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Innholdsfortegnelse
Endring av priser og kommunale avgifter gjøres årlig av kommunestyret med virkning fra
1.januar påfølgende år.
For 2017 gjelder følgende forutsetninger:
•
•

Husleie økninger i alle de kommunale boligene økes med konsumprisindeks. Økningen til
2017 er beregnet med 2,9%.
Avgifter som skal betales for tjenester vil i utgangspunktet økes med årets deflator på 2,6%.

Ved annen leie av kommunale lokaler, ligger følgende forutsetning til grunn:
•

Det er beregnet egne satser for leie av ulike rom, noe avhengig av størrelse. Servicetorget
gjennomfører utleie med utlevering av nøkler etc.

•

Følgende er unntatt fra å betale leie for kommunale rom/lokaler:
• All aktivitet av frivillig arbeid for barn og unge, for eksempel korps og idrett
• Politiske partier som har møter på kommunehuset

Tekniske tjenester:
Nr 1

Side

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Nr 1.1. Andre gebyrer i forbindelse med kart og oppmåling
Nr 2

Gebyrer saksbehandling sanitæranlegg og andre VVS installasjoner

Nr 2.1 Kommunale gebyrer for private avløpsanlegg

4

6
7
8

Nr 3

Gebyrer for plan- og byggesaksbehandling

8

Nr 4

Andre tjenester innenfor tekniske tjenester
• Feiegebyr og tilsyn brannvesen, renovasjonsavgift, vann og kloakk
forbruk med abonnement, vann og avløp.
• Husleie kommunale boliger og omsorgsboliger

10

Sentraladministrasjonen:
Nr 1

Skatter og avgifter
•

11

Skatt, purregebyr og forsinkelsesrenter, utleggsforretning og startlån.

Servicetorget:

Side

Nr 1

Leie av rom og lokaler

11

Nr 2

Andre tjenester utført av servicetorget

13
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•

•
•

Kopiering av dokumenter, laminering, skanning, salg av søppelsekker,
turkart, bygdebok, etablerer- og kunnskapsprøve ihht. Serverings- og
alkoholloven.
Utlån av krykker
Lading av el-biler

Enhetene skoler med SFO og kommunale barnehager:
Nr 1

Kommunale barnehager

14

Nr 2

SFO – skolefritidsordning

14

Enhet pleie og omsorg, samt tjenester for mennesker med nedsatt
funksjonsevne:
Nr 1

Satser for ulike tjenester
• Praktisk bistand
• Leie av sengetøy, trygghetsalarm, vask av tøy for hjemmeboende
• Dagsenter med og uten mat
• Leie av omsorgsboliger på HBBS, samt mat til beboere i omsorsboliger
• Leie av omsorgsboliger på Knapstadtunet

15

Enhet kultur:
Nr 1

Priser innenfor kultur
Bibliotek, kulturskolen, museer og fritidsklubben Cozen
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Tekniske tjenester:
Alle de kommunale gebyrene som påløper på grunn av arbeid etter matrikkelloven,
saksbehandling sanitæranlegg og andre VVA-installasjoner, saksbehandling plan og
byggesak, renovasjonsavgift, forbruk av vann/avløp, feiing og tilsyn fra brannvesen, er alle
beregnet etter selvkostprinsippet. Det betyr at gebyrsatsene skal dekke kommunens
lønnskostnader, bilgodtgjørelse, administrasjonskostnader og kostnader til faktisk arbeid
som gjøres for å levere tjenestene.
Gebyrene renovasjonsavgift, forbruk vann/avløp, feiing og tilsyn fra brannvesen faktureres
tre ganger i året med forfall 31.3, 30.6 og 30.9. Resterende faktureres 1 gang pr måned.

Nr 1 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven:
Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet (§32 matrikkelloven), og er ellers beregnet i
henhold til §16 i matrikkelforskiften.
• Gebyrene er ikke mva pliktig.
Beskrivelse
2017
1.Oppretting av matrikkelenhet - selvkost byggesak og oppmåling.
1.1 Gebyr for oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende
umatrikulert grunn
Areal 0 - 300 m2
7 659
Arealer 301 - 2 000 m2
18 457
Arealer 2 001 - 20 000 m2
1 536
Arealer 20 001 – 100 000 m2
774
Arealer over 100 001 m2
512
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent gis
følgende reduksjoner i gebyr pr sak:
• 6 – 10 saker
10 % reduksjon
• 11 – 25 saker
15 % reduksjon
• 26 og flere
20 % reduksjon

1.2 Gebyr for oppretting av uteareal på eierseksjon, pr. seksjon
Areal 0 - 50m2
Areal 51 - 250 m2
Areal 251 - 2 000 m2
Areal fra 2 001 m2

5 110
7 659
10 475
762

1.3 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Volum 0 – 2 000 m3
Volum 2 001 – 20 000 m3
Volum fra 20 001 m3

20 429
2 037
1 024

1.4 Gebyr for registrering av jordsameie
Faktureres etter medgått tid. Timesats:
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2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning - selvkost byggesak
og oppmåling.
Viser til 1.1, 1.3 og 1.4 – tidligere midlertidig forretning

3 596

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 og 2.

3. Grensejustering - selvkost byggesak og oppmåling.
3.1 Gebyr for grensejustering av grunneiendom
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal
som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering.
Areal fra 0 - 250 m2
7 659
Areal fra 251 – 500 m2
10 209

3.2 Gebyr for grensejustering anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommenes volum, men
makismal grense settes til 1000m3
Areal fra 0 - 250 m3
10 209
Areal fra 251 – 1 000 m3
12 770

4. Arealoverføring - selvkost byggesak og oppmåling.
4.1 Gebyr for grunneiendom
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser
dokumentavgift.
Areal fra 0 - 250 m2
12 301
Areal fra 251 – 500 m2
15 385
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på
3 072
4.2 Gebyr for 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 – 250 m3
15 385
Volum fra 251 – 500 m3
18 457
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på
926

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning - selvkost byggesak og oppmåling.
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
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6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller
klarlegging av rettigheter - selvkost byggesak og oppmåling.
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for klargjøring av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats:

7 419
2 452
795

7.Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har
hatt, samt i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, kan rådmannen 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.

8. Utstedelse av matrikkelbrev - selvkost byggesak og oppmåling.
Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev

2017

Kommunens maksimalgrense oppdaters i tråd med matrikkelforskriftens § 16, pkt 4.
Matrikkelbrev for eiendom, ett dokument på inntil 10 sider
Matrikkelbrev for eiendom, ett dokument på over 10 sider

207
414

9. Gebyrforskrifter for arbeider etter Lov om seksjonering
9.1 Begjæring som seksjonsering eller reseksjonering av en eiendom
Sak som krever befaring
Sak om ikke krever befaring

5 rettsgebyr
3 rettsgebyr

9.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som inngår i en seksjon
Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel 1

9.3 Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning
eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre
måneder etter dato for første avslag. Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales
fullt gebyr.

Nr 1.1 Andre gebyrer i forbindelse med kart og oppmåling
10. Salg av kartdata – gebyret er mva pliktig og prisen er inkl mva.
Ved salg av digitale FKB-produkter, vises det til Geovekst (Statkart) sin
priskalkulator, minstebeløp
http://www.kartverket.no/globalassets/arkiv/kart/geovekst/enhetsprisergjeldende-for-2017.pdf

2017
1 337,50

11. Opplysninger om fastmerker – gebyret er ikke mva pliktig
Faktureres med
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12. Utsetting av hjelpepunkter – gebyret er ikke mva pliktig. http://www.kartverket.no/globalassets/arkiv/kart/geovekst/enhetspriser-gjeldende-for2017.pdf
Utsetting av inntil 3 hjelpepunkter faktureres etter medgått tid, minimum 4 timer.
Timesats:

773

Nr 2 Gebyrer saksbehandling sanitæranlegg og andre VVS installasjoner
Jfr. Forurensningsloven § 52a.

Alle prisene under pkt 2 øker etter selvkostberegning.
Beskrivelse
1. Saksbehandlingsgebyr - for hvert tiltak
• gebyret er mva pliktig og prisen er inkl mva.

Søknad om utslippstillatelse
Mindre endring av utslippstillatelse

2017
Anlegg som
ikke
overstiger
15 PE

2017
Anlegg over
15 PE

9 164
5 082

24 421
5 436

2. Tilknytningsavgift til kommunalt vann- og kloakknett - vann
• Gebyrene er mva pliktig og prisene er inkl mva.
• Prisen settes etter vannavgiften
2.1. Det skal installeres èn vannmåler pr. boenhet, og èn vannmåler til hver atskilt virksomhet i
samme bygning. Vannmålerskjema skal leveres kommunen så tidlig som mulig etter at
vannmåleren er installert/byttet.
2.2. Tilknytningsavgiften reduseres med henholdsvis 20% og 50%, på flere enn 4 boligenheter og
flere enn 8 boenheter i samme bygg.
Vann 2017
Avløp 2017
Boliger og fritidsboliger med bruksareal over 150 m2 pr. bruksenhet
21 380
42 416
Tilbygg til disse pr. m2 pr. bruksareal
143
288
Boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og tilbygg til disse, med
143
288
bruksareal under 150 m2 pr. bruksenhet.
Offentlige bygg, næringsbygg, ulike driftsbygninger i landbruket med
19 438
40 792
bruksareal over 250 m2 pr. bruksenhet
Næringsbygg inntil 250 m2, pr. m2 bruksareal pr. bruksenhet.
77
161

3. Betalingsbestemmelser for gebyrer saksbehandling sanitæranlegg og andre VVS
installasjoner
3.1 Betalingen skjer etter det regulativ og satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
3.2 Betaling skal skje før det gis tillatelse eller oppmålingsarbeid utføres.

4. Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har
hatt, samt i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, kan rådmannen 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.
Gebyrhefte Hobøl kommune 2017
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Nr 2.1 Gebyrer for private avløpsanlegg
- Alle prisene under pkt 2.1 beregnes etter selvkost slamavgiften
Gebyrene er mva pliktige og prisen er inkl.mva.
Minirenseanlegg 4 m3
Minirenseanlegg 4-7 m3
Minirenseanlegg >7 m3
Tett septikktank <3 m3
Tett septikktank 4-6 m3
<4m3 Slamavskiller
4-7 m3 Slamavskiller
>7 m3 Slamavskiller
Oppmøtegebyr - Engangsgebyr
Kontrollgebyr avløpsanlegg inntil 15PR/3 eiendommer pr. år
Kontrollgebyr avløpsanlegg fra 16PE/3 eiendommer pr. år

2017
2 522
3 241
3 985
1 825
2 160
1 825
2 568
3 290
816
1 981
1 272

Nr 3 Gebyrer for plan – og byggesaksbehandling
Jfr. plan- og bygningsloven 2008 § 33-1.
•
•

Ingen av gebyrene i nr 3 er mva pliktige.

Alle prisene under nr 3 er beregnet etter selvkostberegning

Plan:

2017

Mindre endring av reguleringsplan
11 362
Avslåtte søknader faktureres med 50% av ordinært gebyr, beregnet i fra de gebyrene som ville
blitt fakturert ved tillatelse

Endring av gitt tillatelse faktureres med 50% av ordinært gebyr på alle de ovennevnte punktene.
Private reguleringsplaner, inkl annonsekostnader ved off.ettersyn og kunngjøring av
vedtatt plan.
Vesentlige endringer reguleringsplan, jfr pbl §20-1m, inkl. annonsekostnader ved
off.ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan.
Avslåtte søknader fakturers med fullt gebyr på de 2 ovennevnte punktene.
Endring av gitt tillatelse faktureres med fullt gebyr på de 2 ovennevnte punktene.

Boliger

54 414
22 619

2017

Enebolig etter pbl §20-1a, pr. bygningskropp
Bolig: 2-4 enheter, pr. boenhet
Bolig: 5-9 enheter, pr. boenhet
Bolig: 10+ enheter, pr. boenhet
Garasje og uthus som følger søknad om tillatelse til oppføring av bolig
Garasje og uthus etter pbl §20-1a
Hytter og fritidsboliger etter pbl §20-1a
Tilbygg:
Eneboliger og rekkehus inkl. evt. hybel som krever byggetillatelse etter pbl. §201a

9 581
7 185
6 016
5 099
1 229
3 810
6 385
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3 810

Garasje og mindre byggearbeider etter pbl. §20-2 uten krav om ansvarlig foretak
Hytter og fritidsboliger etter pbl. §20-1a
Hytter og fritidsboliger etter pbl. § 20-2 uten krav om ansvarlig foretak.
Næringsbygg for industri, forretninger og kontor etter pbl §20-1a, pr m2:
Minimum:

2 581
3 810
2 581

23,70
9 581

Skoler, undervisning, idrettsbygg, barnehager, trossamfunn og liknende etter pbl
§20-1a (nybygg, tilbygg og påbygg), pr. m2:
17,50
7 185
Minimum:
Overnattingssteder, pleie og sykehjem og liknende etter pbl. §20-1a (bygg, tilbygg
og påbygg), pr. m2:
23,70
Minimum:
9 581
Driftsbygninger i landbruket, kaldtlager og liknende etter pbl. §20-2 (nybygg,
tilbygg, påbygg), pr. m2:
12,36
Minimum:
2 581
Tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til NS3700 gis 50% rabatt på alle de
ovennevnte punktene.
Midlertidig bygg, konstruksjoner eller anlegg etter pbl. §20-2
Andre tiltak etter pbl §20-1:
• Basseng, brønn, dam, mindre brygger, forstøtningsmur, transformatorer,
kraftledninger
• Fasadeendringer, vesentlige endringer eller reparasjoner
• Riving av tiltak som nevnt i 20-1a
• Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,
våtrom, ventilasjonsanlegg etc., når disse ikke inngår i nybygg.
• Oppdeling eller sammenføyning av bruksenhet i bolig m.m.
• Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger eller
liknende
• Vesentlige terrenginngrep
• Anlegg av veg og parkeringsplass
Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak etter pbl. §20-1d

1 288
1 902

3 810

Behandling av dispensasjons etter pbl. kap.19
6 385
Behandling av dispensasjon etter pbl. Kap. 19., i forbindelse med tiltak etter §20-2
3 256
Godkjenning for ansvarsrett, foretak med sentral godkjenning, pr. foretak
357
Godkjenning for ansvarsrett, foretak uten sentral godkjenning, pr. foretak
1 843
Midlertidig brukstillatelse
674
Ferdigattest der det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse.
674
Avslåtte søknader faktureres med 50% av ordinært gebyr på alle de ovennenvte punktene,
beregnet fra de gebyrene som ville blitt fakturert ved tillatelse
Endring av gitt tillatelse faktureres med 50% av ordinært gebyr på alle de ovennevnte punktene.
Fradeling av selvstendige parseller eller tilleggsareal, jfr pbl. § 20-1d
2 581
Tillegg pr påbegynt dekar utover 1 dekar, pr. dekar.
567
Avslåtte søknader fakturers med fullt gebyr på de 3 ovennevnte punktene.
Endring av gitt tillatelse faktureres med fullt gebyr på de 3 ovennevnte punktene.
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Nr 4 Andre tjenester innenfor tekniske tjenester
•
•

Hobøl kommunen leverer vann til beboere på Knapstad, samt avløp/kloakk til beboere i hele
Hobøl kommune.
Hobøl vannverk leverer vann til beboere på Tomter og Ringvoll.

Alle prisene endres etter selvkostberegning
1. Andre gebyrer

2017

Feiegebyr, pr. pipeløp, inkl mva i prisen.
Tilsyn utført av brannvesen, pr. boenhet, ikke mva pliktig gebyr.

346,149,-

Renovasjonsavgift boliger – pr. standard utstyr pr. år, inkl mva i prisen
Renovasjonsavgift fritidsboliger – pr. standard utstyr pr. år, inkl.mva i prisen

2 954,1 477,-

Abonnement vann pr. år, inkl.mva i prisen
Forbruk vann pr. kubikk, inkl mva i prisen
Abonnement kloakk pr. år, inkl mva i prisen.
Forbruk kloakk pr. kubikk, inkl mva i prisen

2 264,43,30
1 158,24,49

Kommunen fakturerer for ett vann abonnement og ett avløp abonnement pr. godkjente boenhet.
Forbruk vann og kloakk blir betalt forskuddsvis basert på fjorårets forbruk. Avregnes 1 gang pr.
år

2. Husleie for kommunale boliger – husleie er ikke mva pliktig.

2017

Utleie leilighet Symreveien 2 stk, pr. måned pr. boenhet
Utleie leilighet Symreveien 2 stk, pr. måned pr. boenhet

3 857
5 642

Omsorgsbolig etter vedtak på Knapstadtunet, pr. måned
Leie av carport etter vedtak på Knapstadtunet, pr. måned

7 866
225

Omsorgsbolig etter vedtak på Hobøl bo- og behandlingssenter:
Bolig inne pr. måned (40m2) pr. boenhet
Bolig ute pr. måned (54,7 m2) pr. boenhet

8 092
8 352

Sentraladministasjonen
Nr 1 Skatter og avgifter

1.Skatt

2017

Eiendomsskatt, promille
Vedtatt om unntak; bolig og fritidsbolig, promille

4
2

2. Purregebyr
Ordinær purring , 1/10 av til enhver tid gjeldende inkassosats
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Betalingsoppfordring/4-18 varsel, 3/10 av til enhver tid gjeldende inkassosats.

Iht.gjeldene
satser

3. Forsinkelsesrenter for kommunale avgifter, gebyrer og lignende
Endres 2 ganger årlig: 01.01 og 01.07, jfr forsinkelsesrenteloven. Pr. 01.07.16-8,5% p.a.
For kommunale avgifter, gebyrer og lignende
Iht.gjeldene
satser

4. Forsinkelsesrenter for skatt/forskuddstrekk
Dette føres i skatteregnskapet og fordeles mellom skattekreditorene
Endres 2 ganger årlig: 01.01 og 01.07, jfr forsinkelsesrenteloven. Pr 01.07.16-8,5% p.a.
Skatt
Iht.gjeldene
satser
Forskuddstrekk fra arbeidsgiver
Iht.gjeldene
satser

5. Utleggsforretning
Berammelse av utleggsforretning

1,5 x
gjeldende
rettsgebyr

6. Startlån
Etableringsgebyr

2 000

Servicetorget
Servicetorget kan bistå med ulike tjenester for innbyggerne. Noen av oppgavene tar kommunen
betalt for.

Nr 1 Leie av rom/lokaler
Det er ønskelig for Hobøl kommune at alle kommunens lokaler blir benyttet så mye som mulig. Det
er viktig med aktivitet på de ulike områdene i kommunen. Imidlertid utgjør all benyttelse og bruk av
lokaler ekstra slitasje og det gjør at all aktivitet utenom ordinær kommunal virksomhet medfører en
leiekostnad. Servicetorget foretar booking av rom/lokaler og besørger utlevering av nøkler og
instrukser for bruk av lokalitetene, bortsett fra på biblioteket. Sentraladministrasjonen foretar
utfakturering etter gitt grunnlag fra servicetorget og biblioteket.
Følgende er unntatt fra å betale leie for kommunale rom/lokaler:
• All aktivitet av frivillig arbeid for barn og unge, for eksempel korps og idrett
• Politiske partier som har møter på kommunehuset
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1.Rom/lokaler
Kommunehuset:

2017

Kantine mandag-torsdag
Kantine fredag - søndag
Møterom 1 mandag – torsdag
Kommunestyresalen mandag – torsdag

400
1 000
400
500

HBBS:
Kantine – etter kl 14.00 på alle hverdager
Kantine – lørdag og søndag

1 000
1 500

Svømmehallen
Utleie til lag og foreninger etter egen avtale
Barn og unge (0-16 år) pr. time
Voksne pr. time
Inngangspenger pr. barn
Inngangspenger pr. voksen
Inngangspenger pr. familie
Klippekort barn a 10 klipp
Klippekort voksne a klipp

700
800
30
60
120
250
500

Knapstad barne- og ungdomsskole:
Undervisningsrom mandag – torsdag
Undervisningsrom fredag-søndag
Gymsal mandag – torsdag
Gymsal fredag – søndag
SFO mandag-torsdag
SFO fredag- søndag
Kantine mandag – torsdag
Kantine fredag – søndag

400
700
500
1 000
400
700
1 000
1 500

Tomter skole:
Undervisningsrom mandag – torsdag
Undervisningsrom fredag – søndag
SFO mandag – torsdag
SFO fredag – søndag
Gymsal mandag – torsdag
Gymsal fredag – søndag

400
700
400
700
500
1 000

Ringvoll skole:
Undervisningsrom mandag –torsdag
Undervisningsrom fredag – søndag
Gymsal mandag – torsdag
Gymsal fredag – søndag
Mediateket mandag – torsdag
Mediateket fredag – søndag

400
700
500
1 000
800
1 200
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Nr 2 Andre tjenester utført av servicetorget
Alle prisene er inkl. mva.
All betaling skjer med kort.

Kopiering:
A4 – ensidig sort/hvit, pr. ark
A4 – tosidig sort/hvit, pr. ark
A4 – ensidig farge, pr. ark
A4 – tosidig farge, pr. ark

2017
2
4
5
10

A3 – ensidig sort/hvit, pr. ark
A3 – tosidig sort/hvit, pr. ark
A3 – ensidig farge, pr. ark

5
10
10

Rett kopi: pr.ark

5

Laminering:
Medlemskort etc, pr. kort
A4, pr. ark
A3, pr. ark

10
15
20

Skanning (pr jobb):

10

Salg:
Søppelsekker (rull à 10 stk)
Turkart
Bygdebok, ikke mva pliktig og beløp uten mva.
Lading Elbil:
Normallading – kostnad pr lading

200
75
385

30

Prøver – pris er fastsatt i forskrift av etablererprøve §7.
Etablererprøve ihht. Serveringsloven, ikke mva pliktig
Kunnskapsprøve ihht. Alkoholloven, ikke mva pliktig

400
400

Utlån:
Krykker (inntil 3 mndr), ikke mva pliktig

200
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Enhet skoler med SFO og enhet for kommunale barnehager
Nr 1 Kommunale barnehager
•

Gebyrene er ikke mva pliktige

1.Barnehageplass
Etter vedtak 14/91 skal Hobøl kommune følge Statens makssatser for barnehageplasser.
2017
2 730

Barnehageplass 100%, pr. måned.

2. Betaling for mat i barnehagen
Mat 100% barnehageplass, pr. måned

280

3. Dagplass inkl. mat
Ved ledig kapasitet, pr. dag

350

4. Søskenmoderasjon
For barn nr. 2 fradrag
For barn nr. 3 fradrag

30%
50%

5. Reduksjon ved lav inntekt – søknadsbasert.
Foresatte skal ikke betale mer enn 6% av skattbar inntekt for en barnehageplass. Søknad og vedtak
gjelder for ett år om gangen. Søknad sendes barnehagefaglig rådgiver.

6. Gratis kjernetid for 3-4-5 åringer – søknadsbasert
Foresatte som har skattbar inntekt under 417.000 har rett på 20 timer gratis barnehage per uke.
Søknad sendes barnehagefaglig rådgiver.

7. Gebyr for henting av barn etter stengetid, kl 17.00
Pr. påbegynte halvtime pr. barn

300

Nr 2 SFO – Skolefritidsordningen
• Gebyrene er ikke mva pliktige
1. SFO – skolefritidsordningen
Selvkostberegnede satser, beregnet etter alle SFO`ene samlet i kommunen.
6-14 timer pr. uke pr. barn ( betaler for 11 mnd i året)
15-20 timer pr. uke pr. barn ( betaler for 11 mnd i året)
21-28 timer pr. uke pr. barn ( betaler for 11 mnd i året)

2. Betaling for mat på SFO
Matpenger inngår i foreldrebetalingen, pr. måned pr. barn
Gebyrhefte Hobøl kommune 2017
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2017
2 320
2 663
2 999
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3. Dagplass inkl. mat
Ved ledig kapasitet, pr. dag.

252

4. Søskenmoderasjon
Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO.

5. Gebyr for henting av barn etter stengetid, kl 17.00
Pr. påbegynte halvtime pr. barn

300

Enhet pleie og omsorg, og tjenester for mennesker med nedsatt
funksjonsevne:
1.Praktisk bistand – gebyrene er ikke mva pliktige
Satsene fastsettes i henhold til vedtak i kommunestyre, sak 04/0100 og forskrift om
egenbetaling for kommunale- helse- og omsorgstjenester §8, §9 og §10. Satsene for maks
pris økes tilsvarende prosentvis økning i Folketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. Pr 01.05.16
er 1G kr 92 675. En økning fra 2015 på 2,8%.
2017
Timesats pr vedtakstime
Under 2G
2-3G
3-4G
4-5G
Over 5G

263
865
1 302
1 765
2 230

2. Andre tjenester på HBBS
Leie av sengetøy, pr. måned
Leie av trygghetsalarm, pr. måned
Vask av tøy for hjemmeboende, pr. kg tørt, rent returnert tøy

381
253
44

2. Dagsenter på HBBS
Dagsenter uten mat, pr. dag
Dagsenter inkl. middag, pr. dag
Dagsenter inkl. middag og transport, pr. dag

64
135
169

3. Leie for omsorgsboliger på HBBS – etter vedtak .
Bolig inne pr. måned (40 m2) pr. boenhet
Bolig ute pr. måned (54,7 m2)pr. boenhet

8 092
8 352

4. Mat til beboere i omsorgsboligene på HBBS – etter vedtak
Middag, pr. dag
Fullkost = 3 måltider, pr. dag
Gebyrhefte Hobøl kommune 2017
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5. Leie av omsorgsbolig og carport på Knapstadtunet – etter vedtak
Omsorgsbolig pr. måned pr. boenhet
Carport pr. måned pr. stykk

7 866
225

6. Ekspedisjonsgebyr for utlån av hjelpemidler
Krykker, for utleie
Toalett stol – gebyr for rengjøring og transport

200
200

7. Kopi eller utskrift av egen journal – gebyret er mva pliktig og prisen er inkl.mva.
I henhold til pasient og brukerrettighetsloven § 5-1, kan kommunen ta gebyr for kopi eller utskrift av
egen journal. Kommunen må følge satser ihenhold til privatpraktiserende leger.Jfr sats nr 5.
Gebyr – ved personlig overlevering
Ved utsendelse av journal, vil porto tillegges gebyret - etter vekt og postverkets
takster

85

Enhet kultur
•

med bibliotek, museer, kulturskolen og post i bibliotek

1.Bibliotek

2017

Gebyr for ikke levert bøker i rett tid:
1.gangs purring
2.gangs purring
3.gangs purring

20
40
60

Ved tapt bok, erstatningsgebyr pr. bok

300

Leie av rom i bibliotekets lokaler

500

Salg av kasserte bøker, oppgis når det selges
Kopiering, se satser under servicetorg

2. Kulturskolen – gebyret er ikke mva pliktig.
Elev pr. år
Gruppe pr. år
Leie av ett instrument pr. år – etter vedtatt utviklingsplan for Hobøl kulturskole.

2 900
2 050
700

3. Museer – ingen inngangspenger
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