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1.  Generelt 

1.1 Forankring 

Gebyrene er vedtatt av kommunestyret og erstatter tidligere gebyrregulativ. Gebyrene reguleres 
hvert år. 

Følgende lover og forskrifter gir kommunen rett til å ta betaling for saksbehandling:  

• Plan og bygningsloven § 33-1 

• Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 32 med tilhørende forskrift§16. 

• Lov om eierseksjoner § 15 

• Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 

• Forurensingsloven, avfallsforskriften og forurensingsforskriften. 

1.2 Betalingsplikt 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret er for behandling av 

saken, uavhengig av positivt vedtak eller avslag.  Kommunen krever gebyr etter prinsippet om 

selvkost. Gebyrene er fastsatt ut fra gjennomsnittlig tidsbruk for saker av samme type. Det 

samlede gebyret består av saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn med videre. 

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må 

forskuttere dette. 

1.3 Tidspunkt for gebyrfastsetting  

Gebyr blir beregnet ut fra satsene som gjelder på det tidspunktet søknaden er komplett.  

1.4 Sakkyndig bistand 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og 

forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert 

for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden. 

1.5 Urimelig gebyr 

Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 

arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr. 

Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

1.6 Klage 

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke 

anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. 

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen etter reglene i 

forvaltningsloven. 

1.7  Avslag 

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring eller klage innen klagefristens utløp. 

For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr, dersom ikke 

annet framkommer av regulativet. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad. 



Kommunedirektørens forslag til betalingssatser 2022  
 

 
 

5 

1.8 Timepris 

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. 

Timesatsen dekker blant annet saksbehandling inkl. støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og 

oppfølging av ulovligheter mv.  

 
Prisene er eks. mva. Mva kommer i tillegg.  

1.9 Merverdiavgift 

Gebyrene etter plan- og bygningsloven, delingsloven, jordloven, konsesjonsloven og 

forurensningsloven er ikke merverdipliktige. For de gebyrene som er merverdipliktig, er dette 

presisert. 

1.10 Definisjoner og forklaringer 

a) Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

b) SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 

c) TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) 

d) Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4. 

e) Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen 

som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke 

tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. 

f) Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som 

er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. 

g) Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i 

matrikkelen. Gebyret betales etter per bruksenhet for byggesak og per eiendom for 

oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen. 

h) Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og 

konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4. 

i) Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av 

kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og 

seksjonsnummer (snr). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og 

Bygningsregisteret). 

j) Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller 

seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner 

regnes som selvstendig eiendom. 

k) Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager. 

l) Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, sove-

plass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2. 

m) Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. 

Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Boligbygning. 

n) Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. 

Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457. 

o) Bruksareal (BRA): Bruksareal for bygning som er registrert i matrikkelen og beregnet med 

utgangspunkt i NS-3940.  

 

 



Kommunedirektørens forslag til betalingssatser 2022  
 

 
 

6 

2.  Plansaker 
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3.  Byggesaker 

3.1 Generelt 

Retten til å kreve gebyr er fastsatt i plan og bygningsloven (PBL) § 33-1. Alle søknadspliktige 

tiltak skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og arealgebyr slik det fremgår av regulativet. 

20 % av gebyrene skal dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. 

Grunngebyret dekker generelle oppgaver i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av 

tiltakets kompleksitet og størrelse. Arealgebyr fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på 

bygget. Areal regnes etter NS 3490 (bruksareal), eller BYA der BRA ikke kan beregnes. I tillegg 

kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. Ved prosjekter som kommer inn 

under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse (fastsettes av 

kommunen etter forslag fra ansvarlig søker). 

 
 

Grunngebyr påløper også ved trekk av søknad før påbegynt saksbehandling, retur og avvisning. 

Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev fra bygningsmyndighetene, 

påløper grunngebyr for hvert mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker. 

3.2 Dispensasjoner 

 

3.3 Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvar pbl § 20-4 

Det belastes halvt grunngebyr. Variabelt gebyr kommer i tillegg.  
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3.4 Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett. 

Grunngebyr og variabelt gebyr kommer i tillegg. Saksbehandlingsgebyr gjelder per bygning. 

Maksimalt gebyr per bygning er kr 250 000, og per søknad kr 750 000. 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.5 Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse 

Utløser ikke separat grunngebyr eller variabelt gebyr 
 

 
Gebyr er beregnet ut fra estimert merarbeid med denne type saker 
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3.6 Riving 

Gebyrer gjelder bare der riving søkes separat.  

Grunngebyr kommer i tillegg, men ikke tillegg for areal. 

 

3.7 Byggtekniske installasjoner 

Oppføring, endring eller oppgradering av bygningstekniske installasjoner. Gjelder der 

installasjoner søkes separat. Grunngebyr kommer i tillegg. 

 
 
Mindre konstruksjoner og anlegg  

• Mindre anlegg (sanitær- og ventilasjonsanlegg)                
• Flytting eller utvidelse av privat vei eller parkeringsplass 
• Innhengning eller støyskjerm under 10 m lengde 
• Støttemur under 10 m lengde 
• Trappeheis og løfteplattform 
• Pipe (ny) eller pipe (rehabilitering) i bolighus / småhus 
• Terrasse, tak over terrasse, pergola, gjerde, levegg, Svømmebasseng prefabrikert 
• Flytebrygger under 10 m lengde 
• Små avløpsanlegg/Minirenseanlegg * 
• Takoverbygg 
• Trapper i kjellernedgang 
• Andre mindre bygg, konstruksjoner og anlegg 

 
Middels konstruksjoner og anlegg  

• Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av 
følgende konstruksjoner og anlegg: 

• Brann- og nødlysanlegg, sprinkleranlegg, anlegg for brannalarm 
• Heis, rulletrapp og rullebånd 
• Andre bygningstekniske installasjoner 
• Støttemur og innhegning over 10 m lengde, støyskjerm 
• Åpne anlegg for idrett og lek 
• Ballbinge 
• Utendørs svømmebasseng, plassbygde som krever prosjektering 
• Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde 
• Master 
• Offentlig veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde 
• Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for   

avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 300 m trasélengde 
• Private ledningsanlegg uansett lengde 
• Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og oljetanker 
• Lagertanker, nedgravde renovasjonsanlegg   
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• Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet 
• Andre konstruksjoner på næringseiendom, som ikke kan betegnes som bygning 
• Utomhusplan og/ eller revisjon av samme som kan behandles administrativt 
• Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser 
• Midlertidig deponering av masse,  
• Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m²                              
• skiltplan med flere enn to skilt 
• Fasadeendring                                                                                                 

 
Større konstruksjoner og anlegg  

• Større vann- og avløpsanlegg (flere bruksenheter) * 
• Bro 
• Tiltaksplaner (forurensning i grunnen) 

 
*) Unntas grunngebyr  
 

3.8 Vesentlig terrenginngrep 

Grunngebyr kommer i tillegg 

 

3.9  Endring av gitt tillatelse 

Endringssøknader utløser ikke grunngebyr. 

 
*Er endringene så store at det medfører full gjennomgang av saken ilegges nytt 
saksbehandlingsgebyr.  

3.10 Sakkyndig bistand eller tekniske prøver pbl § 25-2 

Der utført tilsyn viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen 

kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Til dekning kreves 

gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. 

3.11 Trekk av søknad 

Ved trekk av søknad før vedtak skal tiltakshaver betale grunngebyr. Det belastes 

saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av 

søknaden.  
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3.12 Ulovlig byggearbeid/tiltak 

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 SAK 

§ 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK m/veiledning, om utmåling av 

overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter. 

Ved ulovlige tiltak kan kommunen kreve dekket sine utgifter til sakkyndig bistand. 

 

4.  Deling av eiendom og arealoverføring 
Grunngebyr kommer i tillegg. 

 
 
 

5.  Oppmåling 
For arbeider som krever tinglysning, grunnboksutskrift og lignende, faktureres de faktiske 

kostnadene kommunen har ved dette i henhold til gjeldende satser. 
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5.1 Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning (grunneiendom og 
festegrunn), samt matrikulering av umatrikulert grunn 

 
Ved behov for klarlegging av eksisterende grense faktureres for 5.2 fra 5 punkt, per punkt. 

5.2 Klarlegging av eksisterende grense eller klarlegging av rettigheter 

 

 

5.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 
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5.4 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka (kontorforretning) 
 

 

5.5 Grensejustering og Arealoverføring 

 
 
Ved arealoverføring kommer dokumentavgift og tinglysingsgebyr i tillegg 
Ved behov for klarlegging av eksisterende grense ved grensejustering kommer tillegg etter 5.2 fra 
5 punkt, per punkt. 
Endring av festegrunn som kan gjennomføres som grensejustering, faktureres som 
grensejustering. 

5.6 Matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  

 
 

I tillegg kommer gebyr etter punkt 5.1. eller 5.3. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført 

oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt forskuddsvis. 

5.7 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. 

5.8 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer:  
 

For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller til landbruks-, allmenne fritids- 

og allmennyttige formål, samt annet type kart- og oppmålingsarbeid som ikke dekkes av 

regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid jf. punkt 1.8. 
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5.9 Betalingstidspunkt 
 

Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført 

oppmålingsforretning skal hele gebyret betales inn forskuddsvis.  

 

6.   Eierseksjonering 

6.1  Eierseksjonering 

 
 

6.2 Reseksjonering 

 
 
 

7.  Gebyrer utenfor selvkostområdene 

7.1 Eiendomsopplysninger/geodata 

 
 

 
*) Oppdatert timepris 

https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/priser-og-gebyrer/#Gebyrer%20for%20arbeider%20etter%20eierseksjonsloven%20%C2%A77
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Tinglysningsgebyr følger satser fastsatt i «Forskrift om gebyr for tinglysing mv». 
 
 

7.2 Behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven 

 
 

7.3 Avgift etter viltloven med tilhørende hjorteviltforskrift  

 
*) Belastes per time, minimumsfakturering: 

 

 
 
Øvrige rammer fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet. Fellingsavgiften betales etterskuddsvis 
 
 
7.4 Skogbruk 

Skogbruksplan, etterbestillingsbruk - Faktureres etter medgått tid Jf. Pk. 1.8 
 
7.5 Gebyr for behandling av søknader om utslippstillatelse 
 
Fastsatt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning § 2-12 for behandling av tiltaksplan, 
§ 11-4 for behandling av søknad etter § 12-4, 13-4, 15-4 og § 15A-4 om påslipp av til offentlig 
avløpsnett fra virksomhet 
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8.   Kommunaltekniske avgifter 

8.1 Dekningsgrader 
 
Avløpsrensing   100 % 
Septik    100 % 
Distribusjon av vann  100 % 
Renovasjonsordningen  100 % 
Feiing    100 % 
 

8.2 Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr) 

 



Kommunedirektørens forslag til betalingssatser 2022  
 

 
 

17 

8.3 Årsgebyr 

 

8.4 Vannmåler 

 

8.5 Feiegebyr 

 

8.6 Tømming av slamavskillere (Septik) 

 

8.7 Spyling av private avløp 
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8.8  Renovasjon 
 

 

 



Kommunedirektørens forslag til betalingssatser 2022  
 

 
 

19 

9.    Egenandeler og priser for helse- og 
sosialtjenester  

 
 

Der annet ikke er sagt, er priser og egenandeler for 2022, justert i samsvar med 
konsumprisindeks pr. september 2021 (4,1 %). Justeringen er gjort slik at det er rundet av 
oppover til nærmeste hele krone når 4,1% økning medfører en økning i intervallet 50-100 øre. 

 

Enkelte av satsene er tilpasset hvor høy inntekt man har. Inntekt er her målt i antall G, der G er 
grunnbeløpet i Folketrygden. Har man 2G, betyr det at man har 2 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden. Grunnbeløpet (G) er kr 106 399 pr 1.05.21, og blir justert 1.5.2022. 

 

Satsene er utformet med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, sist endret FOR 2020-12-18-2987 med virkning fra 1.01.2021.  

(Priser merket med * vil bli justert i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av 

fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.22.) 
 

 

 

Praktisk bistand 

Betaling for praktisk bistand og opplæring settes etter følgende inntektsgrenser:  

 

Dag-/nattopphold 

Dag-/nattopphold betales med *95 kroner per dag/natt. 

 
Dagsenter 
Dagsenter betales med 144 kroner per dag.   
 
Korttidsopphold i institusjon 

Korttidsopphold betales med *175 kroner per døgn. 

 
Leirvegen bosenter (HDO boliger) 
Leien indeksreguleres fra 1.1.2022 i tråd med husleielovens bestemmelser. Konsumprisindeksen 
per november 2021 legges til grunn for reguleringen. 
Kostabonnement 4 893 kroner pr måned.   
Vask av tøy 515 kroner per måned. 
 
Trygghetsalarm 
Pris pr. måned: 
Inntekt under 2G  Kr. 398  
Inntekt over 2G  Kr. 500 
 
Installasjon av trygghetsalarm 
Engangsgebyr:  kr. 882  
 
Flytting av trygghetsalarm til ny adresse 
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Engangsgebyr:  kr. 303  
  
Husleie omsorgsboliger 
Husleie i omsorgsboliger er fastsatt etter kommunestyrets vedtak, PS 19/158, om tilnærming til 
gjengs leie.  
Leien* er kr 8 249 pr måned for bolig sentralt beliggende på Årnes og kr 7 549 pr måned for 
resterende boliger.  
 
*Leien justeres per 1.1.2022 i samsvar med endring i konsumprisindeksen pr 15.11.2021. 
 
Mat til hjemmeboende 
Hovedrett 90 kroner per porsjon inklusiv dessert i helgen. 
 
Vaskeritjenester 
Mottakere av hjemmetjenester vasker tøy til 38 kroner per kilo inklusiv merverdiavgift.   
 
Transport til/fra dag- og arbeidstilbud 
Transport til / fra dagtilbud betales med 37 kroner per tur, og dermed kr 75 for t/r. 
 
 
 

10. Egenandeler og priser for barnehagene og SFO 
 
 
 

 
Redusert foreldrebetaling. - Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten 
til husholdningen, skal du ha en redusert pris. 
Plass betales fra dato plassen er tildelt. 

Har du mer enn ett barn i barnehage i Nes kommune, skal det gis reduksjon i foreldrebetalingen. 
Det kalles søskenmoderasjon og gis uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i 
barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og 
for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha 
en redusert pris. 

Alle 2 til 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett 
til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  

Fra og med 1.august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt 
som er lavere enn 583 650 kroner per år. Fra 1.august 2022 vil trolig inntektsgrensen endres til 
598 241 kroner, (deflator justert) for å ha rett til redusert foreldrebetaling. 

Det betales for 11 måneder i året. Perioden 1.7-31.7 er betalingsfri. 

Det vises videre til betalingsreglement for Nes kommunes barnehager. 

 

 

Regjeringens budsjettvedtak 

 Maksprisen for 2022 foreslås i forslag til Statsbudsjettet økt til 3 315 kroner fra 1.1.2022. 

Og fra 01.08.2022 er foreslått en reduksjon, til 3 050 kroner, gitt i tilleggsnummeret til 
Statsbudsjettet. 

 Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 
Grensen blir fastsatt av Stortinget. Nes kommune følger til enhver tid gjeldende 
maksimalpris. Generelt tas det forbehold om endringer. Det gis melding om endrede satser 
en måned før. 
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– Alle inntektsgrupper betaler per måned for kost i barnehagen:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 – Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO), per måned, fra 1.1.2021 

 

 

11. Priser for Kulturskolen 
 
Betalingsregulativ kulturskolen for 2022 (f.o.m. 01.01. 2022) 
 
Satsene ligger under nabokommunenes priser. I budsjettprosessen 2020 ble det vedtatt at 
kulturskolens priser skal komme på nivå med nabokommunene innen 2023. Dette innebærer at 
prisene må økes langt mer enn normal prisvekst, i tillegg ligger det inne en utjevning, da 
skjevhetene i enkelte tilbud var større enn hos andre. Derfor er økningen på tilbudene prosentvis 
ulike.  
 
 Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det faktureres midt i semesteret. 
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*endring fra 2022 at materiell er inkl. 

** utvidet undervisningstid 
 
Moderasjon for 2022 

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie.: 
 

 

 

Aleneforeldre kan etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. 
Voksne får ikke rabatt. Elever som deltar i flere gruppetilbud, får tilbudene f.o.m det 4 tilbudet 
gratis. 
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12. Priser for Kino 
 

 

 
13. Priser svømmehall 
 

 
 
 

 
 

• Ledsager med gyldig ledsagerbevis har gratis inngang sammen med ledsaget. 

• Årskort familie gjelder for 2 voksne og 2 barn – Ekstra barn tillegg 1 150 pr barn. 

• Morgensvømming med redusert billettpris gjelder fra kl. 6:00 til 12:00 innenfor åpningstiden. 
Gjelder bare hverdager (man – fre.) 

Alle typer kort er personlige. Misbruk fører til sperring.  
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14. Prisliste – utstyr kulturhuset 
 

 
 
Materiell og rom:  Det gis 25 % rabatt ved mer enn 4 dagers bruk (ikke rabatt på 

teknikerpriser)   
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15. Utleie Kulturkvartalet / Auli Grendehus 
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Ved leie mer enn 4 dager om gangen, innvilges 25 % rabatt. 
 
** Kulturkaféens servering driftes av Fjelds-Mat AS og ordnes direkte med daglig leder. All 
vanlig leie går gjennom kulturhuset. Kafeen leies ikke ut når det er større arrangementer på 
huset.  

 
 

16. Gebyrer Nes bibliotek 

16.1 Purring 

Du er ansvarlig for lån foretatt på ditt lånekort. Blir noe skadet eller borte, må du erstatte det. 

 

Merk: Lånerkontoen blir sperret inntil erstatningskrav er gjort opp. 

Maks purregebyr er satt til kr 300,- (kr 100,- til barn). 
Man er «barn» fram til fylte 18 år. 

16.2 Erstatning for tapt materiale 
 

 
 
Prisene er satt så høye at det ikke skal lønne seg å stjele dem fra biblioteket. 
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16.3 Annet 
 

 
 
 

17. Kommunale vielser 
 
Kommunens ordinære tilbud, vielser på Lillerommen fredager kl. 12.00 – 15.00, er gratis for alle 
kommunens innbyggere. 
 

• Vielser utenom ordinært tilbud med vigselssted innad i kommunen: kr 1250 per 
påbegynte time (hverdager) 

o Kostnaden vil være kr 1250 for vielsen uansett om det er på hjemmeadresse, 
Lillerommen eller annet lokale. 

o Brudeparet må selv booke og betale ordinær leie for lokalene (gjelder også 
Lillerommen og evt. Nes kirkeruiner) 

• Vielser på lørdag: kr 1850 per påbegynt time 

• Vielser utenfor kommunens grenser må avtales i hvert enkelt tilfelle og koster kr 1850 per 
påbegynt time + reiseutgifter og tidsbruk.  

• For alle tilbud utenom ordinært tilbud: Et eventuelt tilbud om vielse fra kommunen er 
avhengig av kapasitet. Kommunen er ikke forpliktet til å gi et slikt tilbud. 

•  (Leie kirkeruiner kommer i tillegg) 

 

Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret. 
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18. Bevillingsgebyr 
 
Satsene er hjemlet i kapittel 6, § 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 
(alkoholforskriften)  
 
For ambulerende bevilling (bevillinger til enkeltanledninger): 390 kroner pr gang. 
 
Ordinært bevillingsgebyr (alminnelige salgs-/skjenkebevillinger) utgjør minimum 1 740 kroner for 
salg og 5 400 kroner for skjenking pr år.  

 
 

19. Tilsynsavgift tobakksalg 
 
Årlig avgift i Nes kommune følger beløpet fastsatt i forskrift om registrering av og tilsyn med salg 
av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften) § 33.. 
For salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker: 4 800 kroner per 2020. 
 
 

20. Nes kirkelige fellesråd 
 

Avgifter - gravferdsadministrasjon  
 

 


