
Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 2019 

Fra 1.5.2018 utgjør grunnbeløpet i folketrygden (G) kr 96 883. Neste regulering vil skje 
fra 1.5.2019. Enkelte av betalingssatsene er fastsatt i forhold til grunnbeløpet i 
Folketrygden. Beløpsgrensene reguleres i samsvar med endringer i G (en gang i året). 

 

Kommuneområde velferd 
 

a) Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og 
opplæringstjenester hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
av 24.06.11:   

 
Beløpsgrenser 

Abb. 
grense i 
t/mnd. 

Abb.pris 
pr. mnd 
i 2018 

Timepris  
i 2018 

Abb.pris 
pr. mnd 
i 2019 

Timepris  
i 2019 

Inntekt < 2G 3 2051 68 
 

210 70 

Inntekt 2G-3G 10 1 592 171 1637 176 

Inntekt 3G-4G 15   3 531 262 3630 269 

Inntekt > 4G 15  5 047 354 5188 364 

Tabellen er utarbeidet i forhold til grunnbeløpet i folketrygden (G). Beløpsgrensene reguleres i samsvar 
med G (en gang i året).  

 
b) Korttidsopphold i henhold til forskrift p.t. (kr 160 i 2018) kr 165 per døgn.  
 
c) Trygghets- og smykkealarmer per mnd.:  

 2018 2019 

Inntekt < 2G 244 251 

Inntekt > 2G 307 316 

 

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i 
bofellesskap.  

 
d) Priser for mat: 

Til hjemmeboende (stk. pris inkl. transport) 2018 2019 

Middag 101 104 

Grøtmiddag - lørdag 43 44 

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkl. transport. 
 Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er 

tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.  

  

Til beboere i bofellesskap (stk. pris inkl. transport) 2018 2019 

Frokost 32 33 

Formiddagsmåltid 32 33 

                                                           
1 Reguleres iht. maksimalbeløpet i forskrift 



Middag 101 104 

Grøt 43 44 

Kveldsmåltid 32 33 

Til beboere i bofellesskap (priser per måned)  

Brødmåltid enkeltvis  773 795 

Måltider døgn – utenom middag  1590 

Middag 2 808 2887 

 Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.  
Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp 
og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet. 

  
e) Vederlag for opphold i institusjoner m.v. følger gjeldende forskrifter. 
 
f) Takster/egenandeler for legetjenester er i forhold til sentrale signaler/føringer. 
 
g) Egenandel vaksinekontor (2018: kr 215): kr 221 

 
h) Gebyr for transport til aktivitetssenter: 

Alle brukergrupper – tur/retur (2018: kr 68): kr 70 per dag. 
 

i) Godtgjøring av avlastere og støttekontakter oppjusteres med 3,25 %. 
 
j)  Godtgjøring for omsorgsstønad justeres til kr 126 per time. 
 
k)  Husleiene i kommunalt disponerte boliger reguleres i samsvar med 

konsumprisindeksen.  
 

l) Betaling av strøm i bofellesskapene reguleres i samsvar med konsumprisindeksen. 
 
m) Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp videreføres på 2018 nivå. 

 

Startlån: 2018 2019 

Termingebyret for Startlån 
 

35 40 

Etableringsgebyret for Startlån 
 

1 500 1 600 

 

 
Kommuneområde oppvekst 
 

a)  Barnehager 
Betalingene følger maksprisbestemmelsene som er statlig regulert.  
Betalingen gjelder per måned og innkreves 11 ganger i året. 

   2018(pris per 
mnd.) 

  2019(pris per 
mnd.) 

Bruttoinntekt over kr 533 500 (makspris 01.01) 
Ny makspris fra 01.08.19 

2 910 2 990 
3 040 

Foreldre med brutto person- og kapitalinntekt 
under kr 533 500 kan søke kommunen om 
redusert betaling*  

Maks 6 % av 
familiens inntekt for 
første barn 

Maks 6 % av 
familiens inntekt for 
første barn 



Foreldre med brutto person- og kapitalinntekt 
under kr 533 500, gjelder barn som er 3,4 og 
5 år, kan søke kommunen om gratis kjernetid. 
Fra 1. august 2019 kan det også søkes om 
gratis kjernetid for barn som er 2 år*  

Kr 0 for inntil 20 
timer (gratis 
kjernetid) 

Kr 0 for inntil 20 
timer (gratis 
kjernetid) 

Betaling for kost 225 230 

Gebyr for forsinket henting (per barn per 
påbegynt halvtime) 

275 285 

Kjøp av enkeltdager (per dag) 225 230 

Betaling for deltidsplasser I forhold til 
plassens størrelse 

I forhold til 
plassens størrelse 

Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 % 30 % 

Søskenmoderasjon for barn nr. 3 -> 50 % 50 % 

*Søskenmoderasjonsordningen og oppholdsbetaling for familier med lav betalingsevne gjelder også for 
privat barnehageplass i Sarpsborg kommune.  
*Fastsetting av oppholdsbetaling for familier med lav betalingsevne skjer etter fremlagt dokumentasjon 
av inntekter.   
 

b)  Skolefritidsordningen (SFO) 
 Betalingen gjelder per måned og innkreves 11 ganger i året for alle deltakere i 

ordningen fra 1. – 4. trinn. 
 

  2018(pris per 
mnd.) 

 2019(pris per 
mnd.) 

Bruttoinntekt over 3G  2 670 2 745 

Foreldre med brutto årsinntekt under 3G *og 
som ikke mottar støtte til barnetilsyn. 

  1 602 1 647 

Foreldre med brutto årsinntekt under 2G *    1 068 1 098 

Betaling for kost Inkl. i prisen Inkl. i prisen 

Betaling for deltidsplasser I forhold til 
plassens størrelse 

I forhold til 
plassens størrelse 

Bruk av bare morgentilbudet (mat er ikke inkl. 
Inntektsregulert som ovenfor) * 

1 120 1 150 

Ettermiddagstilbud* 2 240 2 305 

Kjøp av enkeltdager  225 230 

Kjøp av enkeltdager i skolens ferier  285 295 

Gebyr for forsinket henting (per barn per 
påbegynt halvtime) 

275 285 

Søskenmoderasjon for barn nr. 2  30 % 30 % 

Søskenmoderasjon for barn nr. 3 50 % 50 % 

* Foreldre med brutto årsinntekt under 3G og som ikke mottar støtte til barnetilsyn, kan søke kommunen om redusert 

betaling med 40 % reduksjon. Foreldre med brutto årsinntekt under 2G og som ikke mottar støtte til barnetilsyn, kan 

søke kommunen om redusert betaling med 60 % reduksjon. Fastsetting av oppholdsbetaling for familier med lav 

betalingsevne skjer etter fremlagt dokumentasjon av inntekter. Inntektsgrensene, som er knyttet opp til grunnbeløpet i 

Folketrygden, justeres ved oppstart av nytt skoleår 

 



Kommuneområde samfunn 
 

a) Idrettsanlegg 
Med voksen menes alle senior-, old boys- og bedriftslag. Junior og yngre lag 
regnes som barn.  

Sted, tider etc.  2018 2018 2019 2019 

Alle satser per time Voksen Barn Voksen Barn 

SPARTA AMFI OG UNGDOMSHALLEN  

Mandag - søndag  
Gratis for Sarpsborgs grunnskoler, maks 100 
personer 

 1020  113  1050  116 

Arrangement/kamp  1020  293 
 

1050 
 301 

SARPSBORG STADION  

Kunstisbanen       

Mandag - søndag  
Gratis for Sarpsborgs grunnskoler 

 1020  113  1050  116 

Arrangement/kamp  1020  293  1050  301 

Naturgress- og grusbaner 
  

  

Leie av bane  199  113  204  116 

Leie av bane til arrangement/kamp  586  293  602  301 

Kunstgress Sarpsborg stadion 
  

  

Leie av bane 
(Gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 

 1020  481  1050  495 

Kalnes friidrettsstadion     

Leie til trening (lør-, søndager og utenom 
skoleåret uten garderober) 

 199  113  204  116 

Leie til arrangement  586  293  602  301 

FLERBRUKSHALLER 

Sarpsborghallen, Skjeberghallen, Tindlundhallen, Grålumhallen, Kalneshallen, 
Sandesundsveien skole, Sandbakken idrettshall (fra aug 2018) 

En håndballbane til trening  309  113  317  116 

En håndballbane til arrangement/kamp  586  293  602  301 

Idrettshall Sandesundsveien/Liten hall 
Sandbakken 

157 52 157 52 

Idrettshall Sandesundsveien/Liten hall 
Sandbakken - arrangement 

293 146 301 151 

SVØMMEHALLER  

Sarpsborghallen, enkeltbesøk  
Honnør, studenter og vernepliktige betaler 
samme sats som barn 

50 25 50 25 

Sarpsborghallen, klippekort – 6 klipp 250 125 250 125 

Sarpsborghallen, klippekort – 12 klipp 450 - 450 - 

Sarpsborghallen, foreninger/idrettslag - hele 
hallen 

309 113 317 116 

Sarpsborghallen, foreninger/idrettslag - 2 
baner 

167 63 172 65 

Sarpsborghallen arrangement 586 293 602 301 

Bassengene ved Tindlund, Kurland, Lande og 
Sandbakken - foreninger/idrettslag 

167 63 172 65 

Satsene for publikumsbading holdes uforandret av praktiske grunner. 



Sted, tider etc.  2018 2018 2019 2019 

Alle satser per time Voksen Barn Voksen Barn 

GYMNASTIKKSALER 

Gjelder ved gymsalene ved grunnskolene og 
1/3-hallen på Kalnes 

85 0 90 0 

 

 
Følgende særskilte bestemmelser gjelder: 

• Når det er avsatt tider til publikumsgåing i Sparta Amfi, Ungdomshallen og 
kunstisbanen på Sarpsborg stadion er dette gratis. 

• Aktivitetsdager i høst-, vinter- og sommerferie på kunngjorte tidspunkter er barn 
og ungdoms bruk av ishallene og bandybanen gratis. 

• Leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 % høyere 
satser. 

 
b) Arenaleie 
Arenaleie betales ved anleggene Sparta Amfi og Sarpsborg Stadion. 

 
1) For serie-, sluttspill-, cup- og kvalifiseringskamper i fotball- og ishockey gjelder 

følgende betalingssatser for hjemmelaget: 

Sarpsborg stadion 2018 2019 

Eliteserien menn   60 200 63 210 

Landslagskamper og andre internasjonale kamper menn - 100 000 

1 divisjon menn 48 100 49 500 

Landskamper kvinner, eliteserien kvinner og 1. divisjon senior 
kvinner, samt 2. divisjon og lavere for kvinner og menn 

3 660 3 770 

Sparta amfi 

Eliteserien menn  26 400 27 200 

Eliteserien kvinner og 1. divisjon senior kvinner, 1. divisjon 
senior kvinner, samt 2. divisjon og lavere for kvinner og menn 

3 660 3 770 

 

1) Ved spesielle arrangement konserter etc. fastsetter rådmannen arenaleien. 
 

2) Leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 % høyere 
satser.  

 
3) Stilles det krav om ekstra tiltak, ut over det som finnes på anlegget, må arrangøren 

dekke utgiftene til dette i tillegg til arenaleien. Eventuelt materiell og utstyr som 
leietaker bringer inn på anlegget er leietakers eget ansvar. 

  



c) Sarpsborg scene og Kulås amfi 
 

Sarpsborg scene 2018 2019 

Utleie av teatersalen med vestibyle og garderober for aktører og publikum (*) 

Kommersielle og utenbys leietakere:     

Teatersalen (forestilling inkl. husets lyd og lys) 16 500 17 000 

Tillegg per ekstraforestilling samme dag 9 500 9 800 

Leie av scene med garderober ukedag (prøver) 3 800 3 950 

Leie av scene med garderobe helg (prøver) 9 000 9 300 

Lokale amatører/frivillige:     

Teatersalen (forestilling, inkl. husets lyd og lys) 8 500 8 800 

Tillegg per ekstraforestilling samme dag 4 750 4 900 

Leie av scene med garderober ukedag (prøver) 2 000 2 100 

Leie av scene med garderobe helg (prøver) 5 000 5 150 

 

All leie gjelder for inntil 8 timer, dersom ikke annet er avtalt. Alle arrangører forplikter 
seg til å selge billetter gjennom Sarpsborg scene. For dette betaler kommersielle 
aktører 10 % av netto billettinntekt (dvs. ekskl. mva. og billettavgift). Tilsvarende 
betaler lokale aktører 5 %. 
 

Sarpsborg scene 2018 2019 

Utleie av Galleri St. Marie og Folkets Bar (*) 

Kommersielle og utenbys leietakere:     

Konferansesalen, inntil 4 timer 1 450 1 490 

Konferansesalen, mer enn 4 timer inntil en dag 2 350 2 415 

Konferansesalen, pr dag ved leie mer enn 3 dager på rad 1 900 1 950 

Lokale amatører/ frivillige:     

Konferansesalen, inntil 4 timer 900 925 

Konferansesalen, mer enn 4 timer inntil en dag 1 450 1 490 

Konferansesalen, pr dag ved leie mer enn 3 dager på rad 1 150 1 185 

Annen utleie/tjenester     

Kommersielle og utenbys leietakere:     

Leie av flygel  Avtales Avtales  

Eventuelt ekstraordinært renhold pr time 950 975 

Teknisk kjentmann inntil 8 timer Avtales Avtales (**) 

Lydtjenester inntil 8 timer Avtales Avtales (**) 

(*) Både Galleri St. Marie og Folkets Bar leies ut uten lydanlegg. Eventuell bruk av lydanlegg avtales særskilt. Ved 

utleie til kunstutstillinger som ikke er i regi av Sarpsborg kunstforening, avtales leieprisene i hvert enkelt tilfelle. 

Prinsippene om kommersielle og lokale amatører/frivillige legges til grunn. Merk: Definisjon av utleiekategoriene: 

kommersielle, amatører, frivillige etc, framkommer i utleiereglementet for Sarpsborg scene og Kulås Amfi. 

(**) Kostnad for innleie av teknisk personell bestemmes av den til enhver tid gjeldende markedspris. 

 

 

 

 



Sarpsborg scene 2018 2019 

Lokale amatører/frivillige:     

Leie av flygel  Avtales Avtales 

Eventuelt ekstraordinært renhold pr time 600 620 

Teknisk kjentmann inntil 8 timer Avtales Avtales 

Lydtjenester inntil 8 timer Avtales Avtales 

Mobil scene, Kulås Amfi og Scenebygget  

Utleie av den mobile scenen  
    

(Gjelder også for andre arenaer enn Kulås) 

Kommersielle og utenbys leietakere (*)     

Dag 1 20 500 21 100 

Dag 2 15 400 15 850 

Dag 3 og videre 10 300 10 600 

Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune 

Lokale amatører/frivillige     

Dag 1 5 500 5 650 

Dag 2 4 300 4 420 

Dag 3 og videre 3 200 3 300 

Utleie av amfiet:     

Kommersielle og utenbys leietakere     

Dag 1 10 500 10 800 

Dag 2 8 400 8 650 

Dag 3 og videre 3 150 3 250 

Lokale amatører/frivillige     

Dag 1 4 200 4 350 

Dag 2 2 650 2 750 

Dag 3 og videre 1 600 1 650 

Utleie av scenebygget:     

Kommersielle og utenbys leietakere **     

Dag 1 31 500 32 400 

Dag 2 21 000 21 600 

Dag 3 og videre 10 500 10 800 

Lokale amatører/frivillige*     

Dag 1 10 500 10 800 

Dag 2 6 850 7 050 

Dag 3 og videre 4 200 4 350 

*) For kommersielle og utenbystakere gjelder: ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene reduseres samlet 
pris med kr 5.000,- per dag. 
**) Strømforbruk kommer i tillegg. 
 

 
 
 
 
 
 



d) Kulturskolen: 
 

Elevavgift per skoleår 2018 2019 

Familieinntekt større enn 4G  3 919 4 030 

Familieinntekt mindre enn 4G  2 351 2 420 

Søskenmoderasjon for det yngste barnet (betalingssats) 60 % 60 % 

Flerinstrumentmoderasjon (betalingssats) 60 % 60 % 

Instrumentavgift (for de som ønsker å leie instrument) 513 530 

For instrumenter som lånes uten undervisningsplass (leie per år) 1 026 1 055 

Kostymeavgift for dans 225 230 

Materialkostnader billedkunst 225 230 

Kulturskoletilbud med fordypning* 7 464 7 670 

*Kulturskoletilbud gis til elevene minimum 1. gang per uke i skoleåret. 
Elevene som deltar på kulturskoletilbud med fordypning har et høyere timetall i sin kjerneaktivitet. I tillegg til det, får 
disse elever teori/ gehørslære og interpretasjon (innstudering av verker med pianist). Betalingssatsene er økt med 
den generelle prisveksten på 2,6 prosent. 

 
 

e) Bibliotek: 
Avgifter, betaling for erstatning av media og purregebyrer innkreves etter 
selvkostprinsippet. 

 

 
f) Reguleringsplaner: 
 

Beregningstidspunkt 
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt som fullstendig 
planforslag er registrert mottatt. 

 
Betalingstidspunkt 
Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte faktureres etter gjennomført møte. 
 
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken 
legges ut til offentlig ettersyn første gang.  
Forenklet planendring av reguleringsplaner faktureres når vedtak fattes.  
 

 
Gebyrsatser for reguleringsplan og konsekvensutredninger 
 
For reguleringsplaner økes gebyret med gjennomsnittlig 2,8 %. De endelige 
gebyrsatsene for reguleringsarbeid behandles i bystyret i desember. Samlet gebyr for 
ferdige reguleringsplaner blir summen av gebyr for regulert areal og bebygd areal, 
samt eventuelle tilleggsgebyrer som angitt under tabellen. Gebyrer for planinitiativ og 
oppstartsmøte trekkes fra når gebyr for ferdig reguleringsplan innkreves. 
 

 2017 2018 2019 

Planinitiativ 
For forberedelser og gjennomføring 

  
8 500 

 
8 700 

Oppstartsmøte 
For forberedelser og gjennomføring 

  
12 500 

 
12 800 



Regulert areal 
Regulert areal mindre enn 5 daa 
Regulert areal mellom 5 daa og 10 daa 
For hvert påbegynt 5 daa over 10 daa 
betales et tilleggsgebyr på 

 
118 000 
148 000 
21 000 

 
122 000 
152 000 
22 000 

 
126 000 
156 000 
23 000 

Bebygd areal 
For hvert påbegynt 100m2 bebygd areal 

  
4000 

 
4100 

 
Forenklet planendring av reguleringsplan 
For mindre og små endringer i reguleringsplan, kalt forenklet planendring, betales et 
behandlingsgebyr på kr 46 000. 
 
Forlengelse av planvedtak 
Søknadsbehandling om forlengelse av planvedtak: kr 31 000. 
 
Utbyggingsavtaler 
Behandlingsgebyr for godkjent utbyggingsavtale: kr 11 600. 
 
Konsekvensutredninger 
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et 
tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsene for selve reguleringsplanen.  
 
Maksimumsgebyr 
Gebyr for en enkelt plan skal ikke overstige kr 738 200. 
Gebyr for eventuell konsekvensutredning kommer i tillegg. Maksimumsgebyret for 
planbehandling med konsekvensutredning er kr 1 002 000.  
 
Gebyr for endringsforslag 
Kommunen kan kreve tilleggsgebyr pr time dersom forslagsstiller fremmer 
endringsforslag underveis. Timesats er kr 1010. 
 
Tilbaketrekking av sak 
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det 
betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell 
som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.  
 

g) Gebyr for behandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven økes med 
gjennomsnittlig 2,8 %. 

 
 
h) Gebyr for behandling av byggesaker etter plan og bygningsloven økes i 

gjennomsnitt med 2,8 %. 
Maksimumsgebyret for hvert enkelt tiltak settes til kr 690 000 (2017: kr 690 000). 

  
For tiltak som krever dispensasjon ilegges i tillegg følgende gebyr: 
- For dispensasjon fra arealplanformål eller byggeforbud etter plan og 

bygningsloven økes gebyret til kr 16 300 (2017: kr 15 900). 
 

- For dispensasjon fra bestemmelser i arealplaner eller bestemmelser i plan- og 
bygningsloven med forskrifter fastsettes gebyret til kr 8 100 (2018: kr 7 900). 

 
i) Gebyr etter matrikkelloven (oppmålingsgebyr) økes i gjennomsnitt med 2,8 %. 
   
j) Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15).  



Oppretting av eierseksjoner, nybygg 

1 – 3 seksjoner 6 200 

4 – 8 seksjoner 9 200 

Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon* 520 

*  Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 

 
 
Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg 

1 – 3 seksjoner 7 200 

4 – 8 seksjoner 10 300 

Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon* 670 

*  Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 

 
 
Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie 

1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres 12 300 

4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres 15 400 

Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon* 1 050 

*  Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.  

 
 
Befaring 

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det 
nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i 
tillegg til behandlingsgebyr pkt. E.4.1, E.4.2 og E.4.3 

3 600 

 
 
Sletting/oppheving av seksjonert sameie 

Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom  3 600 

 
 
Saker som ikke blir fullført. Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår 
søknaden eller søker trekke saken 

Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr. 

Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av 
gebyrsatsene etter E.2.1 og E.2.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer. 

 
k) Gebyr for behandling av delingssaker etter jordloven § 12 fastsettes av staten for 

2019: kr 2 000. 
 

l) Gebyr for behandling av konsesjon fastsettes etter konsesjonsloven §§ 2 og 3 for 
2019: kr 5 000. 

 
m) Fellingsavgifter fastsettes av miljøverndepartementet: 

Fellingsavgift for voksen elg fastsettes til kr 537. 
Fellingsavgift for elgkalv fastsettes til kr 316. 
  

n) Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket som ikke fastsettes 
av staten økes gjennomsnittlig med 2,8 %. 

 



Kommuneområde organisasjon 

Administrasjonsgebyr ved bruk av justeringsavtaler kr 112.300 kr. 

Kommuneområde teknisk 

Tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige: 
 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid: 

Tidsperiode/uke 2018 2019 

0- 2    Pris per m²/uke 0 0 

3-29   Pris per m²/uke 16 17 

30-52 Pris per m²/uke 18 19 

53-->  Pris per m²/uke 20 21 

Minimum leiepris fra og med 3. uke økes fra kr 1 380 til kr 1 420. Ved større utbyggingsprosjekter kan det inngås 
særskilt avtale. 

 
Torgleie: 

Leieperiode 2018 2019 

Pr. dag 260 270 

Pr. uke 820 850 

Pr. mnd. 1 680 1 730 

Pr. ½ år 2 800 2900 

Pr. år 5 500 5700 

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis 
leie av plass.  

Gravearbeid og arbeidstillatelse i gater, veier og plasser: 

Kostnadstype/ 
Veiklasse 

Minimums- 
beløp kr 

Tillegg i kr per m² 

  1– 20 m²  21 – 50 m² 51 – 500m² Over 500m² 

 2018 2019 2017 2018 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Kontrollgebyr 
2420 2490 - - 53 55 27 28 

Etter 
avtale 

Etter 
avtale 

 
Utarbeidelse av skilt og sperreplaner:  

 

Tjenester som er merverdiavgiftspliktige: 

Vann og avløp (inkl. mva.): 

Avgiftstype 2018 2019 

Fastgebyr for vann per boenhet 752 812 

Variabelt gebyr for vann per m3 10,30 11,13 

Fastgebyr avløp per boenhet 1 038 1 038 

Variabelt gebyr for avløp per m3 15,80 15,80 

Oppmøtegebyr ved manglende avlesning av vannmåler 1 510 1 550 



Tilknytningsgebyr for vann og avløp fastsettes til: 

Per gebyrpliktig eiendom, vann 756 756 

Per gebyrpliktig eiendom, avløp 756 756 

Vannmålergebyr per år 300 300 

Slamtømmegebyr for 0-3 m3 tank 1 820 1 990 

Tilleggsgebyr for tank over 3 m3 (per m3)  496 540 

 
 Renovasjonsgebyr 
 

Pris for husholdning (inkl. mva.) – selvkost:    

Avgiftstype 2018 2019 

Fastgebyr, husholdningsrenovasjon 1 100 1 100 

Restavfallsbeholder liten (130-140 l.) 865 865 

Restavfallsbeholder medium (180-190 l.) 1 190 1 190 

Restavfallsbeholder stor (240 l.) 1 550 1 550 

Restavfallsbeholder felles liten (360-370 l.) 2 350 2 350 

Restavfallsbeholder felles stor (660-770 l.) 4 265 4 265 

Restavfallscontainer (per liter) 6,46 6,46 

Fastgebyr for nedgravde løsninger kr per boenhet 1 750 1 750 

Fradrag for hjemmekompostering etter avtale  212 212 

Renovasjonsgebyr fritidsbolig 860 860 

Henteordning for hageavfall oppstartspris 320 320 

Henteordning for hageavfall per sesong 510 510 

Renovasjon fritidsbolig i perioden fra påske til og med uke 41.  
Renovasjon hageavfall i perioden påske til 1.november. 

 
Pris for næringskunder inkl. mva. (utenfor selvkostområdet): 

Avfallstype 2018 2019 

Fastgebyr, per bedrift 825 1 000 

Restavfallscontainer (per liter) 8,50 8,90 

Restavfallsbeholder liten (130-140 l.) 1 148 1 200 

Restavfallsbeholder medium (180-190 l.) 1 572 1 645 

Restavfallsbeholder stor (240 l.) 2 040 2 135 

Restavfallsbeholder felles liten (360-370 l.) 3 100 3 245 

Restavfallsbeholder felles stor (660-770 l.) 5 610 5 870 

Papircontainer papir (per liter) 2 2,15 

Papirbeholder liten (130-140 l.) 270 290 

Papirbeholder medium (180-190 l.) 370 400 

Papirbeholder stor (240 l.) 480 515 

Papirbeholder felles liten (360-370 l.) 730 785 



Papirbeholder felles stor (660-770 l.) 1 320 1 420 

Variabelt gebyr for nedgravde løsninger kr per levering (liten 
skuff 60 liter) 

5,40 5,80 

Variabelt gebyr for nedgravde løsninger kr per levering (stor 
skuff 100 liter) 

8,50 9,20 

Variabelt gebyr for nedgravde løsninger kr per tømming.   2 635 2 840 

 
Pris for både husholdning (selvkost) og næringskunder (utenfor selvkostområde) 
inkl. mva.:  

Avfallstype 2018 2019 

Gebyr for bytting av avfallsbeholder 135 0 

Gebyr for bytting av container 695 0 

Ekstrahenting felles stor beholder 315 315 

Ekstrahenting andre beholdere 220 220 

Ekstrahenting container  850 850 

Ekstra sekk 25 25 

   
Hentetillegg: Abonnenter som ønsker å få hentet beholderne ut over 3 meter fra 
veien betaler ekstra avgift etter følgende satser: 

Volum Avstand (pris per avstand) 

 < 10 m < 20 m < 30 m < 40 m < 50 m 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Beholder m 2 hjul 
(130l.-370l.) 

210 230 210 250 590 620 750 800 870 950 

Beholder med 4 
hjul (660l. – 750l.) 

480 550 480 600 1 770 2 000 2 230 2 500 2 640 3 000 

Bevegelseshemmede kan etter søknad få innvilget økt henteavstand uten merkostnad. Legeattest skal vedlegges 
søknad og behandles av velferd. 

 
Levering av grovavfall til Gatedalen miljøanlegg husholdning per kg inkl. mva.: 
 

Avgiftstype Avgift 2018 
 

Avgift 2019 
 

Sortert avfall til gjenvinning (papp, papir, 
metaller, plastemballasje, sortert EE-avfall, 
hageavfall fra husholdninger, farlig avfall fra 
husholdninger) 

0 0 

Trevirke (ikke impregnert) 0,90 0,90 

Annet avfall til sortering 2,25 2,25 

Restavfall levert med personbil uten henger  
(Pickup, varebil og andre betaler etter vekt) 

50 50 

Traktor, lastebil og andre tyngre kjøretøy, samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall. 

 
 
 
 
 



Levering av næringsavfall til Gatedalen miljøanlegg per kg inkl. mva.: 

Avgiftstype Avgift 2018 
 

Avgift 2019 
 

Sortert avfall til gjenvinning (papp, papir, 
metaller, plastemballasje.) 

0 0 

Trevirke (ikke impregnert) 0,90 1,00 

Hageavfall, næring  0,90 1,00 

Usortert avfall (etter avtale med kommunen) 5,00 7,00 

Annet avfall til sortering 2,25 2,25 

 

• Rådmannen gis fullmakt til å tillate gratis levering av rester fra ikke-kommersielle 
aktører ifbm loppemarkeder, bruktbutikker, arrangementer o.l. 

• Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om levering av avfall på kreditt med 
firmaer uten restanser på skatter og avgifter, og som jevnlig leverer mye avfall til 
Gatedalen miljøanlegg. 

• Rådmannen gis fullmakt til å kunne avtale pris med innsamlere av næringsavfall. 

• Rådmannen gis fullmakt til å avtale levering av usortert avfall. 

• Rådmannen gis fullmakt til å fastsette priser for farlig avfall fra næringslivet, som 
sikrer inndekning av kommunens kostnader samt ett påslag på omlag 20 %. 

 
Brann og feiervesen, avgift inkl. mva : 

Avgiftstype 2018 2019 

Tilsyn/fyringsgebyr 485 545 

Manglende klargjøring for feiing av pipeløp 
ved 2. oppmøte 

1 550 1 550 

 
 

 Parkering (inkl. mva.): 

Parkeringskategori Tid og pris 2019  

Gul (hurtigparkering) Mandag-lørdag 08-16. Maks 29 minutter. Gratis. 

Rød (korttidsparkering)  Mandag-lørdag 08-16. Progressive satser. 
1 time: 28 kroner. 

2 timer: 58 kroner. 
3 timer: 90 kroner. 

Deretter 34 kroner per time. 

Blå (langtidsparkering) Mandag-fredag 08-14. 
21 kroner per time. 
90 kroner per dag. 

Lørdag gratis. 

Grønn (gratis døgnparkering) Gratis. Maks parkeringstid 24 timer. 

Gebyrene ble justert i sak 18/18 i Bystyret 12.04.2018 og satsene foreslås videreført i 2019. 

 
 
 
 
 
 



Gebyr for bruk av avgiftsbelagte 
parkeringsplasser i forbindelse med 
byggearbeider med mer inkl. mva.  

2018 2019 

Per dag 155 160 

Per uke  535 550 

Per mnd.  1 650 1 700 

Per år  6 700 6 900 

  

Leie av sandkasser og strøsand (inkl. mva.): 

Tjeneste 2018 2018 

Leie av strøsandkasse 820 840 

Avtale om påfyll – inntil 3 ganger 
påfyllinger/sesong 

1 150 1180 

Ekstra påfyll utover 3 påfyllinger 740 760 

 
Vaskeritjenesten 

Vaskeritjenesten  2018 2019 

Vask av tøy til hjemmeboende (per mnd) 270 280 

 
Utleiepriser for kommunale bygg per gang (ikke mva-pliktig på utleie) 

Utleiepriser for 
kommunale bygg (gjelder 

per gang). 

 2018 2019 

Fritznerbakken 
aktivitetssenter 

Hver del  
Alle deler 
Alle deler helg 

250 
850 

1 500 

260 
870 

1 550 

Lande bo senter 
 

Hver del  
Alle deler 
Alle dager helg 

250 
850 

1500 

260 
870 

1550 

Vestvold: 
Hele bygget 

Ukedag  
Helg  

850 
1 500 

870 
1550 

Varteig rådhus Kjøkken 
Grupperom  
Peisestue 
Kommunestyresal 
Hele huset 

170 
170 
400 
675 

1 050 

175 
175 
410 
695 

1 100 

Ullerøy leirskole 
Dag/døgn 

Dag/døgn  
Helg 
Uke  

1 850 
3 700 
5 550 

1 900 
3 800 
5 700 

Møterom Oskar Torp i 
Skjeberg rådhus 

Dag (over 8 timer) 
0-4 timer 
4-8 timer 

850 
250 
520 

870 
260 
540 

  

 

 



Utleie av utstyr til kulturarrangementer (priser eks. mva) 

 2018 2019 

Frivillige, lag og foreninger 

Toaletter (per stk.) 2 450 2 500 

Gjerder 
- inntil 200 m 
- inntil 400 m 
- inntil 650 m 

 
1 950 
3100 

4 400 

 
2 000 
3 200 
4 500 

Aktører fra andre kommuner og kommersielle aktører 

Toaletter (per stk.) 2 450 2 500 

Gjerder 
- inntil 200 m 
- inntil 400 m 
- inntil 650 m 

 
7 500 

10 200 
12 650 

 
7 700 

10 500 
13 000 

I leieprisen inngår utkjøring og henting. Tømming og rengjøring av toaletter inngår i 
prisen. Ved behov for ekstra tømming, kommer tillegg i prisen. Tjenesten forutsetter 
ledig kapasitet.  

 Kirken: 

Tekst 2018 2019 

Utenbys begravelse/kremasjon 5 952 6 120 

Leie av kirkebygg ved begravelse/bisettelse  1 010 1 040 

Leie av kirkebygg ved begravelse/ bisettelse – for innbyggere fra 
andre kommuner 

1 850 1 900 

Urneforsendelse 650 670 

Urnenedsettelse – utenbys 1 010 1 040 

Gravfesteavgift – kistegrav 255 265 

Gravfesteavgift – urnegrav 210 215 

Fjerning av gravminne inkl. mva. 610 630 

Bolting av gravminne inkl. mva. 865 890 

Oppretting av gravminne inkl. mva. 865 890 

Andre tjenester, pris pr. time inkl. mva. + materialer 590 610 

Gravlegging på navnet minnelund inkl. mva. 5 500 8 500 

Øvrige satser som gjelder kirkelig sektor for eksempel utleie av kirkebygg, fastsettes av Kirkelig fellesråd. Det er 
inngått egne avtaler om pris på kremasjon med kommunene Askim, Moss og Fredrikstad.  

  
Rådmann 

Vigsler: 
Gebyr for vigsler som gjennomføres andre steder enn i Sarpsborg rådhus eller 
Kulåsparken, og/eller foregår utenfor alminnelig arbeidstid, settes til kr 2.220. For alle  
vigsler av brudepar som ikke er bosatt i kommunen kreves et administrasjonsgebyr  
på kr 1.030. For alle vigsler som skal faktureres vil det også påløpe et  
faktureringsgebyr.  

Andre betalingssatser: Betalingssatser som ikke er særskilt fastsatt økes med 2,8%. 


