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Forord 
 
Spydeberg er en mellomstor 
kommune, i ett mellomstort fylke, i et 
lite, men rikt land, i en stadig mindre 
verden. Det er med dette som 
utgangspunkt at rådmannen legger 
fram sitt budsjettforslag for år 2012 og 
økonomiplan for årene 2012-2015.  
 
Spydeberg kommunes fremtid vedtas 
ikke alene i kommunestyresalen, men 
påvirkes i stor grad av det som skjer 
rundt oss på regionalt, nasjonalt og 
globalt nivå. Verdensøkonomien er 
turbulent, Eurosamarbeidet knaker i 
sammenføyningene, og det skaper 
usikkerhet når en kommune skal 
planlegge i en økonomiplanperiode. 
Det er mange mil fra Milano og Madrid 
til Myrakrysset, men mangelen på 
vekst i verdensøkonomien gjør at vi må 
påregne oss større pensjonskostnader 
for våre ansatte i Spydeberg 
kommune. Sammenhengen er at når 
avkastningen på kapitalen i KLP 
synker, blir regningen til kommunen 
høyere.   
 
Vil det ha betydning for Spydeberg at 
en generasjon rundt Middelhavet ikke 
får arbeid og ser seg om etter fremtid i 
andre land? Det kan tenkes at det vil gi 
oss noen nye innbyggere med andre 
erfaringer og annen kompetanse.  
 
Samhandlingsreformen er et stort 
usikkerhetsmoment for hele kommune-
Norge. I Indre Østfold har vi valgt å 
samarbeide for å løse utfordringene, 
men det er fortsatt mange spørsmål 
som skal besvares og løse tråder som 
må nøstes opp. Spydeberg kommune 
har fått overført om lag seks millioner 
kroner fra Staten, og rådmannen har i 
tillegg lagt inn en halv million 
kommunale midler. Midlene som er 
overført fra Staten skal i 
utgangspunktet dekke de kostnader 
som er vår andel av den behandlingen 

som Spydebergs innbyggere får på 
sykehusene. Det er imidlertid 
usikkerhet rundt hvordan dette slår ut 
det første året, og vi er heller ikke sikre 
på at vi klarer å få økonomisk utbytte 
fra første stund på tiltakene vi setter i 
verk. Vi har valgt å sette midlene på en 
sentral post, slik at vi har muligheten til 
å planlegge og prøve oss frem utover i 
året. Visjonen bak reformen er at man 
skal forebygge sykdom, istedenfor å 
reparere, men det er en utfordring at 
langsiktige satsinger på folkehelse, 
ikke gir umiddelbare utslag i vår andel 
av kostnaden for behandlingen på 
sykehusene.  
 
Når ”Blomsterenga Barnehage” står 
ferdig etter sommeren, er intensjonen 
at kommunen skal kunne tilby 
barnehageplass til alle som har rett til 
en barnehageplass. Tidsriktige lokaler 
vil gi både medarbeidere og barn en 
god hverdag. Imidlertid er det 
usikkerhet rundt hvordan endringene i 
kontantstøtten vil slå ut, og det er 
derfor tatt høyde for at vi ved behov 
kan åpne halvparten av den sjette og 
siste avdelingen i den nye barnehagen 
allerede fra høsten av. 
 
Vedlikehold av kommunale bygg har 
lett for å bli en salderingspost i et 
budsjett, samtidig så vet man at å 
utsette vedlikehold for lenge kan bli 
dyrt i det lange løp. I dette forslaget til 
budsjett ligger det inne en halv million 
kroner øremerket til maling og 
vedlikehold slik at vi tar vare på den 
viktige kapitalen som våre bygg utgjør.  
 
I budsjettet er det en satsing på 
dagsenter for demente. Tilbudet blir 
opprettet på Grinitun og skal ha en 
kapasitet på åtte plasser. Dette kan gi 
både de som mottar tilbudet og deres 
familier en bedre hverdag.   
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Budsjettforslaget som fremmes er 
nøkternt, men gir etter rådmannens 
oppfatning et godt grunnlag for gode 
kommunale tjenester i Spydeberg både 
i 2012 og i årene som kommer. 
 
 
 
 
 

Som ny rådmann har det vært en god 
opplevelse å bli tatt vel imot i både 
kommuneorganisasjonen og i bygda. 
Det har vært noen hektiske og 
spennende måneder med en bratt 
læringskurve, men jeg ser frem til å 
fortsatt arbeide for at Spydeberg skal 
være et godt sted å leve for 
innbyggerne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann Geir Johannessen 
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Utviklingstendenser i Spydeberg kommune. 
 
Befolkningsutvikling: 
Spydeberg kommuner er i vekst, og befolkningsfremskrivningene som legger opp til en 
befolkningsvekst på 1,5 % de neste 15 årene ser ut til å være i takt med virkeligheten. Viktige 
faktorer for en kommunes attraktivitet er blant annet attraktive boligområder og gode forhold 
for lokalt næringsliv slik at det skapes arbeidsplasser. I tillegg spiller gode sosiale arenaer en 
viktig rolle.  
 
 

Befolkningsgrupper Spydeberg vekst (MMMM)
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67-79 år 505 523 565 612 647

16-66 år 3515 3553 3583 3616 3669

6-15 år 690 698 699 710 715

0-5 år 411 413 422 421 424

2012 2013 2014 2015 2016

 
Figurene viser forventet befolkningsvekst. 

 
(MMMM:betyr at det legges inn (M- mellomverdi) innenfor områdene fruktbarhet, levealder, 
innenlands flytting (mobilitet) og innvandring.  
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Total befolkningsvekst Spydeberg kommune (MMMM)
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Utviklingen av fremtidige boområder og kvaliteten på disse er ivaretatt i sentrumsplanen. Det 
legges opp til en fortetting som gjør at vi må ganske langt ut i planerperioden før det blir 
behov for å legge ut nye boligområder for utbygging.  
 
Det finnes fremskrivninger som i større grad tar hensyn til flere parametre, slik som PANDA 
utarbeidet av Østfold Analyse. Disse fremskrivningene gir et noe høyere antall innbyggere 
enn fremskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Utslaget for år 2015 er eksempelvis 
5597 i PANDA mot 5584 i SSB. I et lengre perspektiv enn det denne planen dekker får 
forskjellene i beregning større utslag, eksempelvis vil det i år 2030 være en differanse på ca 
175 personer mellom de to fremskrivningsmodellene.  
Modellen fra SSB (MMMM)stemmer erfaringsmessig med en vekst på ca 1,5% for 
Spydeberg kommune og er dermed i samsvar med kommuneplanens mål om vekst, og blir 
derfor benyttet i dette dokumentet. 
 
Næringsarealer 
Når det gjelder næringsarealer, har vi en utfordring som vil måtte løses i neste 
kommuneplanperiode. Spydeberg kommune har nå svært få ledige næringsarealer. For tiden 
har Spydeberg kommune ledig ca 28 daa på Myrer skog og ca 5 daa på Løvestad. 
Det må derfor tas stilling til hvor fremtidige næringsområder skal etableres, og hvilke 
næringer det skal satses på.  Etablering av områder til næringsformål er et av flere områder 
vi vil samarbeide med Hobøl om. Dette gjelder spesielt plassering av arealkrevende 
næringer. 
 



ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 

2012 – 2015 

7 

Økonomi 
 
Ved fremleggelsen av forslag til økonomi- og strategiplan 2012 – 2015 og årsbudsjett for 
2012 er regjeringens forslag til statsbudsjett kjent. 
 
I statsbudsjettet for 2012 er det blant annet gjort følgende endringer og dermed følgende 
forventninger til kommunene: 

 Det er tatt høyde for at den statlig finansierte kontantstøtten for 2 åringer avvikles, 
noe som forventes å føre til økt behov for barnehageplasser. 

 Innslagspunktet for statlig finansiering av tjenester til ressurskrevende brukere er økt 
fra kr. 895 000,- til kr. 935 000,-.Dette betyr at kommunen må dekke 40.000,- mer pr 
bruker pr år. 

 Samhandlingsreformen starter opp i 2012 og skal gradvis trappes opp over noen år. 
For 2012 er Spydeberg kommune tilført kr 6 200 000,- til dette formålet som en del av 
rammetilskuddet. 

 Det foreslås bevilget 43,3 mill kroner til styrking av barnevernet for hele landet. Disse 
midlene må det søkes på. Retningslinjer for dette er ennå ikke klare. 

 1,5 time valgfag til 8. trinn innføres fra høsten 2012. Dette gjennomføres delvis som 
nye timer og delvis som endring av eksisterende timer.  

 Uten at omfang defineres forventes det at alle kommuner oppretter dagsentertilbud til 
demente brukere. 

 Ordningen med tilskudd til rentekompensasjon ved bygging av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger videreføres. 

 Ved tildeling av rammetilskudd til kommunene er det også tatt hensyn til en 
forventning om en kraftig økning av pensjonskostnadene i 2012.  

 
Endringene i inntektsfordelingen som ble gjennomført i forbindelse med statsbudsjettet for 
2011 slår også positivt ut for Spydeberg kommune i 2012 og gir oss en forholdsvis god 
økning av frie inntekter. 
 

 
Klargjort henger med slukkeutstyr til bruk ved eks skogbrann. 
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Netto budsjettutvikling 2010-2012
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Sentraladministrasjonen 30026 25257 24366

Næring/ Brann 1360 5947 6185

Grinitun p&o 36316 36480 39568

Folkevalgte 5533 8116 7793

Familierelaterte tjenester 56369 65339 68114

Eiendom teknisk drift 17005 14314 15560

Barnehage 1294 30095 32759
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Figuren viser den økonomiske utviklingen på driftsiden for Spydeberg kommune de siste  
3 årene. Nytt fra 2011 var at barnehagemidler nå legges inn i kommunens rammebudsjett.   
 
Forebyggende arbeid har i flere år har hatt stort fokus i Spydeberg, og Spydebergmodellen 
har vært en suksess. Familierelaterte tjenester gir et bredt tilbud innen feltet, og har gitt gode 
og synlige resultater for ulike grupper. Gode tjenester og velfungerende lavterskeltilbud har 
ført til økning i antall brukere innen enkelte områder som f. eks barnvern.  
Barnevernet i Spydeberg har hatt en jevn økning i antall saker de siste årene. Dette er på 
linje med tendensen på landsbasis. Statsbudsjettet legger opp til en ytterligere styrking av 
barnevernstjenesten, og dette kan få uttelling for Spydeberg, men da det ikke er klart på 
hvilken måte midlene skal prioriteres brukt, er det ikke avgjort om dette er noe Spydeberg vil 
søke om. 
 
Tjenester til funksjonshemmede har ligget på et relativt høyt kostnadsnivå i Spydeberg 
sammenlignet med andre kommuner. Dette har kommunen fått omstillingsmidler til fra 
fylkesmannen. For å effektivisere gjøres noe fellesareal om til en ekstra leilighet. Dette gir en 
innsparing på kr 600.000,- som er tatt med i forslaget for neste års budsjett. 
 
 



ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 

2012 – 2015 

9 

Tjenestene: 
Grunnskole: 

Gruppestørrelse grunnskole
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Tabellen viser utvikling i lærertetthet på barne- og ungdomstrinnet i perioden 2008-2010 
 
Grunnskolen i Spydeberg har hatt en utvikling med økt ressursinnsats de siste årene, og 
statistikken viser at vi nå ligger over landsgjennomsnittet, men under Østfoldsnittet, på 
lærertetthet i barneskolen, mens vi ligger under både Østfold og landsgjennomsnittet på 
ungdomstrinnet. Lærertetthet har økt på 5.-7. trinn det siste året mens den har gått ned på 
de andre trinnene. 
 
Innføring av 1,5 time valgfag for 8.trinn fra høsten 2012 er regnet inn i virksomhetens ramme. 
 

 
Trimrom ved den nye brannstasjonen 
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Barnehage: 

Dekningsgrad barnehage 1-5 år
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Spydeberg kommune har en dekningsgrad på 89,8 % på barnehageplasser. Dette er likt med 
landsgjennomsnittet, men vi kan allikevel ikke si at vi har full barnehagedekning i Spydeberg.  
I vår kommune er vi i den situasjon at det er flere som ønsker barnehageplass enn det som 
er gjennomsnitt på landsbasis, og vi har ventelister. For å imøtekomme brukernes behov, vil 
det bygges en ny barnehage på Lund, som forventes å stå ferdig i 2012. Ved ferdigstillelse 
av ny barnehage vil Spydeberg ha en barnehagedekning på 100 % når det gjelder å innfri 
retten til barnehageplass. 
 
Bortfall av kontantstøtte vil påvirke etterspørselen etter barnehageplass for barn i alderen 1-2 
år, men da Spydeberg allerede har en høyere andel av disse barna i barnehage, vil dette 
påvirke vår kommune i mindre grad enn de vi sammenligner oss med.  
 
 
Pleie & Omsorg 
Et område vi forventer å måtte styrke i planperioden er dekningsgrad på omsorgsboliger. 
Anbefalt dekningsgrad er 25. (Dekningsgrad er prosentvis antall heldøgns omsorgsplasser 
pr. innbygger over 80 år). Spydeberg beregner en dekningsgrad på 33, men da regnes også 
omsorgsboligene i tilknytning til Grinitun med. Disse har imidlertid ennå ikke heldøgns 
bemanning og det betyr at kommunens dekningsgrad er noe lavere enn 33. 
 
Dekningsgrad i pleie og omsorg, plasser i forhold til antall eldre over 80 år,  
beregnet august 2011: 
40 sykehjemsplasser (inkl. Spania) / 234 over 80 år = dekningsgrad på 17% 
78 sykehjem og omsorgsboliger/ 234 = 33%. Men ikke god nok bemanning til å kalles 
heldøgns omsorg. Tallene fra 2010 var henholdsvis 18% og 34% 
 
Kultur: 
Når det gjelder kulturtilbudet i Spydeberg, viser statistikk at Spydeberg scorer høyt på 
tilskudd til lag og foreninger sammenlignet med andre kommuner. Lag og foreninger bidrar til 
at livskvaliteten til kommunens innbyggere øker, og det er således viktig å gi gode vilkår for 
organisasjonene. Imidlertid er det ønskelig med en viss balanse mellom de ulike kulturtiltak i 
en kommune, og for å få dette til velges det å redusere noe på tilskuddspotten til lag og 
foreninger, for på denne måten å kunne prioritere andre kulturtiltak. Tilskuddspotten til lag og 
foreninger i Spydeberg har kun vært justert med kr 75000,- til bygdetunet og avsatte midler til 
grunnlovsfeiringen 2014 de siste årene.  
 
Noe som har fått fokus i flere budsjettbehandlinger er ungdomsklubben Huset. Klubben har i 
flere år slitt med lave besøkstall, og organiseringen av tilbudet har vært diskutert.  Ulik 
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organisering er forsøkt med varierende hell. Rådmannen ser seg ikke i stand til å endre/ øke 
ressursinnsatsen her og klubben er derfor foreslått nedlagt i budsjettforslaget for 2012. 
 
Politikk/Administrasjon: 
Det har vært vurdert om området politikk administreres på riktig måte.  
Vi ser at vi har store trykke- og utsendelseskostnader, samt bruker mange timer med arbeid i 
forbindelse med politiske saksutsendelser. For bedre ressursutnyttelse og effektivisering 
planlegges det å innføre ordningen med politiker-pc’er i Spydeberg. Det fremmes en sak om 
pilotering med formannskapet i 2011 og full gjennomføring i 2012 for resterende politikere 
 
Selv om det i årets budsjett gjøres en del økonomiske grep for å møte fremtidens 
utfordringer, kan vi ikke se bort fra det faktum at vår anstrengte økonomi vil kunne føre til 
noen konsekvenser for brukerne. De fleste områdene vil bli berørt, men med proaktiv jobbing 
og fortsatt fokus på endret organisering, ender Spydberg kommune i et stramt, men 
forsvarlig budsjett, som sikrer både kvantitet og kvalitet til brukere av kommunale tjenester. 
 

 
Ny brannbil øker beredskapen ! 
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Styringssystem og målekart. 
 
Fra vedtatt kommuneplanen i 2007 har Spydeberg kommune hatt klar sammenheng mellom 
kommuneplan og strategiplanen. Sammenhengen har fremkommet ved at ambisjonsnivået 
under de ulike fokusområdene har vært hentet direkte fra kommuneplanen og inn i 
strategiplanen, der tiltak for å oppfylle ønskede ambisjoner har blitt konkretisert. 
For 2012 har vi ikke lenger den direkte linken. 
Fra og med den kommunestyreperioden som starter høsten 2011 er det lovfestet at 
kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Ved behandlingen skal kommunestyret ta 
stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. 
Med bakgrunn i kravet om planstrategi, er det for 2012 tatt utgangspunkt i gjeldende 
kommuneplan, der fokusområder, mål og indikatorer fortsatt gjelder, og videreført dette inn i 
strategidokumentet.  

 
Hjelpemidler for brannsikring i hjemmet kan kjøpes på brannstasjonen. 
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BRUKERE 

B1 Gode tjenester 
B2 Avklarte forventninger 
B3 Brukermedvirkning 

   

  
MEDARBEIDERE 

M1 Godt arbeidsmiljø 
M2 God ledelse 
M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling 

 

  
ØKONOMI 

Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat 
Ø2 Effektiv ressursbruk 
Ø3 God administrativ budsjettprosess 

 

  
GRØNN KOMMUNE

G1 Bevare og utvikle kommunens grønne områder 
G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene 
G3 Redusere forurensning 
G4 Ta i bruk miljøvennlig energi 

 

  
KOMMUNALE 
TJENESTER 

T1 God kvalitet i tjenestene 
T2 Godt fysisk miljø 
T3 God dekningsgrad på tjenestene 
T4 Kompetente medarbeidere 

 

  
KULTUR OG 

IDRETT 

K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv 
K2 Klar kulturell profil 
K3 Tilrettelegging – samspill med lag og foreninger 
K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv 
K5 Være en åpen og inkluderende kommune 

 

  
SAMFUNN 

S1 Utvikle et levende sentrum 
S2 Tilrettelegge for attraktive boligområder 
S3 Utvikle et attraktivt lokalt næringsliv 
S4 Sikre innbyggerne tilgang til moderne teknologi/ 

kommunikasjon 
 

  
FOLKEHELSE 

F1 Utvikle et bærekraftig, trygt og levende lokalsamfunn 
F2 Tilrettelegge for identitet, tilhørighet og fellesskap 

gjennom attraktive boligområder og trygge møteplasser 
F3 Skape et oppvekst- og lokalmiljø som er 

helsefremmende 
 

 

FOKUSOMRÅDER / MÅLEKART 
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Kommunen som tjenesteprodusent 

Brukere Resultatmål 

 Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

B1 Gode tjenester 
Brukertilfredshet med totalkvalitet på 
tjenesten 

SU* 2013 **  

B2 Avklarte 
forventninger  

Brukernes tilfredshet med informasjon   SU 2013   

B3 Brukermedvirkning 
Brukernes tilfredshet med mulighet for 
medvirkning 

SU 2013   

Medarbeidere Resultatmål 

 Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

Gjennomførte medarbeidersamtaler  DK*** 31.12 Pos.utv. Pos.utv. 

Sykefravær, egen kommune DK 31.12 Ned 1 %  Ned ½ % M1 Godt arbeidsmiljø 

Oppfølging av tiltak for reduksjon av 
sykefravær vedtatt i AMU 

DK 1.7. 
Etablert 
tiltak  

Planlagt 
tiltak 

Planlagt tiltak for lederutvikling av topp- 
og mellomledere  

DK 1.6. Gj.ført  Påbeg. 
M2 God ledelse   

Fulgt opp tiltak for lederutvikling av 
topp- og mellomledere 

DK 31.12 Ja Påbeg. 

M3 Faglig oppdatering 
og personlig utvikling 

Tilfredshet med mulighet for faglig og 
personlig utvikling 

SU 2014 Pos.utv. Pos.utv. 

Økonomi Resultatmål 

 Måleindikator 
Måle-
metode 

Gj.ført 
dato 

Ønsket Nedre 

Totalresultat kommunen DK 31.12. Oversk. Balanse Ø1 Godt samsvar 
mellom rammer og 
resultat Avvik i budsjett på virksomhetene DK 31.12. 0 0 

Ø2 Effektiv 
ressursbruk 

KOSTRA utvikling, egen kommune DK 31.12. Pos.utv. 
Ingen 
endr. 

Ø3 God administrativ 
budsjettprosess 

Tillitsvalgte på riktig nivå er med i 
budsjettprosessen 

SU 31.12. Gj.ført Gj.ført 

**Metode ikke avklart 
 
*SU: Spørreundersøkelse 
***DK: Datakilde 
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Kommunen som samfunnsaktør 

  Grønn kommune 

 I løpet av 2012 har vi: Utføres av: 

Utviklet området rundt sentrumsdelen av Hyllibekken Eiendom og t.d. G1 Bevare og utvikle 
kommunens grønne 
områder Etablert minimum ett nytt nærmiljøanlegg Eiendom og t.d. 

Planlagt gang- og sykkelvei fra Lundundergangen mot Løvestad 
og Hylliåsen  

Teknisk forv. G2 Sikre innbyggerne 
god tilgang til de 
grønne områdene Prosjektert gang- og sykkelvei til Lyseren Teknisk forv. 

Videreføre prosjekt Trykkavløp Lyseren Teknisk forv. 

Utarbeidet avløpsplan for sentrum Eiendom og t.d. G3 Redusere 
forurensning  

Utvidet arealene for grasdekte buffersoner og grasdekte 
vannveier 

Teknisk forv. 

G4 Ta i bruk 
miljøvennlig energi 

Tatt i bruk alternativ varmekilde ved ungdomsskolen 
og Grinitun 

Eiendom og t.d. 

Kommunale tjenester 

 I løpet av 2012 har vi: Utføres av: 

Lagt fram forslag til vedtak i Hobølsamarbeidet, samt evt. fulgt 
opp plan for iverksetting av tiltak. 

Rådmann  

Systematisert og utviklet kvalitetsarbeidet i kommunens 
virksomheter der dette er krav. 

Familierel., 
Skolen, 
Grinitun p. o.  

Etablert system for å ivareta opplæringslovens § 9a: rett til et 
godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 
læring 

Skolen 

Fortsatt ”Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Sykehuset 
Østfold”, og videreutviklet tiltak knyttet til Samhandlingsreformen 

Familierel., 
Grinitun p. o. 

T1 God kvalitet i 
tjenestene 

Læringsutbytte i skolen over østfoldgjennomsnittet, målt ved 
nasjonale prøver og grunnskolepoeng 

Skolen 

1 nytt bygg miljøfyrtårnsertifisert   Brannstasjon 

Påbegynt omgjøring av Hovin barnehage til skolelokaler Eiendom og t.d. T2 Godt fysisk miljø 

Utbedret lyd, luft og/eller lys ved aktuelle virksomheter Eiendom og t.d. 

Ny barnehage tatt i bruk og plass tildelt alle som har rett på 
plass 

Barnehagen 
T3 God dekningsgrad 
på tjenestene Økt grunnbemanningen ved virksomhet Grinitun pleie og 

omsorg med 2 årsverk  
Grinitun p.o. 

Redigert dokumenter og tatt i bruk tiltak fra de personalpolitiske 
retningslinjer 

SSK* 

Utarbeidet strategi for å rekruttere og beholde SSK 
T4 Kompetente 
medarbeidere 

Tatt i bruk tiltak fra strategi for å rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere 

Alle virksomheter 

*Stab, servicetorg og kultur
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Kultur og idrett 

 I løpet av 2012 har vi: Utføres av: 

Utarbeidet og gjennomført Kulturelt sommerprogram  
SSK, 
Aktuelle 
Virksomheter 

K1 Blomstrende 
kulturliv og aktivt 
idrettsliv 

Tilbudt månedlige kulturarrangementer på Fjellheim SSK 

K2 Klar kulturell profil  Ingen tiltak for 2012  

Gjennomført årlig møte med lag og foreninger ved tildeling av 
økonomisk tilskudd 

SSK K3 Tilrettelegging – 
samspill med lag og 
foreninger Utarbeidet og gjennomført arrangementsplan for ”Den kulturelle 

spaserstokk” 
Grinitun p. o. 

Ferdigstilt plan med forslag til prioritert liste over kulturminner i 
samarbeid med fylkeskommunen 

SSK 
K4 Synliggjøre 
Spydebergs kulturarv Ferdigstilt multimediapresentasjon av Spydeberg kommune og 

kommunens kulturarv 
SSK 

K5 Være en åpen og 
inkluderende kommune 

Ingen tiltak for 2012  

Samfunn 

 I løpet av 2012 har vi: Utføres av: 

Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg, arealdelen Teknisk forv. 
S1 Utvikle et levende 
sentrum Iverksatt tiltak fra sentrumsplanen ved å utvikle området rundt 

Hyllibekken 
Eiendom og t.d. 

S2 Tilrettelegge for 
attraktive boligområder 

Utbyggingsprogram for boliger Teknisk forv. 

S3 Utvikle et attraktivt 
lokalt næringsliv 

Avklart hvordan samhandling mellom næringsliv og kommunen 
skal være  

Rådmann 

S4 Sikre innbyggerne 
tilgang til moderne 
teknologi/ 
kommunikasjon 

Målet om bredbånd til alle er oppfylt  

Folkehelse 

 I løpet av 2012 har vi: Utføres av: 

F1 Utvikle et 
bærekraftig, trygt og 
levende lokalsamfunn  

  

F2 Tilrettelegge for 
identitet, tilhørighet og 
fellesskap gjennom 
attraktive boligområder 
og trygge møteplasser 

  

F3 Skape et oppvekst- 
og lokalmiljø som er 
helsefremmende  

Dette er kjernen i Samhandlingsreformen og i løpet av 2012 har 
vi startet med å jobbe etter Samhandlingsreformens intensjoner 

Alle virksomheter 
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ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 
SPYDEBERG KOMMUNE 

HOVEDOVERSIKT:       3 % 3 % 3 % 

  R  2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 

SKATT 115949 104000 116011 119491 123076 126768

EIENDOMSSKATT  7000 9000 9600 9700 9800

KONSESJONSKRAFT  3630 3629 3700 3800 3900

ØKNING BEFOLKNING  500 500 500 500 500

RAMMETILSKUDD 54973 108195 121246 124883 128630 132488

INNTEKTSUTJEVNING 2708 5426 3000 3106 3200 3283

KOMP.RESSURSKREVENDE  12000 12936 13000 13000 13000

KOMPENSASJONSTILSKUDD  2000 1500 1500 1500 1500

TILSKUDD FLYKTNINGER  3730 3099 3100 3100 3100
RESERVERT LØNNSOPPGJØR 
etc 

  -5612 -6000 -6250 -6450

RESERVERT SAMHAND.REFORM   -6214 -6400 -6600 -6800

MOMSREFUSJON  7400 7500 6000 5500 5500
SUM 173630 253881 266595 272480 279156 286589
KONSESJONSINNTEKTER  20 20 20 20 20

ØVRIGE DRIFTSINNTEKTER 156111       

VAR TIL INNDEKKING 
KAPITALUTGIFTER 

 3721 4038 5927 5872 5853

SUM DRIFTSINNTEKTER 329741 257622 270653 278427 285048 292462

         

DRIFTSUTGIFTER -307812       

NETTO DRIFTSRAMME  -232275 -244343 -251673 -259223 -267000
KLP/AKTUARBEREGNING    -5 500   

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 21929 25347 26310 21254 25825 25462

         

NTO. KAPITALUTGIFTER -16956 -22260 -20776 -24088 -24184 -23688

NTO. DRIFTSRESULTAT 4973 3087 5534 -2834 1641 1774

NETTO AVSETNING -4130       

BRUK AV BUNDNE 
AVSETNINGER 

   2834   

AVSETNING TIL PENSJON   -3000     
UDISPONERT TIL FOND -843  -2534   -1641 -1774

SUM 0 3087 0 0 0 0
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Investeringer 2012 - 2015 

    2011 2012 2013 2014 2015 
Totale 

investeringer 

  Investeringer  Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. 2012-2015 

1 Grøntstrukturplan 100 100 100 100 100 400 

2 Egenkapitalinnskudd KLP 480 500       500 

3 Utvidelse av Hovin kirkegård     8 000     8 000 

4 IT - utstyr 1 000 800    800 

5 Ny vei og parkering på Vollene 400      0 

6 Senturmsplan, tiltak 100      0 

7 Lærerarbeidsplasser Spydeberg skole  150    150 

8 Supplering utstyr, senger, hjelpemidler  300    300 

9 Vaskeriet - rulle samt vaskem.  115    115 

10 Tak over inngang og ved kjøkkenet Grinitun   140    140 

11 Hovin Skole ombygging  3 000    3 000 

12 Glendeveien bru  2 000    2 000 

13 Varmeanlegg for u-skolen og Grinitun  4 200    4 200 
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14 Lokalisering teknisk utedrift på Løvestad og stadion  2 400    2 400 

15 Fellesareal omgjøres til leilighet i Granvinveien  400    400 

16 Lyd, luft og lys kommunale bygninger  500    500 

17 Hyllibekken - flomsikring  2 000    2 000 

18 Svømmehallen  2 240    2 240 

19 Kapell Spydeberg kirke  200    200 

20 Orgel Spydeberg kirke  300    300 

  SUM IKKE selvfinansierende investeringer 2080 19345 8100 100 100 27645 

  Investeringer  2011 2012 2013 2014 2015 Totale invest. 

    Invest. Invest. Invest. Invest.   2012-2015 

  SELVFINANSIERENDE             

21 Startlån 3000 3000 3000 3000 3000 12000 

  VAR             

22 Vannmiljøplan og avløpsplan 1600   1600 1600 1600 4800 

23 Trykkavløp Lysern 20435   25500     25500 

24 Vann og avløp Holli til sentrum 25145         0 

25 Dam Lyseren 2000         0 
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26 Arnoldsvei, tidligere innvilget 1 700'   1500       1500 

27 Helge Ingstadsvei   3000 1000     4000 

28 Vannledning Knapstad   1300       1300 

29 Trykktank på Ligot   600       600 

  
SUM SELVFINANSIERENDE 
INVESTERINGER 52180 9400 31100 4600 4600 49700 

  TOTALT 54260 28745 39200 4700 4700 77345 
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BUDSJETT 2012 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 
 
Budsjettprosessen 
 
Budsjettprosessen for 2012 startet med dialogmøter mellom politikerne og virksomhetene 
12.4. og ble avsluttet med oppsummerende dialogmøte 3.5. 
Videre ble det laget en framdriftsplan for budsjettarbeidet samt en grov oversikt over de 
økonomiske forutsetningene i 2012, før sommerferien. I august startet budsjettarbeidet for 
fullt i administrasjonen. Det er tatt utgangspunkt i opprinnelig 2011-budsjett. De vedtak som 
er gjort i 2011 som har virkning også i 2012 er lagt inn. Det er også beregnet helårseffekt av 
lønnsoppgjøret i 2011. Virksomhetslederne er bedt om å lage oversikt over nye utfordringer 
og oppgaver som utgår i 2012. Dette arbeidet ble presentert i virksomhetsledermøte 31.8. 
Ut fra dette ble det drøftinger mellom virksomhetsleder og rådmann hvor nye tiltak ble lagt 
inn og andre redusert. Virksomhetene fikk tildelt foreløpige budsjettrammer 7.9. med oppdrag 
om å lage et virksomhetsbudsjett som skulle leveres rådmannen 23.9. 
 
Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2012 er dette et hovedoppgjør. Det er avsatt en pott på 
finanskapitlet som er beregnet ut fra SSB’s deflator på 3,3%. Dette gir et lønnsoppgjør for 
2012 på 4,9% da det kun har 2/3 årsvirkning i 2012. Beløpet som er reservert til dette er 5,6 
mill. kroner. 
Beløpet for 2012 er ikke lagt ut på virksomhetene, men lagt sentralt. Når lønnsoppgjøret er 
ferdig, justeres budsjettet fra den sentrale posten til virksomhetene slik at de får kompensert 
for den økte lønnsutgiften den enkelte virksomhet får.  
 
Det er for 2012 lagt inn 16 % pensjonskostnad til KLP og 12,5 % til Statens pensjonskasse. 
Arbeidstakernes andel kommer i tillegg og er 2 %. Statistisk Sentralbyrå venter en generell 
prisvekst på 2 % fra 2011 til 2012 Denne prisveksten er ikke lagt inn i virksomhetenes 
rammer. Totalt er den beregnet til ca kr 600 000. Driftsinntektene er justert ihht 
konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter 
dette prinsippet. På øvrige områder er det lagt til grunn en økning på 2 %. 
 
VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t. forskrifter om vann- og kloakkavgifter. 
Fylkesmannens beregningsmodell er brukt.  
 
 
Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. 
Statsbudsjettet ble offentliggjort 6. oktober. I inntektssystemet til kommunene er det forventet 
en vekst i frie inntekter på 4,6 % for Østfold fra 2011 til 2012. Frie inntekter består av skatt, 
rammetilskudd og inntektsutjevning 
  
I statsbudsjettet for 2012 er det gjennom inntektssystemet blant annet gjort følgende endringer 
og dermed følgende forventninger til kommunene: 

 Det er tatt høyde for at den statlig finansierte kontantstøtten for 2 åringer avvikles, noe 
som forventes å føre til økt behov for barnehageplasser. 

 Innslagspunktet for statlig finansiering av tjenester til ressurskrevende brukere er økt 
fra kr. 895 000,- til kr. 935 000,-. 
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 Samhandlingsreformen starter opp i 2012 og skal gradvis trappes opp over noen år. 
For 2012 er Spydeberg kommune tilført kr 6 200 000,- til dette formålet som en del av 
rammetilskuddet. 

 Det foreslås bevilget 43,3 mill kroner til styrkning av barnevernet for hele landet. 
Disse midlene må det søkes på. Retningslinjer for dette er ennå ikke klare. 

 1.5 time valgfag til 8. trinn innføres fra høsten 2012. Dette gjennomføres delvis som 
nye timer og delvis som endring av eksisterende timer. 

 Uten at omfang defineres forventes det at alle kommuner oppretter dagsentertilbud til 
demente brukere. 

 Ordningen med tilskudd til rentekompensasjon ved bygging av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger videreføres. 

 Ved tildeling av rammetilskudd til kommunene er det også tatt hensyn til en 
forventning om en kraftig økning av pensjonskostnadene i 2012.  

 
Endringene i inntektsfordelingen som ble gjennomført i forbindelse med statsbudsjettet for 
2011 slår også positivt ut for Spydeberg kommune i 2012 og gir oss en forholdsvis god 
økning av frie inntekter. De frie inntektene for 2012 er 88,7 % av totale inntekter mot 85 % 
for 2011. 
 
Kronemessig er det en økning i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 på 13 mill. kroner. Av dette 
er 6,2 mill. kroner beregnet til samhandlingsreformen. 
 
Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å 
gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere 
 
Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KS’ prognosemodell for 
2012. Denne er justert i forhold til spesielle forhold i vår kommune. Det som er viktig er at vi 
ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår 
kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene.  
 
Pensjon/Aktuarberegning 
Som nevnt over er det ved rammefordelingene til kommunene i statsbudsjettet tatt hensyn til 
en forventet kraftig økning i pensjonskostnadene i 2012 Denne økningen vil først gi utslag for 
Spydeberg kommune i 2013 da vi har 1 års amortisering av premieavvik i motsetning til de 
fleste andre kommuner som har 15 års amortisering. (Dette betyr at Spydeberg kommune 
betaler pensjonsutgiftene fortløpende, mens mange andre fordeler premieavviket over 15 år, 
noe som gjør at pensjonsgjelden i disse kommunene øker). I rådmannens budsjettforslag for 
2012 foreslås det å avsette 3 mill kroner til å møte pensjonsregningen i 2013. 
 
Årsaken til den store økningen i pensjonsutgifter er at Finanstilsynet har besluttet at 
grunnlagsrenten i pensjonspremien skal reduseres fra 3% til 2,5 % fra 1.1.2012 for alle 
forsikringsselskap og pensjonskasser. Dette kan i verste fall bety en økning i samlet premie 
opp mot 10%.   
 
Samhandlingsreformen: 
Samhandlingsreformen er et stort usikkerhetsmoment for Spydeberg kommune. Intensjonen 
med samhandlingsreformen er bedre tjenester til inbyggerne ved at tjenestene ytes i 
nærmiljøet og en økonomisk gevinst i at denne måten å yte tjenestene på er rimeligere enn en 
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innleggelse i sykehus. Det forventes også at kommunene skal øke satsingen på forebyggende 
folkehelsearbeid slik at behov for helsetjenester på sikt går ned. 
 
Spydeberg kommune har som en del av rammetilskuddet fått tilført 6 214 000,- i nye midler 
knyttet til denne reformen. Disse midlene skal dekke følgende tiltak: 

1. Spydeberg kommune skal ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset fra første 
dag. Klarer kommunen ikke det vil sykehuset sende en regning på kr 4 000,- pr døgn. 
Til dette formål er det kompensert et beløp på kr. 560 000,-. 

2. Det resterende beløp er en kompensasjon for at Spydeberg kommune skal betale 20 % 
av kostnadene ved at personer fra Spydeberg kommune legges inn på sykehus med en 
somatisk lidelse.  

3. I tillegg kan det søkes på midler i forhold til en gradvis opptrapping av en døgnbasert 
akuttberedskap i kommunene. Dette skal være fullt effektivt fra 2015. Det forventes at 
en søknad om midler til dette for vårt vedkommende vil skje i regi av legevakten. 

 
Utfordringen for kommunen er at de midlene som overføres i rammetilskuddet er basert på 
erfaringstall i forhold til hva disse nye oppgavene vil koste. Hvis Spydeberg kommune velger 
å ikke foreta seg noe i forhold til innføring av reformen bør overføringen fra staten føre til at 
dette blir et nullsumsspill. Forebyggende innsats har ikke umiddelbar effekt, men 
overføringen tar ikke hensyn til at det i en overgangsperiode må forventes kostnader knyttet 
til både en behandlende innsats på dagens nivå og en forebyggende innsats for i fremtiden å 
redusere kostnadene. 
 
Rådmannen vurderer situasjonen slik at det kan være tvil om hvorvidt overføringen vil dekke 
de faktiske kostnadene som kommunen vil få knyttet til nye ansvarområder. I tillegg anser 
rådmannen det som viktig at den forebyggende innsats økes og har derfor foreslått at beløpet 
som avsettes til dette formålet økes med kr 500 000,- ut over det som er tilført i 
rammetilskuddet. 
 
Det er i Spydeberg kommune opprettet en styringsgruppe bestående av fagpersoner, 
brukerrepresentanter og politiker som har ansvar for å følge opp denne reformen. Da denne 
reformen skal implementeres gradvis foreslår rådmannen at midlene knyttet til denne 
reformen settes på en reservert post i finanskapitlet. Administrasjonen vil følge utviklingen i 
styringsgruppen, foreta vurderinger og foreslå tiltak for politisk behandling. 
Budsjettjusteringer vil da bli foreslått i forbindelse med tertialrapportene. 
 
Rammetilskudd 
Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett 121 246 mill. kroner, 
hvorav 0,9 mill. kroner er skjønnsmidler. 
 
Eiendomsskatt på verk og bruk 
Eiendomsskattesatsen i Spydeberg kommune har høyeste sats, 7 promille. 
Eiendomsskattegrunnlaget for kraftverkene utarbeides av Sentralskattekontoret for 
storbedrifter. Vi har i inneværende år hatt en gjennomgang av verk og bruk i Spydeberg 
kommune for å se om det er flere bedrifter som kommer inn under begrepet verk og bruk. 
Lovverket sier klart at dersom kommunen har innført eiendomsskatt på verk og bruk skal alle 
innefor denne kategorien takseres og skattlegges. Det er ikke anledning til å ha differensierte 
satser. Da Spydeberg kommune allerede har 7 promille må det også gjelde for nye objekter. 
Hvis en vil redusere satsen så må det gjøres også for de som har hatt eiendomsskatt i mange 



 6

år. Det ble ved framleggelse av statsbudsjettet for 2011 åpnet for en mulighet for å beskatte 
næringseiendom på lik linje med verker og bruk. Dette er ikke gjort i Spydeberg. 
 
Den nye takseringen er behandlet av eiendomsskattetakstnemnd og overtakstnemnd, og er i 
disse dager avsluttet. 
 
 
Konsesjonskraft 
Spydeberg kommune er en ”kraftkommune” som selger kraft. For 2012 er det forhandlet fram 
priser som er på samme nivå som for 2011, vel 3,6 mill. kroner. 
 
Kompensasjon for ressurskrevende brukere 
Kompensasjonsgraden er satt til 80 % av utgiftene i 2012. Innslagspunktet er i 2012 øket fra  
kroner 895 000 til kr 935 000. Dette betyr at vi får refundert 80% av lønnsutgifter utover kr 
935 000. 
 
Kompensasjonstilskudd 
Kompensasjonstilskudd er det tilskuddet kommunen får for den investeringen som er gjort i 
forbindelse med Reform 97, utbygging av omsorgsboliger ved Grinitun, utbygging av 
Spydeberg skole og bygging og omgjøring av psykiatriboliger. Kompensasjonstilskuddet 
avhenger av rentenivået i markedet og vil derfor svinge noe ved endringer. Når det gjelder 
tilskuddet til utbygging av Spydeberg skole er det bare rentene som blir kompensert, mens de 
øvrige kompenseres for både renter og avdrag. Det ble ved statsbudsjett for 2009 lagt inn en 
rentekompensasjonsordning for skolebygg og kirkebygg. For skolebygg var rammen 15 
milliarder som skulle fordeles ut over en 8-års periode med en kompensasjonsperiode på 20 
år. Spydeberg kommune fikk kompensert renter ut fra vel 12 mill. kroner. Dette ble lagt inn i 
finansieringsplanen for om-/utbygging av Spydeberg ungdomsskole. 
 
For 2012 har vi lagt inn en kompensasjon på kr 1 500 000 beregnet ut fra antatt utvikling i 
rentenivået i Husbanken. Dersom renten stiger vil dette beløpet også kunne økes.  
 
Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd 
Ved mottak av flyktninger mottar kommunen integreringstilskudd i en femårsperiode etter at 
flyktningene kommer til kommunen. Det som er lagt inn i budsjettet for 2012 er 
kompensasjon for de kompensasjonsberettigede flyktningene kommunen regner med å ha pr. 
1.1.2012. Det er ikke vedtatt opptak av flere flyktninger i 2012, men tidligere vedtak på 
bosetting er ikke fullført.  
 
Momsrefusjon 
Momskompensasjonsordningen ble innført i kommunene fra regnskapsåret 2004. Vi ble ved 
innføringen trukket ca. 6 mill. kroner i rammetilskuddet. Disse pengene skulle vi motta ved 
krav om refusjon hver annen måned. Momskompensasjonen gjelder både fradrag for 
merverdiavgift på drift og investering. 
 
Det som er ”spesielt” er at kompensasjon fra investering skal inntektsføres i driftsregnskapet. 
Dette ble endret fra budsjettåret 2010. Da ble det vedtatt en nedtrappingsplan over en periode 
på 5 år, hvor 80 % av kompensasjonen ble refundert drift i 2010, 60 % i 2011 og 40% i 2012 
osv. De 60 % som gjenstår i 2012 går direkte til investering.  
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Omleggingen har gitt kommunen en utfordring i driftsregnskapet fra 2010, men samtidig er 
investeringskostnadene redusert tilsvarende. For 2012 forventes en kompensasjon på 7,5 mill. 
kroner, hvorav 5 mill. kroner henvises til refusjon i drift og 2,4 mill. kroner beregnes å være 
40 % av kompensasjonen fra investeringer. 
 
Brutto driftsresultat (total sum driftsinntekter) 
Brutto driftsresultat er budsjettert med 26,310 mill. kroner. Dette skal dekke netto 
kapitalutgifter og netto avsetninger. 
 
Netto kapitalutgifter 
Netto kapitalutgifter reduseres fra budsjettet i 2011 til budsjett for 2012. Dette skyldes 
vesentlig at renteutgiftene er lavere enn forutsatt. I revidert budsjett for 2011 vil renteutgiftene 
bli justert ned med vel 1,5 mill. kroner. Kommunen har også fått høyere utbytte fra Østfold 
Energi enn forventet i 2011. Dette vil også redusere netto kapitalutgifter i 2011. Dette betyr en 
liten økning i kapitalutgiftene fra revidert 2011-budsjett til 2012-budsjett. Kapitalutgiftene vil 
stige med ca. 3,3 mill kroner i 2013 og utover i perioden. Den største årsaken til dette er 
ombyggingen av ungdomsskolen og bygging av ny barnehage. 
 
Spydeberg kommune har vedtatt finansreglement som har nedfelt at kommunen kan ha inntil 
2/3 av låneporteføljen til bundet rente og det resterende flytende. Dette følger vi opp 
fortløpende ved nye låneopptak og ved reforhandling av fastrenteavtaler. Forholdet pr. i dag 
er 2/3 fastrente og 1/3 flytende. Den siste reforhandlingen av fastrente ble gjort på en 
låneportefølge på ca. 40 mill. kroner med binding i 3 år og fastrente på 3,22 %. 
 
Utbytte fra Østfold Energi er budsjettert med kr 1 000 000 i 2012. 
 
Netto kapitalutgifter består av følgende: 
 
Avdragsutgifter Kr 14 344 000
Renteutgifter Kr 10 088 000
Sum rente og avdragsutgifter Kr 24 432 000
Renteinntekter bank Kr 1 650 000
Renteinntekter fakturering Kr 120 000
Renteinntekter formidlingslån Kr 350 000
Renteinntekter fra Follo boligbyggelag Kr 470 000
Renter/avdrag Hobøl kommune Kr 66 000
Utbytte fra Østfold Energi Kr 1 000 000
Sum netto kapitalutgifter Kr 20 776 000
  

Vekting av lån 
KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler nå en ny og forenklet måte og vekte lånene på. 
Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på 
lånefinansierte anleggsmidler. 

 
Formelen er som følger: 

 
Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.10 * avskrivninger 2010 = Vektet avdrag 
Sum anleggsmidler pr. 31.12.10 
 



 8

 
Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder 
investeringer pr 31.12.10, som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: 
 
255 652 670 * 13 565 878 = kr 9 223 774 
376 001 495 
 
I budsjettforslaget for 2012 er det lagt opp til å betale kr 14 344 000 i avdrag. Det er ca. 5 
millioner mer enn det vektet avdrag tilsier. Årsaken til den store forskjellen er at 
ombyggingen av ungdomsskolen er med i anleggsmidler, men ikke avskrevet. Totalgjeld er 
heller ikke med da 16 millioner er finansiert i 2011. Avskrivninger skjer ikke før ett år etter at 
bygget er ferdigstilt, hvilket det ikke var i 2010. Det anbefales ikke å reforhandle lån for å 
minke avdragene vi nå betaler. 
Dersom vi reforhandler lånene kan vi komme i den situasjonen at vektede avdrag blir høyere 
enn budsjetterte avdrag. I hht regnskapsforskriften må vi da betale mellomlegget.    
 
Netto driftresultat 
Netto driftsresultat er foreslått til kr 5.534.000. Dette er ca 2 % av sum driftinntekter. For å ha 
en sunn økonomi burde denne prosenten ligge på 3, som gir 8,1 mill. kroner. Det må være et 
mål for Spydeberg kommune å komme dit i økonomiplanperioden.  
 
En mulighet for å greie de store utfordringene framover uten å måtte redusere tjenestenivået 
og tilbudet til brukerne er å vurdere en periode med eiendomsskatt på hytter og boliger. Her 
ligger det et potensial på ca. 10 mill. kroner. Dette burde brukes til å nedbetale gjeld vi påtar 
oss for å få gode lokaliteter for tjenestene til brukerne i kommunen.  
 
Investeringer. 
Det er i investeringsbudsjettet for 2012 foreslått å investere for til sammen 28,745 mill kroner. 
Av dette lånefinansieres 24,482 mill. kroner. Kroner 10,400 mill. er selvfinansierende lån, 
hvor startlån utgjør 3 mill.. De ikke selvfinansierende investeringene forutsettes lånefinansiert 
med 14,082 mill. kroner.  
 
Den største ikke selvfinansierte investeringen i 2012 vil være bygging av ny barnehage på 
Lund. 
 
Når det gjelder de selvfinansierende prosjektene så er det ny overføringsledning for avløp og 
vannledning på strekningen Holli til sentrum og trykkavløp ved Lysern som er de store 
investeringene. Trykkavløp ved Lysern skal finansieres ved betaling fra hytteeiere, mens 
overføringsledningen og vannledningen fra Holli til sentrum vil finansieres over VAR 
avgiftene. 
 
Kommunens totale lånegjeld vil pr. 31.12.2012 være ca kr 296 mill. Dette er 110 % av 
kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det 
endelige budsjettet foreligger. Et ”sunt” nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale 
driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. 
 
Fond   
Kommunens ubundne driftsfond vil ut fra rådmannens budsjettforslag være 16,9 mill. kroner 
ved utgangen av 2012. Ubundne driftsfond kan disponeres både til drift og investering. 
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Ubundne kapitalfond vil per 31.12.2012 være ca. 4,3 mill. kroner. Ubundne kapitalfond kan 
kun disponeres til investeringer. 
 
Netto virksomhetsrammer 
Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr 244.343.000,- som fordeler seg i.h.h.t. 
budsjettskjema 1B.  
 
Avgifter, gebyrer, leier m.m. 
Generelt i 2012-rammene er det lagt inn en økning på inntektssiden med 2,0 %  
Gebyrinntektene kan variere noe fra virksomhet til virksomhet, og påvirkes også bl.a. av 
følgende: 
 
 Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. 
 I følge forslaget til statsbudsjett skal ikke maksimalprisen for barnehageplass økes.  
 SFO-satsene er foreslått til selvfinansierende.  
 Husleiesatser er endret i.h.h.t. økning i konsumprisindeksen.  
 VAR-avgiftene er beregnet etter selvkostprinsippet. Fylkesmannens beregningsskjema er 

lagt til grunn. 
 
Det vises for øvrig til vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc.  
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Budsjettskjema 1A – drift 
 
 
 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 
    
    
Budsjettskjema 1A - drift    
    
Skatt på inntekt og formue 115.948.512,89 104.000.000,00 116.011.000,00 
Ordinært rammetilskudd 57.681.030,00 114.121.000,00 124.746.000,00 
Skatt på eiendom 6.109.132,00 7.000.000,00 9.000.000,00 
Andre direkte eller indirekte skatter 8.185,00 20.000,00 20.000,00 
Andre generelle statstilskudd 48.159.810,55 18.990.000,00 17.535.000,00 
Sum frie disponible inntekter 227.906.670,44 244.131.000,00 267.312.000,00 
    
Renteinntekter og utbytte 6.308.953,71 3.417.000,00 3.506.000,0000 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9.838.811,67 12.018.000,00 10.088.000,00 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 13.180.104,00 13.617.000,00 14.344.000,00 
Netto finansinnt./utg. -16.709.961,96 -22.218.000,00 -20.926.000,00 
    
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 
Til ubundne avsetninger 335.000,00 3.087.000,00 5.534.000,00 
Til bundne avsetninger 3.801.654,52 220.000,00 0,00 
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 478.929,44 311.000,00 0,00 
Bruk av bundne avsetninger 2.020.780,01 863.000,00 0,00 
Netto avsetninger -1.636.945,07 -2.133.000,00 -5.534.000,00 
    
Overført til investeringsbudsjettet 2.493.387,41 0,00 1.608.000,00 
Til fordeling drift 207.066.376,00 219.780.000,00 239.244.000,00 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 206.223.238,85 219.780.000,00 239.244.000,00 
Mer/mindreforbruk 843.137,15 0,00 0,00 
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Budsjettrammer 2012, budsjettskjema 1B 
 

FORDELT PÅ 
VIRKSOMHETER 

BUDSJETT 
2012 

BUDSJETT 
2011 

REGNSKAP 
2010 

  NETTO NETTO NETTO 
Folkevalgte 4 908 5 231 2 840 
Kirken 2 885 2 885 2 868 
KLP / SPK     -987 
Sentrale fellestjenester 24 366 21 920 22 058 
Reservert lønnsoppgjør 
2011   2 827   
Reservert interkom. 
selskaper   510   
Skolen 49 998 46 727 46 220 
Barnehagene 32 759 30 095 1 561 
Familierelaterte tjenester 68 114 65 339 64 064 
Grinitun pleie og omsorg 39 568 36 480 36 571 
Teknisk forvaltning 6 185 5 947 1 744 
Eiendom og teknisk drift 15 560 14 314 6 365 
VAR     -625 
SUM 244 343 232 275 182 679 
 
 
 
 
 
Avstemming mot hovedoversikt 
 
 
Fordelt på virksomheter Kr 244 343 000 
Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer Kr 0 
Netto avsetning / bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Kr 0 
Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og internoverføring 
ført på finans Kr - 5 099 000 

Sum jfr Hovedoversikt Kr 239 244 000 
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Budsjettskjema 2A - investering 
 
 
 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 
    
Budsjettskjema 2A - investering    
    
Investeringer i anleggsmidler 82.923.152,70 56.280.000,00 25.245.000,00 
Utlån og forskutteringer 2.125.245,00 3.480.000,00 3.500.000,00 
Avdrag på lån 1.177.202,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
Avsetninger 4.945.468,74 0,00 0,00 
Årets finansieringsbehov 91.171.068,44 61.260.000,00 30.245.000,00 
    
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 56.432.901,41 34.345.000,00 24.482.000,00 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1.454.786,45 2.000.000,00 700.000,00 
Tilskudd til investeringer 100.000,00 2.400.000,00 1.000.000, 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 9.076.962,93 21.935.000,00 1.500.000,00 
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 
Sum ekstern finansiering 67.064.650,79 60.680.000,00 27.682.000,00 
    
Overført fra driftsbudsjettet 2.493.387,41 0,00 1.608.000,00 
Bruk av avsetninger 10.090.165,25 580.000,00 955.000,00 
Sum finansiering 79.648.203,45 61.260.000,00 30.245.000,00 
    
Udekket/udisponert -11.522.864,99 0,00 0,00 
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Investeringer 2012 – vedlegg 2 B 
 
 
  
 
  Budsjett  Budsjett Regnskap 
  2012 2011 2010 
105 Spydeberg Kirkelige Fellesråd 500.000 0 1.600.000 
123 DATATJENESTE 800.000 1.000.000 718.754 
128 Kultur 0 0 1.946.407 
341 Bogruppe 2 300.000 0 0 
342 HUSØKONOM 115.000 0 0 
424 PARK OG GRØNTANLEGG 0 2.200.000 264.151 
425 BILER OG MASKINER 0 0 636.893 
431 INVESTERINGSPROSJEKTER 0 3.900.000 58.391.509 
441 BRANNBEREDSKAP 0 0 9.813.726 
472 GRÅÅSEN III 0 0 259.140 
475 MYRER SKOG - TOMTESALG 0 0 12.412 
476 KJØP/SALG FAST EIENDOM 0 0 191.948 
479 LØVESTAD BOLIGOMRÅDE 0 2.000.000 29.783 
511 VANN 4.650.000 16.645.000 4.970.886 
512 AVLØP 2.750.000 30.535.000 2.735.346 
516 AVLØP LYSEREN 0 0 762.115 
612 Bygninger 11.630.000 0 730.060 
613 Boliger 400.000 0 2.212.282 
621 Kommunale veier 2.000.000 0 0 
624 Park og grøntanlegg 2.100.000 0 0 
813 RAMMETILSKUDD 0 480.000 486.480 
823 Utlån 4.500.000 4.500.000 3.284.463 
831 AKSJER OG ANDELER 500.000 0 0 
990 Brannberedskap 0 0 2.100.000 
 
T O T A L T 30.245.000 61.260.000 91.146.353 

 
 
 
 

Budsjetterte investeringer i 2011 avviker fra investeringsoversikten med kr 1 500 000. 
Dette gjelder betalte avdrag på formidlingslån. 
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Økonomiske oversikter 
 
De økonomiske oversiktene vil foreligge når detaljbudsjettet er ferdig 
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Note 1 – Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp 
for inntektsutjevningen  
 
 
 
Ved beregning av forventet skatteanslag for 2012 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang 
i vår kommune pr. 31.12. 2011 i h.h.t. budsjettrapporten pr. 31.08.11. Videre er dette lagt inn 
i KS’ prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto 
inntektsutjevning i 2012 budsjettet.  
 
 
Skatteanslaget for 2012        kr 116 011 000 
 
Forventet netto inntektsutjevning for 2012      kr     3 000 000 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          
 

Note 2 – Andre forventede fiskale inntekter 
 
 
 
Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 
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Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i 2012 
 
Oversikt over de forventede statstilskuddene vil forligge når detaljbudsjettet er ferdig 

 
 

 
Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide 
selskaper 2012 
 
Ansvar: 821 RENTER 
  190500 AKSJEUTBYTTE -1.000.000 
Sum ansvar: 821 RENTER -1.000.000 
 
T O T A L T -1.000.000 

 

 

Note nr 5 – Fond 

Bruk av bundne fond 2012 
 
Oversikt over bruk av bundne fond vil forligge når detaljbudsjettet er ferdig 
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SPYDEBERG KOMMUNE 

FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 
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SPYDEBERG KOMMUNE 

FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 
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Investeringer 2012 
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Kommentarer til investeringer 
 
AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD  
  
Prosjekt 
nummer 

INVESTERING Ansvarlig 

309001 IKT – KR 800 000 Stig 
Stubberud 

 Gjelder fiberkabel fra Løvestad til ny barnehage på Lund 
 

 

309002 GRØNTSTRUKTURPLAN – KR 100 000 
 

Erik 
Flobakk 

 Grøntstrukturplan for Spydeberg kommune ble vedtatt i år 
2000. I henhold til denne planen skal det langs veier hvor 
det nå bare er tilsådd med gress, foretas beplantning med 
trær og busker. Dette er en standardheving som gjør at 
kommunen vurderer dette som en investering. Dette gjøres 
gradvis over en del år. 

 

309006 EGENKAPITALINNSKUDD KLP – KR 500 000 Mette 
Mysliwski 

 Etter regnskapsforskriften skal dette føres i 
investeringsregnskapet. 

 

309021 ARNOLDSVEI – KR 1 500 000 Erik 
Flobakk 

 Sanering av fellesledninger, legging av nytt vann og 
avløpsanlegg. 

 

310008 SVØMMEHALLEN – KR 2 240 000 Erik 
Flobakk 

 Montering av ventilasjonsanlegg, styringsanlegg for 
bassenget og ny tilgang for handikappede. Tiltaket er 
gjennomført, men innarbeides her i investeringsregnskapet 
iht vedtak i kommunestyret. 

 

311004 VARMEANLEGG FOR UNGDOMSSKOLEN OG 
GRINITUN – KR 4 200 000 

Erik 
Flobakk 

 Etablering av et bergvarmeanlegg som skal forsyne både 
ungdomsskolen og Grinitun. 

 

312000 LÆRERARBEIDSPLASSER PÅ SPYDEBERG SKOLE – 
KR 150 000 

Erik 
Flobakk 

 Nødvendige omgjøringer og innkjøp av inventar og utstyr for 
å forbedre arbeidsforholdene for lærerne. 

 

312002 SUPPLERING AV SENGER OG ANNET UTSTYR – KR 
300 000 

Runar 
Stemme 

 Sterkt behov for utskifting av inventar. Da totalbeløpet er 
over kr 100 000,- er dette investering. 

 

312003 VASKERIET, RULLE OG VASKEMASKIN – KR 115 000 Runar 
Stemme 

 Behov for utskifting av inventar i vaskeriet. Da totalbeløpet 
er over kr 100 000,- er dette investering. 

 

312004 TAK OVER INNGANG OG VED KJØKKEN PÅ GRINITUN 
– KR 140 000 

Erik 
Flobakk 

 Nødvendig påbygging for å beskytte pasienter som ligger på 
båre mot nedbør, og bedre sikring av matleveranser. 
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312005 OMBYGGING HOVIN SKOLE – KR 3 000 000 Erik 
Flobakk 

 Ombygging av lokalene i Hovin barnehage til skoleformål. 
Dette er et foreløpig anslag siden det ikke er bestemt 
hvordan lokalene skal benyttes. 

 

312006 GLENDEVEIEN BRU – KR 2 000 000 Erik 
Flobakk 

 Bygging av ny fundamentering av brua, sikring av arbeidet 
under gjennomføringen. 

 

312007 LOKALER TEKNISK UTEDRIFT OG STADION –  
KR 2 400 000 

Erik 
Flobakk 

 Innredning av eksisterende lokaler og nytt bygg på Løvestad 
for å sikre materiell og utstyr på en bedre måte. Dette vil 
ikke lukke avviket fra Arbeidstilsynet. Det kan løses med 
flytting av brakker som i dag står ved Hovin skole.  
Bygging av nye lagerlokaler ved stadion. Dette vil kunne ta 
vare på nødvendig utstyr som skal benyttes ved vedlikehold 
av kunstgresset og en lokalisering av ”grøntutstyr” i 
sentrum. Dette delfinansieres ved salg av den gamle 
brannstasjonen.  

 

312008 OMGJØRING AV FELLESAREAL TIL LEILIGHET I 
GRANVINVEIEN – KR 400 000 

Erik 
Flobakk 

 Fellesarealer i bofellesskapet bygges om til selvstendig 
leilighet. 

 

312009 LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER –  
KR 500 000 

Erik 
Flobakk 

 Oppgradering av anlegg, lyd, lys og luft, etter 
tilbakemeldinger fra vernerunder. 

 

312010 FLOMSIKRING HYLLIBEKKEN – KR 2 000 000 Erik 
Flobakk 

 Arbeid med å sikre området ved Hyllibekken gjennom 
sentrum mot flom. Framtidige økte nedbørsmengder gir nye 
utfordringer. Vi må, med hjelp fra NVE, kartlegge og 
planlegge for hele vassdraget. Dette er et foreløpig anslag. 

 

312011 HELGE INGSTADS VEI – KR 3 000 000 Erik 
Flobakk 

 Sanering av fellesledning. Bygging av nytt vann og 
avløpsnett. 

 

312012 VANNLEDNING KNAPSTAD – KR 1 300 000 Erik 
Flobakk 

 Legging av ny tilførselsledning for vann til Hobøl etter 
inngåelse av ny avtale om leveranse av vann. 

 

312013 TRYKKTANK PÅ LIGOT -  KR 600 000 Erik 
Flobakk 

 Oppgradering av anlegget, ny styringsenhet, ny type 
trykktank. 

 

312014 KAPELL SPYDEBERG KIRKE -  KR 200 000  
 Kapellet har et stort behov for utvendig oppgradering. Dette 

gjelder både murpuss, vinduer og takrenner. Problemet er at 
det har blitt gjort bruk av samme type murmaling som på 
Spydeberg kirke. 
Prisen er et overslag som ikke inkluderer innvendig arbeid 
med eksempelvis handicap-toalett. 
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312015 ORGEL SPYDEBERG KIRKE – KR 300 000  
 Oppgradering av det elektriske anlegget til orgelet. Dette er 

et såkalt elektropneumatisk orgel som baserer seg på 
elektriske impulser for å styre luftstrømmen til orgelpipene. 
Dette orgelet er over 60 år og det er oppdaget et feil i 
ledningsnettet som må utbedresbåde av hensyn til lyd men 
ikke minst av brannforebyggende tiltak. 

 

 STARTLÅN – KR 3 000 000  
 Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler  
 



 24

Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser 2012 
 
 

1. Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun  
 

2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager  
 

3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger  
 
4. Takster for utleie av lokaler ved skolene  

 
5. Utleiepriser for Fjellheim  

 
6. Utleiepriser Betania 

 
7. Utleiepriser Vollene 

 
8. Gravfesteavgift 

 
9. Husleier kommunale boliger 

 
10. Kommunale avgifter 

 
11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 

 
12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 

 
13. Gebyrer – saksbehandling og kontroll utslippssaker - 2011 

 
 



 25

SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2012 
 
 
 
       Tjenesteområde     Gjeldende 

   satser 2011  kr 
                      

       Forslag til  
   nye satser 2012  kr      
 

Hjemmehjelp 
Inntektsgrenser pr. 
abonnement/time 
G pr. 1.5.2011   kr 79.216            
0-2 G      kr  0 –            158.432 
2-3 G      kr  158.433 – 237.648 
3-4 G      kr  237.649 – 316.864 
4-5 G      kr  316.865 – 396.080 
Over 5 G                  kr  396.081 
Timepris 
Selvkost pr. time 
 
Korttidsopphold pr. døgn 
Dagopphold inkl mat, Grinitun 
Egenbetaling for skyss til 
dagtilbud 
 
Trygghetsalarm 
- Innv. alarm 
- Innv. hj.hjelp/alarm og   
  under 2 G inntekt 
- Monteringsavgift v/install. 
- Vedlikeholdsavgift pr. år 
 
Måltider 
Middagsmat 
Lørdagsmiddag 
Søn- og /helligdagsmiddag 
Frokost-/kveldsmat 
Alle måltider 
Dessert 
 
Vaskeriet 
Leie av duker 
Vask / stell av tøy 
(kun for de m/innv. tjeneste) 

Pr. måned

I hht maks-
sats pt
165,00

  610,00
  1 345,00

1 795,00
2 245,00 

208,00

  129,00
68,00  
42,00  

165,00
165,00

250,00
250,00

55,00
35,00
65,00
38,00

105,00
10,00

45,00 pr. l.m.
40,00   pr. kg

1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011

1.1.2011

1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011

1.1.2011
1.1.2011

1.1.2011
1.1.2011

1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011
1.1.2011

1.1.2011
1.1.2011

Pr. måned 
 

I hht maks- 
sats pt 

* 165,00  
  628.00 

1.385.00 
1.848.00 
2.312,00  

 
214,00 

 
* 129,00  

70,00 
43,00 

 
 
 

*165,00 
165,00 

 
250,00 
250,00 

 
 

58,00 
36,00 
68,00 
40,00 

Pr. mnd. 3.150,00 
12,00 

 
 

47,00 pr. l.m. 
42,00   pr. kg 

 
 

1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012

1.1.2012

1.1.2012
1.1.2012
1.1.2011

1.1.2012
1.1.2012

1.1.2012
1.1.2012

1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012
1.1.2012

1.1.2012
   1.1.2012

 

 
 
* Endring i egenbetaling for de med inntekt under 2 G vedtas av helse- og  
   omsorgsdep. i rundskriv (publiseres i slutten av desember). 
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BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES 
BARNEHAGER 2012 
 
 

 2011 Mat 2011 2012 Mat 2012 
100 % plass 
 

2 330 300 2 330 300 

80 % plass 
 

1 980 240 1 980 240 

60 % plass 
 

1 510 180 1 510 180 

40 % plass 
 

1 050 120 1 050 120 

 
 
 
Søskenmoderasjon: 2. barn - 30% reduksjon 
     3. barn – 50% reduksjon 
 
Gebyr ved for sen henting: Kr. 100,- per påbegynt kvarter. 
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BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES 
SKOLEFRITIDSORDNINGER 2012  
 
 100 % uten 

moderasjon 
30 % 
søskenmoderasjon

50 % 
søskenmoderasjon 

Mat 

100 % plass 
før og etter 
alle 
skoledager 

 
2 350 

 
1765 

 
1175 

 
165 

80 % plass 4 
dager før og 
etter skoletid 

 
1 880 

 
1316 

 
940 

 
132 

60 % plass 3 
dager før og 
etter skoletid 

 
1 410 

 
846 

 
705 

 
99 

 
Kun morgentilbud kr. 420,-. 
 
Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. 
 
Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. 
 
Søskenmoderasjon: 
Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. 
barn gis 50 % reduksjon på oppholdspris. 
 
DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) 
 
 2011 2012 
 
Halvdagsplass 

 
153 

 

 
160 

 
Heldagsplass: 

 
306 

 
310 

 
Prisene er pr. gang og inkl. kost. 
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UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2012 
 
Hovin skole 
Utleiested: Priser 2011 Priser 2012
 
Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe 

 
450 

 
450 

 
Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) 
 Ukedager 
 Lørdag og søndag  

 
 

510 
975 

 
 

510 
975 

 
Storklasserom   

 
450 

 
450 

 
Sløydsal 

 
290 

 
290 

 
Skolekjøkken 
            Ukedager 
            Lørdag og søndag             

 
 

175 
325 

 
 

175 
325 

 
 Vanlig klasserom 

 
175 

 
175 

 
Grupperom 

 
145 

 
145 

 
 
Spydeberg skole 
Utleiested: Priser 2011 Priser 2012
 
Gymnastikksal for idrettstrening med 
garderobe  

 
450 

 
450 

 
Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) 

 Ukedager 
 Lørdag og søndag 
            Kjøkken m/ utstyr 

 
 

510 
975 
175 

 
 

510 
975 
175 

 
Gymnastikksal for overnatting 

 
545 

+ kr. 30 
pr.pers.  

for gjesteseng. 

 
545 

+ kr. 30 
pr.pers.  

for gjesteseng. 
 
Ordinært klasserom (pr. kveld) 

 
175 

 
175 

 
Skolekjøkken  
            Ukedag  
            Lørdag og søndag 

 
 

175 
325 

 
 

175 
325 

 
Bibliotek (pr. kveld) 

 
265 

 
265 
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Spydeberg ungdomsskole 
Utleiested: Priser 2011 

 
Priser 2012

 
Kantine + hall 
          Ukedager 
          Lørdag og søndag 

 
 

500 
1000 

 
 

500 
1000 

 
Allrom 
          Ukedager 
          Lørdag og søndag    

 
 

300 
600 

 
 

300 
600 

 
Skolekjøkken 
          Ukedager 
          Lørdag og søndag 

 
 

320 
480 

 
 

320 
480 

 
Kunst og håndverk 
           Tekstilrom 
           Sløydsal 

 
 

250 
250 

 
 

250 
250 

 
Musikkrom            

 
250 

 
250 

 
Vanlig klasserom m/kjøkken 
(realfagbase) 

 
 

250 

 
 

250 
 
Svømmehall m/garderobe og dusjer 

 
700 

 
700 

 
Badstue  

 
200 

 
200 

 
 
Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes 
skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene 
med 100%. 
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UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2012 
 
Forutsetninger: 

 Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til 
og med torsdag). 

 Lag og foreninger (innenbygds), som i hovedsak retter sin aktivitet mot barn 
og unge under 20 år, skal ha gratis tilgang til hallen. Innenbygds grupper over 
20 år skal betale husleie ved bruk av hallen til trening. 

 Huset er tilgjengelig for bruk mellom 08.00 – 22.00 alle dager. 
 

Utleieobjekt 2011 2012 
Hallen – idrettsformål ( inkl. garderober)    
Leie av hall – voksne grupper > 20 år ( 
innenbygds lag og foreninger til trening) 
1/3 av hallen 
2/3 av hallen 
3/3 av hallen 
 

 
 

50,- 
100,- 
150,-

 
 
kr/t 
kr/t 
kr/t 

 
 

60,- 
120,- 
180,- 

 
 
kr/t 
kr/t 
kr/t 

  
Leie av hall – utenbygds lag og foreninger til 
trening  

 
300,-

 
kr/t 

 
300,- 

 
kr/t 

 
Leie av hall til kamper/ turneringer etc. (alle 
aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og 
foreninger) 
Max.pris pr. dag kr 3000.-. 

 
300,-

 
kr/t 
 

 
300,- 

 
kr/t 
 

Hallen – ideelle/kulturelle formål     
1/3 av hallen 
2/3 av hallen 
3/3 av hallen 
 

1 000,- 
2 000,- 
3 000,-

kr/dag 
kr/dag 
kr/dag 

 1 000,- 
2 000,- 
3 000,- 

kr/dag 
kr/dag 
kr/dag 

Hallen – kommersielle formål    
1/3 av hallen 
2/3 av hallen 
3/3 av hallen 
Ved arr. med billettsalg tilfaller 10 % av 
billettsalget utleier i tillegg til basisleie 

2 500,- 
5 000,- 
7 500,-

kr/dag 
kr/dag 
kr/dag 

2 500,- 
5 000,- 
7 500,- 

 

Andre rom (uten tilgang kjøkken)    
Leie av IT-rom  ideelle org. 
Leie av IT-rom kommersielle aktører 
 

500,- 
700,-

kr/kveld 
kr/kveld 

650,- 
1 000,- 

kr/kveld 
kr/kveld 

Møterom (teamrom A og B) 
 
Kommersielle aktører 
 

300,- 
600,-

kr/kveld 
kr/dag 
 

300,- 
600,- 
800,- 

kr/kveld 
kr/dag 
kr/dag 

Vrimlerom 
 
Kommersielle aktører 
 

300,- 
600,-

kr/kveld 
kr/dag 

300,- 
600,- 
800,- 

kr/kveld 
kr/dag 
kr/dag 
 

Auditorium 
Kommersielle aktører 
 

300-  kr/time 300,- 
400,- 

kr/ time 
kr/time 

 
Fritidsklubben - hverdager 
 lørdag/søndag 
Kommersielle aktører 
 

 
500,- 

1 000,-

 
kr/kveld 
kr/døgn 

 
500,- 

1 000,- 
1 500,- 

 
kr/kveld 
kr/døgn 
kr/døgn 

Peisestue og kafeteria - møtebruk    
Ordinære leietakere 
Kommersielle aktører 
 

500,- 
800,-

kr/kveld 
kr/kveld 

500,- 
1 000,- 

kr/kveld 
kr/kveld 
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Peisestue og kafeteria – øvrige formål    
Ordinære leietakere 
Kommersielle aktører  
 

1 500,- 
2 000,-

kr/døgn 
kr/døgn 

1 500,- 
2 500,- 

kr/døgn 
kr/døgn 

Storsalen    
Ordinære leietakere 
Kommersielle aktører  
 

1 500,- 
2 000,-

kr/døgn 
kr/døgn 

1 500,- 
4 000,- 

kr/døgn 
kr/døgn 

Trening for voksne 
 

50,- kr/time 75,- kr/time 

Storsalkjøkken    
Ordinære leietakere 
Kommersielle aktører 
Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 
 

500,- 
800,- 
200,-

kr/døgn 
kr/døgn 
kr 

500,- 
800,- 
200,- 

kr/døgn 
kr/døgn 
kr 

Diverse utstyr    
Lyd/lysanlegg 
Ordinære leietakere 
Kommersielle aktører 
 

 
1 500,- 
3 000,-

 
kr/døgn 
kr/døgn 

 
1 500,- 
3 000,- 

 
kr/døgn 
kr/døgn 

Kun lysanlegg 
Ordinære leietakere 
Kommersielle 
 

 
500,-

 
kr/døgn 

 
500,- 

1 000,- 

 
kr/døgn 
kr/døgn 

Kun lydanlegg 
Ordinære leietakere 
Kommersielle 
 

 
 

 
1 000,- 
2 000,- 

 
kr/døgn 
kr/døgn 

Utleie av bord – pris pr. bord 30,- kr 40,- kr 
Utleie av stoler – pris pr. stol 20,- kr 25,- kr 
Sceneelementer pris pr. element 100,- kr 120,- kr 
Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn 
 
Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), 
betaler 50 % pr. døgn i tillegg til prisene ovenfor. 
 
Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. 
 
Ved avbestilling av leieforhold seinere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes 
leietaker med 50% av leiebeløpet. 
 
Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg:  
kr 200 pr. påbegynt halvtime. 
 
Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 150,- pr. påbegynt halvtime. 
 
Organisasjoner i Spydeberg som i hovedsak arbeider med barn og unge under 20 år, 
og som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim 
på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av 
denne ordningen. 
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Utleiepriser – Betania 2012 
 
 
Sal kr  800,-  
Stue kr  600,- 
Kjøkken kr  300,- 
Kontordel kr  300,- 
Underetasje, syd kr  600,- 
Underetasje, nord kr  600.- 
 
 
Prisene gjelder pr. døgn for leie av lokaler til møter, selskaper og lignende. 
 
Ved regelmessig leie blir leieprisen redusert med 20 %. 
Leietakere som trenger lokaler utover et døgn (til for eks. pynting og rydding ), betaler 50% 
pr. døgn i tillegg til prisene ovenfor. 
 
Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr. 200 pr 
påbegynt halvtime. 
 
Forhåndsavtalt arbeid med rigging, opprydding eller lignende: kr. 200 pr. påbegynt halvtime. 
 
Organisasjoner i Spydeberg som i hovedsak arbeider med barn og unge under 20 år, og som 
ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Betania på lik linje med 
de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av denne ordningen. 
 

 
 
VOLLENE - 2012 
 
 
Utleiested: Priser 2011 Priser 2012 
Hovedhuset, helg Kr 1500 Kr 1500 
Hovedhuset, hverdag Kr 1500 Kr   500 
Låven, Kr 1500 Kr 1500 
Lavvo Kr   600 Kr   500 
 
 
 
 
 
 

GRAVFESTEAVGIFT - 2012 
 
Spydeberg felles menighetsråd foreslår å øke feste avgiften fra kr 125,- til kr 150,- pr 
år i 10 år med virkning fra 01.01.12. 
 
Gravfesteavgiften er på samme nivå som hele Indre Østfold. 
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HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NR 

 
ADRESSE 

 
HUSLEIE 
2012 

 
HUSLEIE 
2011 

6A GRINIBAKKEN 6044 5920
6B  6044 1200
6C  6044 5920
8A  6044 5920
8B  6044 5920
8C  6044 5920
1A GRANVINVEIEN 6044 5920
1B  6044 5920
3A  6044 5920
3B  6044 5920
5A  6044 5920
5B  6044 5920
7A  6044 5920
7B  6044 5920
7C  6044 5920
2 VINJAVEIEN 6044 5920
3A  6044 5920
3B  6044 5920
3C  6044 5920
4  6044 5920
5A  6044 5920
5B  6044 5920
5C  6044 5920
6  6044 5920
7A  6044 5920
7B  6044 5920
7C  6044 5920
8A  6044 5920
8B  6044 5920
2 BUERVEIEN 7372 7220
4  7372 7220
6  7372 7220
8  7372 7220
10  5187 5080
12  5187 5080
14  5187 5080
16  5187 5080
18  5187 5080
20  8638 8460
22  8638 8460
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NR 

 
ADRESSE 

 
HUSLEIE 
2012 

 
HUSLEIE 
2011 

4A GRANVINVEIEN 7025 6880
4B  7025 6880
4C  7025 6880
4D  7025 6880
3 SNARVEIEN 5105 5000
3 HYLLIVN HYLLI I BRL 5790 5670
81                    HYLLI II BRL 5790 5670
87  5790 5670
3 VOLLEBEKK BRL 5790 5670
13  5790 5670
15  5790 5670
5 GRINISTUBB, GRINITUN I 

BRL, LEIL 5 
5973 5850

5           LEIL 6 5973 5850
5           LEIL 11 5973 5850
13A WILSESVEI, GRINITUN II 

BRL, U0101 
6637 6500

13 WILSESVEI, GRINITUN III 
BRL,LEIL 001 

5810 5690

13          LEIL 005 5810 5690
15B NORDMYRSTUBBEN 6575 6440
15C  6575 6440
15D  6575 6440
15E  6575 6440
15F  6575 6440
15G  6575 6440
2A MELLOMVEIEN 6575 6440
2B  6106 5980
2C  6106 5980
2D  6575 6440
4A  6106 5980
4B  6575 6440
4C  6106 5980
4D  6575 6440
6A  6575 6440
6B  6106 5980
6C  6106 5980
6D  6575 6440
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KOMMUNALE AVGIFTER 2012 
 
 

VANNAVGIFT 2012  

       
 Driftsutgifter, vanndistribusjon   kr      2 793 000    
 Driftsutgifter vannproduksjon   kr      2 222 000    
 Indirekte kostnader   kr         200 000    
 Kapitalkostnader      kr      2 540 000     
 Brutto totalkostnader   kr      7 755 000    
 - Tilknyttingsavgift    kr        (400 000)   
 - Andre inntekter, balansefond   kr        (316 000)   
 - Renter      kr         (18 000)    
 Sum til fordeling    kr      7 021 000    
       
       

 Abonnenter i Spydeberg                300 000  m3   

 Hobøl 79 000 m3 x 80 %               63 200  m3   

 Vannmengde til fordeling              363 200  m3   
       

 Pris pr. m3 i 2012: (kr 7 021 000 / 363 200 m3) 19,33 kr/m3 
    ( 2011 – kr 19,45).   
        

 Tilknytningsavgiften 2012: For boligbygg:    64 kr/m2. (uendret)   
       

   For andre bygg:  64 kr/m2. (uendret)   
       
       
       
       

KLOAKKAVGIFT 2012  

       
       
 Lønn,sosiale utgifter,drift avløpsnettet  kr      3 460 000    
 Betaling til AHSA, avløpsrensing   kr      1 220 000    
 Indirekte kostnader   kr         200 000    
 Inndekking av tidligere underskudd   kr                 -      
 Kapitalkostnader      kr      1 498 000     
 Brutto totalkostnader   kr      6 378 000    
 - Tilknyttingsavgift    kr        (500 000)   
 - Andre inntekter, tjenesteinntekter    kr         (70 000)    
 Sum til fordeling    kr      5 808 000    
       

 Kloakkmengde til fordeling :  230 000 m3   
       

 Kloakkavgift 2012: (kr 5 808 000 / 230 000 m3) 25,25  kr/m3 
    ( 2011 – kr 23,80)  
       

 Tilknytningsavgiften 2012:  For boligbygg:   99 kr/m2. (uendret)   
       

   For andre bygg: 99 kr/m2. (uendret)   
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RENOVASJONSAVGIFT 2012  

       
 Lønn, varer,tjenester   kr         601 000    
 Avgift IØR    kr      4 877 000    
 Grovavfall/Retura      kr            6 000     
 Brutto totalkostnader   kr      5 484 000    
  - Andre inntekter    kr                 -      
 - Bruk av bundne fond   kr         (70 000)   
 - Renteinntekter    kr           (7 000)   
 - Salg av sekker      kr         (40 000)    
 Sum til fordeling    kr      5 367 000    
       
        
 Avgift for fastboende 2011: kr 1 855,- (2010: kr. 1 855.-)  
 Avgift for hytter 2010: kr 1 220,- (2010: kr. 1 220.-)  
       
 Ingen endringer i avgiftene     
       
       

PARKERINGSPLASSER TEBO 2012  

       
       
 Leiepriser 2011:    kr 1 541,00   
       
 Budsjettert inntekt  2012:  kr 225 000,00   
       

 
Leiepris for 2012 blir da: kr. 225 000.- / 146 
plasser  kr 1 541,00   
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FEIE- OGTILSYNSAVGIFT 2012 
     
Feieavgift pr pipeløp pr år i 2011  140 kr
Tilsyn pr år i 2011  159 kr
Sum feiing og tilsyn pr år   299 kr
    
Beregninsgrunnlag 2012    
     
Prismessig utgjør feiing ca 50% og tilsyn ca 50%  
     
Kostnader feiing  704 000 kr
Kostnader tilsyn  704 000 kr
Totale kostnader pr år for feiing / tilsyn 1 408 000 kr
     
Antall piper som feies  4 372  
Antall enheter med tilsyn  3 432  
     
Beregning av avgifter 2012    
     
     
Feieavgift:  704000 / 4 372  161 kr
     
Tilsynsavgift: 704000 / 3 432  205 kr
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Vannforsyningen - Økonomiplan
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Selvkostberegningen: 2) 6066 6949 6499 7263 7262 7158

Sum gebyrinntekter 5743 6235 6199 7264 7264 7158

Sum planlagte investeringer 1) 1434 5237 5500 17295 1000 500

Årsgebyr bolig 150 m3/år,     kr/år 2678 2918 2900 3432 3432 3579

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Avløpstjenesten - Økonomiplan
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Selvkostberegningen  2) 5528 5500 6308 7209 7155 7178

Sum gebyrinntekter 6313 5736 6308 7209 7154 7177

Årsgebyr bolig 150 m3/år,     kr/år 3570 3570 3788 4376 4340 4355

Sum planlagte investeringer 1) 928 2736 2100 15850 1600 1100

2010 2011 2012 2013 2014 2015



GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE- OG DELESAKER 
 
KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
§ 1-1. BETALINGSPLIKT 
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 
dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. 
  
§ 1-2. BEREGNINGSTIDSPUNKT 
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, 
endringssøknad, melding eller rekvisisjon foreligger. 
 
§ 1-3. BETALINGSTIDSPUNKT 
Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan 
kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes.  
 
Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik: 
 
A. Planforslag: 
Gebyr for privat reguleringsplan faktureres når planforslag er mottatt i kommunen før første 
gangs behandling. Beløpet skal være betalt før planen legges ut til offentlig ettersyn. Gebyr for 
mindre og små endringer i reguleringsplan faktureres når forslag er mottatt og skal være betalt 
før søknad om endring tas til behandling. 
 
B. Bygge- og anleggssaker: 
Gebyret faktureres når vedtak fattes. Brukstillatelse, driftstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt 
før gebyret er betalt. 
 
C. Delingssaker: 
Gebyret faktureres når vedtak fattes. 
 
D. Seksjoneringssaker 
Gebyret skal være betalt før begjæringen tas til behandling. 
 
§ 1-4 TILSYN 
Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. 
 
§ 1-5 INDEKSREGULERING 
Satsene i regulativet er per 1. januar 2012. Satsene vil bli regulert den 1. januar hvert år 
tilsvarende prosentvis endring i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er 
konsumprisindeksen per 15. oktober året før. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til 
nærmeste 10-krone. Nye satser kunngjøres på kommunens nettsted. 
 
§ 1-6 URIMELIG GEBYR 
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har 
hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette 
passende gebyr. 
 
Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret 
anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 
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§ 1-7 KLAGEADGANG 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av 
regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. 
 
Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen for 
saker etter plan- og bygningsloven og til Spydeberg kommune v/klagenemnda for saker etter 
delingsloven og forurensningsloven. 
 
KAP. 2 PLANFORSLAG  
§ 2-1 REGULERINGSPLAN – plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) kap. 12  
         Annonsekostnader er ikke medregnet i gebyret. 
 
a. Reguleringsplan – detaljregulering – grunnbeløp, ny/endring      

Tillegg per påbegynt dekar 
20.165 
1.165 

b. Mindre og små endringer i reguleringsplan 5.095 
 
KAP. 3 BYGGESAKER – pbl 2008 Fjerde del: Byggesaksdel  
          Bygge- og anleggstiltak deles i 3 tiltaksklasser, avhengig av oppgavenes 
vanskelighetsgrad og    

konsekvens av mangler og feil. Det legges særlig vekt på de følger mangler og feil kan få 
for helse, miljø og sikkerhet. De fleste eneboliger og mindre garasjer vil ligge i tiltaksklasse 
1, som er den laveste klassen.  

 
§ 3-1 Forhåndskonferanse - pbl 2008 § 21-1 (SAK10 6-1) 

  For 1. forhåndskonferanse betales ikke gebyr. 
 
a. Søknad i tiltaksklasse 1 og 2 1.062 
b.  Søknad i tiltaksklasse 3 1.593 
 
§ 3-2 Tiltak som behandles som søknad og som kan forestås av tiltakshaver - pbl 2008 § 
20-2   

For søknad som ikke krever oppdatering av offentlig kart og register reduserer gebyret med 
25%.  

 
a. Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK10 § 3-1) 2.655 
b.  Alminnelige driftsbygninger i landbruket (SAK10 § 3-2) 2.655 
c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 2.655 
d. Andre til tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver  2.655 
 
§ 3-3 Tiltak som behandles som søknad – pbl 2008 § 20-1, ettrinns søknad 

  Bygningstype, jf. NS 345. 
  For flerfunksjonsbygg fastsettes gebyr etter forholdsmessig andel av funksjonene.   
  For komplette søknader som etter første gangs innsendelse oppfyller kravet til avgjørelse 

innen 3 uker, reduseres gebyret med 25 % (pbl2008 § 21-7).   
 
a. Enebolig og fritidsbolig med én boenhet 13.794 
b. Enebolig m/sekundærleilighet  17.510 
c. Tomannsbolig 21.227 
d. Andre småhus – per boenhet 8.495 
e. Boligblokk på inntil 4 etasjer – per boenhet (opp til 4 boenheter) 8.495 
f. Boligblokk på 5 etasjer eller mer – per boenhet (opp til 8 boenheter) 7.433 
 
g. Boliggarasje, uthus og driftsbygninger som ikke omfattes av § 3-2 b 7.433 
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h. Boliggarasje og uthus som følger søknad om tillatelse til oppføring av bolig 2.655 
 
i. Næringsbygg for industri, kontor, forretning, lager  
 Tiltaksklasse 1 og 2 24.412 
 Tiltaksklasse 3 42.455 
For kaldtlager uten arbeidsplasser reduseres gebyret med 40 % 
 
j. Skole, undervisning, idrettsbygg, barnehage, forsamlingslokale, restaurantbygg 
 Tiltaksklasse 1 og 2 29.130 
 Tiltaksklasse 3 52.020 
k.   Bygning for overnatting, hotell, pleiehjem, sykehjem 
 Tiltaksklasse 1 og 2 29.710 
 Tiltaksklasse 3 53.062 
l.  Tilbygg, påbygg, underbygg, fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon 
 pkt. 3 a, b, c, d, g 4.248 
 For pkt. 3 e, f, i, j, k betales 50 % av gebyret i pkt. 3 e, f, i, j, k  
m. Innhegning, levegg/skjermvegg, forstøtningsmur  3.717 
n. Skilt og reklameinnretning   3.717 
o. Vesentlig terrenginngrep, anlegg av vei, parkeringsplass, brygge, molo  
 Tiltaksklasse 1 og 2 3.717 
 Tiltaksklasse 3 5.310 
p. Øvrige konstruksjoner, anlegg og bygningstekniske installasjoner 
 Tiltaksklasse 1 og 2 3.717 
 Tiltaksklasse 3 5.310 
q. Bruksendring uten bygningsmessige endringer 3.717 
 Bruksendring som medfører bygningsmessige endringer 5.310 
r. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig 3.717 
 
§ 3-4 Tiltak som deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse – pbl 
2008 § 21-2 
          For rammetillatelse betales 80 % av gebyret etter § 3-3. 

   For hver igangsettingstillatelse betales 30 % av gebyret etter § 3-3.   
 

§ 3-5  Riving 
          For riving betales 50 % av gebyret etter §§ 3-2, 3-3, minst kr 2.600.  
 
§ 3-6 Endring 
          For endring i gitt tillatelse betales 30 % av gebyret etter § 3-3, minst kr 2.600. 

 
§ 4 FORETAKSGODKJENNING – pbl 2008 § 22-3 
      Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett – SAK10 §§ 6-8 og 9-2.   
 
a. 1. gangs godkjenning per foretak  3.186 
b. Senere godkjenning per foretak   1.593 
c. Foretak med sentral godkjenning og ”selvbygger” 530 
 
§ 5 FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE – pbl 2008 § 21-10 SAK10 § 14-8 

  
a. Midlertidig brukstillatelse, driftstillatelse 1.062 
b.  Ferdigattest, der det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse, driftstillatelse  1.062 
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§ 6 DELESAKER – pbl 2008 § 20-1 bokstav m 
      Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn 10 år.  
 
a. Med grenser i samsvar med vedtatt plan  2.655 
b. Ikke vist grenser i vedtatt plan eller i uregulert område  3.717 
 
§ 7 DISPENSASJON – pbl 2008 kap. 19 
 
a. Tiltak som krever dispensasjon fra plan eller lov  6.371 
b. Tiltak som krever dispensasjon fra forskrift   2.655 
 
§ 8 AVSLAG 
     Dersom søknaden avslås, skal det betales 50 % av fullt gebyr, med unntak av §§ 2-1, 4, 7.    
 
§ 9 SEKSJONERING – eierseksjonsloven kap. II 
     Gebyr for utarbeidelse av målebrevskart og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen kommer 
     i tillegg.   
 
 a. For tillatelse der det ikke må holdes befaring – rettsgebyret x 3 2580 
 b. For tillatelse der det må holdes befaring – rettsgebyret x 5  4300 
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GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012 
 
Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) §32 og forskrift 
om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, fastsettes som følger: 
 
1. Oppretting av matrikkelenhet 
 

1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av 
eksisterende umatrikulert grunn 
  areal fra 0 – 300 m2       kr.    6.373,- 
  areal fra 301 – 2000 m2      kr.  15.346,- 
  areal fra 2001 – 20.000 m2 – pr. påbegynt daa.  kr.    1.280,- 

areal fra 20.001 – 100.000 m2 – pr. påbegynt daa.  kr.       645,- 
areal over 100.001 m2 – økning pr. påbegynt daa.  kr.       430,- 

 
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. Oppretting av uteareal på eierseksjon 
  Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
  areal fra 0 – 50 m2       kr.    4.246,- 
  areal fra 51 – 250 m2      kr.    6.373,- 
  areal fra 251 – 2000 m2      kr.    8.492,- 
  areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt daa.   kr.       634,- 
 
1.3. Oppretting av anleggseiendom 
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom. 
  volum fra 0 – 2000 m3      kr.   16.983,- 
  volum fra 2001 – 20.000 m3 pr. påbegynt 1000 m3  kr.     1.698,- 
  volum over 20.001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3 kr.        850,- 
 
1.4. Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie  
faktureres etter medgått tid. Timesats     kr.        665,-. 

 
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Viser til 1.1, 1.3 og 1.4. (Tidligere midlertidig forretning)  kr.     2.967,-.  
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

 
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. 
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3. Grensejustering 
 
3.1. Grunneiendom 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer 
justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 
500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 
% av eiendommens areal før justering. 

  areal fra 0 – 250 m2       kr.    6.373,- 
  areal fra 251 – 500 m2      kr.    8.492,- 
 

 
3.2. Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av 
anleggseiendommens volum, men maksimal grense settes til 1000 m3 
  

  volum fra 0 – 250 m3      kr.    8.492,- 
  volum fra 251 – 1.000 m3       kr.  10.620,- 
 

4. Arealoverføring 
 
4.1. Grunneiendom 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. 
areal fra 0 – 250 m2       kr.   10.230,- 

  areal fra 251 – 500 m2      kr.   12.788,- 
 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en  
 økning av gebyret på       kr.     2.558,- 

 
4.2. 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      kr.    12.788,- 
  volum fra 251 – 500 m3       kr.    15.346,- 

 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en  
 økning av gebyret på       kr.         768,-   

 
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 
  For inntil 2 punkter       kr.     3.581,- 
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr.        460,- 
 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter 

  For inntil 2 punkter       kr.     6.139,- 
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr.     2.046,- 

 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter  
 medgått tid. Timesats er       kr.        665,- 
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7. Urimelig gebyr 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt 
til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, 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 

  Matrikkelbrev inntil 10 sider     kr.       179,- 
  Matrikkelbrev over 10 sider     kr.       358,- 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i  
takt med årlig kostnadsutvikling. 

 
9. GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM 
SEKSJONERING 
 
9.1 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon 
   Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel 1. 

 
 
 

ANDRE GEBYRER I FORBINDELSE MED KART OG OPPMÅLING. 
 

10. Salg av kartdata 
Ved salg av digitale FKB-produkter, vises det til  
Geovekst sin priskalkulator.  Minstebeløp   kr       1.123,- 
 

11. Opplysninger om fastmerker faktureres med   kr       306,- 
 
12. Utsetting av hjelpepunkter 

Utsetting av inntil 3 hjelpepunkter faktureres etter  
medgått tid, minimum 4 timer. Timesats   kr.         665,- 
 

13. Situasjonskart og målebrev 
   Utskrift av situasjonskart:      kr          205,- 
   Kopi av målebrev:       kr          205,- 
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GEBYRER - SAKSBEHANDLING OG KONTROLL 
UTSLIPPSSAKER – 2012 SPYDEBERG KOMMUNE 
 
Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelse og søknad om endring av 
tillatelse foreslås økt med 2.1 % i henhold til endring i konsumprisindeksen fra kr. 
4.080,- til kr. 4.166,- 
 
Videre innføres årlig gebyrer for kontroll av avløpsanlegg. 
 
Tjeneste:  
 
Søknad om utslippstillatelse 

 
Kr. 4.166,- 

 
Søknad endring av utslippstilatelse 

 
Kr. 4.166,- 

 
Kontroll avløpsanlegg, helårsbolig 

 
Kr     827,- 

 
Kontroll avløpsanlegg, fritidsbolig 

 
Kr     450,- 

 
Oppmøte (anlegg ikke tilgjengelig for 
prøvetaking) 

 
Kr     383,- 

 
Behandling av utslippssøknad ved rehabilitering 
av eksisterende anlegg  

 
Kr. 2.040,- 
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Barnas favoritt når brannstasjonen får besøk! 
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