09. 
og 15.11.  
Frå 01.01.19 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert alle andre 
avgifter, gebyr og betalingssatsar auka tilsvarande konsumprisindeksen dersom ikkje 
anna er bestemt i budsjettpremissane, særlover eller punkta nedanfor. 
 

 Barnehageplass 

Barnehagesatsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsatsar, førebels forslag for 
barnehageplass 5 dagar pr. veke er kr. 2 990,- 

 

 Eigedomskatt 
a. I medhald av eigedomsskattelova § 2, 3 og 4 blir det i 2019 vidareført 

utskriving av eigedomsskatt. Eigedomsskatteområdet er faste eigedommar 
inkludert verk/bruk og næring i heile Kvinnherad kommune etter 
Eigedomsskattelova § 3 a. 

b. Skattesatsen for kommunen vert sett til 7 ‰ , jamfør Eigedomsskattelova § 
11. Skattesatsane vert differensiert ved at skattesatsen som skal gjelda for 
bustad og fritidseigedommar vert sett til 2 ‰. jf. § 12 

c. Skattevedtektene i kommunen etter Eigedomsskattelova § 10 er justert i tråd 
med nye regelendringar som gjeld frå 01.01.2019. Desse vert lagt fram for 
kommunestyret den 29.11.2018 i eiga sak. Ved taksering og utskriving av 
eigedomsskatt nyttar kommunen siste vedtekne skattevedtekter. 

d. Skatten forfell til betaling i 4 terminar, og vert sendt ut saman med 
kommunale avgifter.( Eigedomsskattelova § 10.) I medhald av 
Eigedomsskattelova § 7 bokstav a og b, vert det fritak for eigedomar til 
stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna kommunen, fylket eller 
staten, samt bygningar av historisk verdi.  

 

 

 



 Forvaltningsgebyr 
1) Gebyr i samband med Byggesak, Kartforretning og Private reguleringsplanar vert 

endra tilsvarande konsumprisindeksen, nokre få gebyr står uendra, sjå oversikt over  

gebyrsatsar.  

Det er gjort nokre endringar i gebyrstrukturen for Forvaltning. Følgjande endringar vert gjort; 

C.2.3  Søknad om planendring (§ 12-14)  

For søknad om endring av godkjent plan, blir gebyra delt inn slik:   

Gebyra byggjer på at planomriss og planforslag vert leverte feilfrie i SOSI-format. Om 

kommunen lyt konvertera eit planomriss og/eller eit planforslag til SOSI, vil det verta kravd 

eit minimum tilleggsgebyr stort: 1 dagsverk elles etter medgått tid.       

Inndelinga under C.2.3.2  skal følgje PBL sin § 12-14. Endringane skal i liten grad påverke 

gjennomføringa av planen, ikkje går utover hovudrammene i planen, og skal heller ikkje ha 

følgjer for omsynet til viktige natur- og friluftsområder.  

Inndelinga er elles definert slik: 

C.2.3.2.a) Enkel sak:    I samsvar med overordna regelverk, plan eller offentleg vedtak. Ein 

enkel retting av kartet eller føresegner. 

C.2.3.2.b) Middels tung sak:  I samsvar med overordna regelverk, plan eller offentleg vedtak. 

Ein eller fleire rettingar av kartet og/eller føresegner.  

C.2.3.2.c) Komplisert sak:  I samsvar med overordna regelverk, plan eller offentleg vedtak. 

Tyngre saker med fleire revisjonar, arealvurderingar og små utviding, og /eller forskyving av 

planområdet. 

I tillegg kan det for alle sakstypane krevjast gebyr etter C.2.1 for tilleggsarbeid.   

 
C.2.5 Dispensasjon 

a. Dispensasjon, frå arealdel kommuneplan, reguleringsplan og/eller byggjeforbod i 

strandona. Politisk behandling med høyring 

b. Som a., men utan høyring. 

c. Dispensasjon mindre tiltak bebygd eigedom, dispensasjon frå arealplanar og/eller forbodet 

mot bygging i strandsona.  

 
C.3 Søknadssaker 

C.3.1 Søknader utan ansvarsrett 

Dersom gebyrutrekninga er avhengig av tiltaket sin storleik, vert det lagt til grunn bruksareal, 

BRA, i samsvar med NS 3940, avrunda nedover til næraste m². Arealet vert rekna som 

summen av bruksareal av alle etasjar. Dersom tiltaket ikkje har noko bruksareal, vert bebygd 

areal (BYA) lagt til grunn for arealutrekninga. 

Der det vert søkt om fleire ulike tiltak i same søknad vert det kravd gebyr for kvart enkelt 

byggjetiltak i søknaden, t.d. bustad og garasje, fritidsbygg og flytebryggje. I tillegg til 



byggjegebyr reknast gebyr for andre tenester som er knytt til søknaden, slik det går fram av 

dette gebyret. 

 
I tillegg til sjølve handsamingsgebyret kjem gebyr for ev.t. dispensasjonar, gebyr for 

godkjenning av ansvarsrett og for avviksbehandling ved gjennomføring av tilsyn. 

C.3.2 Søknader med ansvarsrett 

Gebyr inndelt etter storleik på tiltak. 

C.3.3 Tilleggsgebyr 

Der ei søknadssak medfører ekstraarbeid for kommunen, til dømes ved mangelfulle 

søknader, skal det krevjast tilleggsgebyr etter følgjande inndeling: 

a. Lite (inntil eit halvt dagsverk) 

b. Middels (inntil 1 dagsverk) 

c. Mykje (meir enn 1 dagsverk) Medgått tid (her er det sett minstegebyr) 

Tilhøve som medfører tilleggsgebyr etter C.3.1 og C.3.2. er m.a.: Delt sakshandsaming, 

innhenting av tilleggsdokumentasjon, synfaring, vurdere søknad om ansvarsrett som ikkje er 

vurdert tidlegare for tilsvarande ansvar, ta mot eller vurdere innvendingar frå naboar, 

innhente uttale/samtykke frå andre styresmakter, rette manglar ved søknaden (der dette er 

mest rasjonelt for kommunen), mellombels bruksløyve, ferdigattest for eldre saker. 

I tillegg skal kommunen krevja dekka sine utgifter til ekstern spesialkompetanse i saka. 

For sakshandsaming av endringsforslag skal det betalast gebyr i samsvar med reglane for 

tilleggsgebyr. 

Er det søkt om større endring(ar), kan kommunen krevja at saka skal handsamast som ny sak. 

Kommunen skal i så fall avgjera om det skal fastsetjast reduserte gebyr i høve til regulativet, 

jf. kap. A.4. i gjeldande gebyrregulativ. 

 

C.3.4 Delingssøknad 

Gebyr for delingssøknader blir delt inn slik: 

 a. Regulert område b. Uregulert område  

Basisgebyr byggjetomter  GS  GS  

Tabell 4 GS = Gjeldande satsar 

Tilleggsgebyr: 

Der delingssøknaden medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det krevjast tilleggsgebyr 

etter skalaen for tilleggsgebyr under C.3.3 ovanfor. 

Inneber søknaden dispensasjon, skal det i tillegg betalast gebyr etter pkt. C.2.5. 



For delingssak som også krev godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg krevjast gebyr 

etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993, § 1, 

bokstav b. 

Der delingssaka krev utsleppsløyve, skal det i tillegg betalast gebyr etter kap. G nedanfor. 

 
Matrikkellova ( kartforretning) 

D.3 Justering av grense (§§ 10 og 16) 

D.3.1 Justering av eksisterande grense for grunneigedom, festegrunn og jordsameige 

          D.3.1a.           Areal frå 0 til 100 m2  
  
          b.          Areal frå 101 til 250 m2  
          c.          Areal frå 251 til 500 m2  
  

 

D.4 Areal-/volumoverføring (§§ 10 og 15) 

D.4.1 Arealoverføring for grunneigedom, festegrunn og jordsameige 

          D.4.1 a.  Areal frå 0 til 250 m2  
          b.  Areal frå 251 til 1000 m2  
          c.  Areal frå 1001 - 2000 m2  
         d. Areal frå 2001 – 20 000 m2 (20 da) 

 

D.7 Matrikkelbrev (§ 3; gebyr fastsett av Staten, jf. matrikkelforskrifta §16) 

          D.7 a.  Matrikkelbrev 
          b.  Historisk målebrev  

 

Kap: E Gebyr for arbeid etter lov om eigarseksjonar (§ 7) 

 E.1 Krav om seksjonering eller reseksjonering av ein eigedom 

a) Seksjonering 1-8 seksjonar  

b) Seksjonering 9-50 seksjonar, i tillegg per ny seksjon 

c) Seksjonaring 51 seksjonar eller meir, i tillegg per ny seksjon 

      Tillegg for naudsynt synfaring 

 
ap G: GEBYR FOR UTSLEPP FRÅ MINDRE 

AVLØPSANLEGG 

G.1 Søknadssaker 

Det skal betalast gebyr per utslepp som følgjer: 



a. Kap. 12 i forureiningsforskrifta. Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 0 - 50 
pe 

 
b. Kap. 13 i forureiningsforskrifta. Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 51 - 

2000 pe  
ferskvatn eller elvemunning. Anlegg der utsleppet er kalkulert til mindre enn 10000 pe til sjø. 

 

Der ein søknad gjeld fleire avløp av same storleik på same eigedom i høve til inndelinga 

ovanfor, skal det krevjast halvt gebyr per avlaup frå og med nr. 2. 

Der ein søknad gjeld fleire avløp av ulik storleik på same eigedom i høve til inndelinga 

ovanfor, skal det krevjast fullt gebyr for det avløpet som gjev størst gebyr og halvt gebyr i 

høve til klassen per tilleggsavløp. 

G.2 Endringsløyve, kontroll og tilsyn 

Endringsløyve; dersom det vert ført på endringar i løyve i ettertid på førespurnad av 

tiltakshavar eller etter kommunen si vurdering. 

ommunen kan føra kontroll og tilsyn på mindre avløpsanlegg og kan førekoma for utslepp 

med løyve og før løyve ligg føre. 

G.3 Ny handsaming av avslegen søknad 

Der fornya søknad om utsleppsløyve fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av 

tidlegare betalt gebyr koma til frådrag om søknaden kjem til kommunen innan tre månader 

etter dato for avslag (kjem ny søknad på seinare tidspunkt, skal det betalast fullt gebyr). 

 Feiing og brannalarm 

Det er vedteke 100 % sjølvkost for feiing i Kvinnherad kommune. Feiegebyra har vore 

særdeles lave fram til no, og er føreslegne auka med 34 % for 2019, for å oppnå 

sjølvkost. 

Gebyr for utrykking unødvendig brannalarm meir enn 1 gong vert auka med 

konsumprisindeksen på 3,4 % 

 

 Gebyr for vatn og avløp: 

a. Det er vedteke at tilknytingsgebyret for vatn og avløp skal reduserast med 

50% frå 01.01.2019 i kommunestyre .2018 . Ny pris for tilknyting vatn vert kr 

6 270 eks. mva ( 7 838 inkl. mva). Ny pris for tilknyting avløp vert kr 6 210 

eks. mva  ( 7 763,- inkl. mva) 

b. Det vart samstundes vedteke at manglande inntekter frå tilknytingsgebyret 

skal kompenserast med å auke kubikkprisen for vatn og avløp. 

Kubikkprisen for vatn vert auka med 8 % frå 01.01.19 grunna auka 

kapitalkostnader på vatn og reduserte inntekter frå tilknytingsgebyret. Ny 

kubikkpris for vatn vert kr 15.34 eks. mva   (19,17 inkl. mva)   

Kubikkprisen for avløp vert den same som i 2018, grunna forseinkingar i 

utbyggingsprosjekt på avløpssida, og dermed lågare kapitalkostnadane enn 

det som var forventa i 2019. 



Kubikkpris for avløp vert som før kr 12,79 eks. mva ( 15,99 inkl. mva) 

Gebyr for abonnement vatn og avløp, samt plomberingsgebyr og vassmålar 

leige vert som i 2018.   

 

 Kaileige for Kobbebukta fiskerihamn 
Frå 01.01.2019 gjeld vedlagt satsar for leige av plass i Kobbebukta fiskerihamn. Desse 
prisane er særskilte for fiskefartøy. Gebyret er oppdelt i årsleige, kvartalsleige, 
månadsleige og dagsats. 

 
Det er gjort ei forenkling av gebyrsatsane etter innspel frå Fiskarlaget etter førre 

saksframlegg som vart sendt til Formannskapet 07.11.18 

Gebyret er no endra til pris pr. fot inndelt i årsleige, kvartalsleige, månadsleige og dagsats. 

Vi har gått vekk i frå intervall inndeling på størrelse av båten og gått over til pris pr. fot 

 

 


