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TRONDHEIM KOMMUNE
Formannskapets innstilling i sak 198/21 var likelydende med det opprinnelige forslaget fra
Ap, SV, MDG, Sp.
Partienes budsjettforslag fremmet i formannskapets møte 30.11.2021 har vært tilgjengelig
på kommunens nettsider.
Innleverte verbalforslag som ikke ble vedtatt gjennom flertallsbudsjett, var foreslått fordelt
til komitéene for innstilling til bystyret. Oversikt over innkomne verbale forslag - med forslag
til komité - var publisert på innsyn og i DigDem.
Når det gjelder habilitet, anses budsjettet som én stor sak, som ikke retter seg spesielt mot
enkeltvirksomheter. Representanter vil derfor i utgangspunktet være habile til å behandle
budsjettet, selv om de har stillinger eller verv i virksomheter som omhandles.
Det var ingen innsigelser til noen av representantenes habilitet.

Sakliste
Saksnr.

Tittel

PS 198/21
PS 199/21
PS 200/21
PS 201/21
PS 202/21
PS 203/21
PS 204/21
PS 205/21
PS 206/21

Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022
Finansiering av gateparkering 2022 og 2023
Nye avgiftssatser for gateparkering, leie av offentlig grunn, m.v. for 2022
Gebyrsatser innenfor det tekniske området 2022
Egenbetaling for helse og omsorgstjenester per 1.1. 2022
Takster for gravplasser og leie av kirkebygg 2022
Kommunale utleiepriser 2022 for idrettsanlegg
Gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester 2022
Betalingssatser for barnehage, skolefritidsordning og Trondheim kommunale
kulturskole fra 1. januar 2022
Budsjett 2022 for kontroll og revisjon i Trondheim kommune
Koronasertifikat
Fritakssøknad, Lucie Katrine Sunde-Eidem(V) - verv som vigsler
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PS 207/21
PS 208/21
PS 209/21
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Sak PS 198/21

Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022
Innstilling:
Bystyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022- 2025,
budsjett 2022, med de endringer som fremgår av tilleggsinnstilling fra 10.11.2021 og med
endringene i budsjettforslag fra de rødgrønne partiene.
Endringsforslag i Budsjettvedtak for 2022, endring av punkt 2.4.1 i tilleggsinnstillingen: Lån til
investeringer på inntil 2 354 millioner kroner.
Behandling:
Dokumenter til møtet:
1. Tilleggsnotat fra kommunedirektøren datert 10.11.2021: Tilleggsinnstilling til handlingsog økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022
2. Tilleggsnotat 2 fra kommunedirektøren datert 18.11.2021: Referat fra drøftingsmøte
med hovedtillitsvalgte 15.11.2021
3. Tilleggsnotat 3 fra kommunedirektøren datert 02.12.2021: Orientering om budsjettforlik
på Stortinget
4. Svar på innsendte spørsmål til budsjettet
5. Verbale forslag: Oversikt med forslag til innstillende komité
6. Innleverte budsjettforslag, publisert på kommunens nettside
Ingrid Skjøtskift (H) la fram budsjettforslag på vegne av H, FrP, V, PP; innlevert 30.11.2021.
Roald Arentz (R) la fram budsjettforslag på vegne av R, Uavh; innlevert 29.11.2021.
Geirmund Lykke (KrF) la fram budsjettforslag på vegne av KrF; innlevert 30.11.2021, justert
07.12.2021.
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Silje Salomonsen (SV) alternativt forslag på vegne av Ap, SV, MDG, Sp:
Bystyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022- 2025,
budsjett 2022, med de endringer som fremgår av tilleggsinnstilling fra 10.11.2021,
budsjettforslaget fra de rødgrønne partiene og følgende
Endringer:
Budsjettvedtak for 2022, punkt 2.4.1 endres til: Lån til investeringer på inntil 2 358 millioner
kroner.
Skattevedtak for 2022, punkt 1.2 Eiendomsskatt, andre kulepunkt endres til:
Utskrives med kroner 4,2 for hver kroner 1000 av takstverdien på næringseiendommer.
Rammetilskuddet økes med 29 millioner kroner i 2022 og 70 millioner kroner i 2022, som er
beste estimat på økning i kommunens inntekter som følge av forliket om statsbudsjett.
Endringer i skatteopplegget kan føre til endringer i fordelingen mellom skatt og
rammetilskudd. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele veksten i frie inntekter
mellom skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.
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Det er foreløpig usikkert hvordan økningen i rammetilskuddet vil fordeles mellom
kommunene. Udisponert handlingsrom budsjetteres foreløpig som en avsetning under
sentrale bevilgninger, og at disponering av handlingsrommet skjer i 1. økonomirapport.
Driftsrammen til skole økes med 21 millioner kroner i 2022 og 46,2 millioner kroner i 2023
for å gi ramme for gratis SFO til 1. klassingene.
Investeringsrammen til prosjektet Utendørs skateanlegg, Regnbueparken økes med 5,7
millioner kroner i budsjett 2022 finansiert av 4,2 millioner lån og 1,5 millioner
merverdiavgiftskompensasjon.
Endringer i tekst:
Ny ishall (6 millioner i 2024)
Det er bevilget midler til reguleringsarbeid for ny ishall på Tiller, og vi forventer snarlig
avklaring rundt bruk av tomta så dette arbeidet kan intensiveres. Vi setter av midler til
videre arbeid med hallen i 2024.
Økobudsjett (verbalføring)
I arbeid med arealregnskap skal det også vurderes et budsjett som synliggjør verdien av
biomangfoldet og økosystemene. Tap av biomangfold og brudd på grøntstrukturer har
langsiktige sosioøkonomiske konsekvenser, i tillegg til klima- og miljømessige. De rødgrønne
partiene ber om at det, i arbeidet med arealregnskap, ses på hvordan et slikt budsjett kan
utformes for å sette tap av naturverdier i en sosioøkonomisk sammenheng.
Heve livsoppholdssatsen for sosialhjelp (12,7 mill)
De rødgrønne endrer sosialhjelpssatsene fra januar 2022 ved å sette av 12,7 millioner kroner
per år slik at korttidssatsen avvikles og livsoppholdssatsen legges på kr. 7. 500,- for enslige
og samboere. Vedvarende økonomiske bekymringer bidrar til å forsterke andre problemer i
folks liv. Både fra et samfunnsøkonomisk og menneskelig perspektiv, er det viktig å øke
sosialhjelpssatsene som et fattigdomsbekjempende tiltak.
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Tillegg:
Økt kommunalt handlingsrom fra regjeringen (verbal føring)
Smittesituasjon er vesentlig endret etter at budsjettet ble lagt frem, vi har fått en ny
nedstengning og det er stor usikkerhet hvordan 2022 vil utvikle seg. Kommunedirektøren
forventet en nedgang i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsmottakere.
På bakgrunn av den pågående pandemien og utfordringer knyttet til å få folk ut i
arbeidslivet, er det grunn til å tro at en reduksjon av antall deltakere på det nivået
kommunedirektøren foreslår, ikke er realistisk. De rødgrønne partiene vil presisere at verken
sosialhjelp eller KVP kan avslås på bakgrunn av manglende økonomiske rammer. De som
søker og har rett på ytelsen skal få denne og den oppfølgingen de har krav på. En utsatt
gjenåpning av samfunnet gjør arbeidet med tiltaksplasser, kvalifisering og arbeid for de som
står utenfor arbeidslivet, mer utfordrende også i 2022.
Økt smitte i samfunnet generelt har satt våre tjenestetilbud under press, og vi opplever
bemanningsutfordringer spesielt innenfor oppvekst og helse. For å sikre at vi leverer gode
tjenester, må situasjonen følges nøye slik at ansatte blir ivaretatt samtidig som
tjenestetilbudet opprettholdes. De rødgrønne disponerer ikke økte kommunale rammer fra
regjeringen i dette budsjettet, men vil komme tilbake i 1. økonomirapport hvordan pengene
kan brukes mest mulig målrettet.
Kommunens laboratorietjenester (verbal føring)
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Analysesenteret blir integrert i Trondheim bydrift for å opprettholde god beredskap både
når det gjelder biologiske og kjemiske analyser. Laboratorietjenestene skal imøtekomme
kommunale enheters behov i daglig drift og ulike prosjekter. De rødgrønne forutsetter at
kommunens analysebehov blir utført av Trondheim bydrift. Det forutsettes at omstillingen
løses innenfor eksisterende budsjett.
FoU - prosjekter innen klima, sirkulærøkonomi og nye arbeidsplasser (10 millioner)
Vi vil sette av inntil 10 millioner kroner per år til forsknings- og utviklingsprosjekter. Tiltakene
finansieres via næringsfondet og skal være i tråd med fondets vedtekter. Prosjektansvaret
legges under direktør for miljø, næring og samferdsel til fordeling på følgende tiltak.
1. Forskning på sortering, gjenvinning og gjenbruk - Trondheim Renholdsverk
Det settes av ekstra midler til forskningsprosjekter i samarbeid med Trondheim
Renholdsverk knyttet til bedre sortering og økt gjenvinning og gjenbruk, samt å redusere
forbrenning av plast og andre fossile produkter ved fjernvarmeanlegget på Heimdal.
2. Avfall som ressurs - sirkulærøkonomi, næringsutvikling og nye arbeidsplasser Trondheim
Renholdsverk har ansvaret for avfallshåndtering i Trondheim. Det samles inn store
mengder avfall. Mye av dette kan gjenvinnes til energi, resirkuleres til nye produkter,
gjenbrukes som de er eller repareres og gjenbrukes. Det settes av midler til et prosjekt
med sikte på å skape flere arbeidsplasser, forretningsmuligheter og øke
gjenvinningsgraden.
Kommunedirektøren bes med bakgrunn i vedtektene for fondet komme tilbake med en sak
til politisk behandling, og vurdere å søke eksterne forskningsmidler i samarbeid med
relevante forskningsmiljøer.
Votering:
 Lykkes forslag fikk 1 stemme (1KrF) og falt mot 65 stemmer (17Ap, 13H, 8SV, 7MDG, 5Sp,
4R, 4FrP, 3V, 3PP, 1Uavh).
 Arentz’ forslag fikk 5 stemmer (4R, 1Uavh) og falt mot 61 stemmer (17Ap, 13H, 8SV,
7MDG, 5Sp, 4FrP, 3V, 3PP, 1KrF).
 Skjøtskifts forslag fikk 24 stemmer (14H, 4FrP, 3V, 3PP) og falt mot 43 stemmer (17Ap,
8SV, 7MDG, 5Sp, 4R, 1KrF, 1Uavh)
 Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
 Salomonsens forslag ble vedtatt med 37 stemmer (17Ap, 8SV, 7MDG, 5Sp) mot 30
stemmer (14H, 4R, 4FrP, 3V, 3PP, 1KrF, 1Uavh).
Verbalforslagene ble enstemmig vedtatt oversendt de enkelte komiteene for innstilling til
bystyret.
Vedtak:
Bystyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022- 2025,
budsjett 2022, med de endringer som fremgår av tilleggsinnstilling fra 10.11.2021,
budsjettforslaget fra de rødgrønne partiene og følgende
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Endringer:
Budsjettvedtak for 2022, punkt 2.4.1 endres til: Lån til investeringer på inntil 2 358 millioner
kroner.
Skattevedtak for 2022, punkt 1.2 Eiendomsskatt, andre kulepunkt endres til:
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Utskrives med kroner 4,2 for hver kroner 1000 av takstverdien på næringseiendommer.
Rammetilskuddet økes med 29 millioner kroner i 2022 og 70 millioner kroner i 2022, som er
beste estimat på økning i kommunens inntekter som følge av forliket om statsbudsjett.
Endringer i skatteopplegget kan føre til endringer i fordelingen mellom skatt og
rammetilskudd. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele veksten i frie inntekter
mellom skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.
Det er foreløpig usikkert hvordan økningen i rammetilskuddet vil fordeles mellom
kommunene. Udisponert handlingsrom budsjetteres foreløpig som en avsetning under
sentrale bevilgninger, og at disponering av handlingsrommet skjer i 1. økonomirapport.
Driftsrammen til skole økes med 21 millioner kroner i 2022 og 46,2 millioner kroner i 2023
for å gi ramme for gratis SFO til 1. klassingene.
Investeringsrammen til prosjektet Utendørs skateanlegg, Regnbueparken økes med 5,7
millioner kroner i budsjett 2022 finansiert av 4,2 millioner lån og 1,5 millioner
merverdiavgiftskompensasjon.
Endringer i tekst:
Ny ishall (6 millioner i 2024)
Det er bevilget midler til reguleringsarbeid for ny ishall på Tiller, og vi forventer snarlig
avklaring rundt bruk av tomta så dette arbeidet kan intensiveres. Vi setter av midler til
videre arbeid med hallen i 2024.
Økobudsjett (verbalføring)
I arbeid med arealregnskap skal det også vurderes et budsjett som synliggjør verdien av
biomangfoldet og økosystemene. Tap av biomangfold og brudd på grøntstrukturer har
langsiktige sosioøkonomiske konsekvenser, i tillegg til klima- og miljømessige. De rødgrønne
partiene ber om at det, i arbeidet med arealregnskap, ses på hvordan et slikt budsjett kan
utformes for å sette tap av naturverdier i en sosioøkonomisk sammenheng.
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Heve livsoppholdssatsen for sosialhjelp (12,7 mill)
De rødgrønne endrer sosialhjelpssatsene fra januar 2022 ved å sette av 12,7 millioner kroner
per år slik at korttidssatsen avvikles og livsoppholdssatsen legges på kr. 7. 500,- for enslige
og samboere. Vedvarende økonomiske bekymringer bidrar til å forsterke andre problemer i
folks liv. Både fra et samfunnsøkonomisk og menneskelig perspektiv, er det viktig å øke
sosialhjelpssatsene som et fattigdomsbekjempende tiltak.
Tillegg:
Økt kommunalt handlingsrom fra regjeringen (verbal føring)
Smittesituasjon er vesentlig endret etter at budsjettet ble lagt frem, vi har fått en ny
nedstengning og det er stor usikkerhet hvordan 2022 vil utvikle seg. Kommunedirektøren
forventet en nedgang i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsmottakere.
På bakgrunn av den pågående pandemien og utfordringer knyttet til å få folk ut i
arbeidslivet, er det grunn til å tro at en reduksjon av antall deltakere på det nivået
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kommunedirektøren foreslår, ikke er realistisk. De rødgrønne partiene vil presisere at verken
sosialhjelp eller KVP kan avslås på bakgrunn av manglende økonomiske rammer. De som
søker og har rett på ytelsen skal få denne og den oppfølgingen de har krav på. En utsatt
gjenåpning av samfunnet gjør arbeidet med tiltaksplasser, kvalifisering og arbeid for de som
står utenfor arbeidslivet, mer utfordrende også i 2022.
Økt smitte i samfunnet generelt har satt våre tjenestetilbud under press, og vi opplever
bemanningsutfordringer spesielt innenfor oppvekst og helse. For å sikre at vi leverer gode
tjenester, må situasjonen følges nøye slik at ansatte blir ivaretatt samtidig som
tjenestetilbudet opprettholdes. De rødgrønne disponerer ikke økte kommunale rammer fra
regjeringen i dette budsjettet, men vil komme tilbake i 1. økonomirapport hvordan pengene
kan brukes mest mulig målrettet.
Kommunens laboratorietjenester (verbal føring)
Analysesenteret blir integrert i Trondheim bydrift for å opprettholde god beredskap både
når det gjelder biologiske og kjemiske analyser. Laboratorietjenestene skal imøtekomme
kommunale enheters behov i daglig drift og ulike prosjekter. De rødgrønne forutsetter at
kommunens analysebehov blir utført av Trondheim bydrift. Det forutsettes at omstillingen
løses innenfor eksisterende budsjett.
FoU - prosjekter innen klima, sirkulærøkonomi og nye arbeidsplasser (10 millioner)
Vi vil sette av inntil 10 millioner kroner per år til forsknings- og utviklingsprosjekter. Tiltakene
finansieres via næringsfondet og skal være i tråd med fondets vedtekter. Prosjektansvaret
legges under direktør for miljø, næring og samferdsel til fordeling på følgende tiltak.
1. Forskning på sortering, gjenvinning og gjenbruk - Trondheim Renholdsverk
Det settes av ekstra midler til forskningsprosjekter i samarbeid med Trondheim
Renholdsverk knyttet til bedre sortering og økt gjenvinning og gjenbruk, samt å redusere
forbrenning av plast og andre fossile produkter ved fjernvarmeanlegget på Heimdal.
2. Avfall som ressurs - sirkulærøkonomi, næringsutvikling og nye arbeidsplasser Trondheim
Renholdsverk har ansvaret for avfallshåndtering i Trondheim. Det samles inn store
mengder avfall. Mye av dette kan gjenvinnes til energi, resirkuleres til nye produkter,
gjenbrukes som de er eller repareres og gjenbrukes. Det settes av midler til et prosjekt
med sikte på å skape flere arbeidsplasser, forretningsmuligheter og øke
gjenvinningsgraden.
Kommunedirektøren bes med bakgrunn i vedtektene for fondet komme tilbake med en sak
til politisk behandling, og vurdere å søke eksterne forskningsmidler i samarbeid med
relevante forskningsmiljøer.
Sak PS 199/21
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Finansiering av gateparkering 2022 og 2023
Innstilling:
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Bystyret vedtar følgende tiltak for å nå vedtatt inntektskrav for gateparkering i 2022 og
2023:
1. Bystyret vedtar å øke parkeringsavgiftene med 25 prosent i 2022.
2. Bystyret vedtar å innføre boligsoneparkering på Lilleby og Lademoen i 2023.
3. Bystyret viser til sak om parkeringspolitikk i de rødgrønnes budsjettforslag og venter en
gjennomgang av kommunens virkemidler innen parkering inklusiv egen organisasjon som
synliggjør hvordan vi oppnår de mål vi har knyttet til redusert biltrafikk
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 45 stemmer (17Ap, 8SV, 7MDG, 5Sp, 4R, 2V, 1KrF, 1Uavh) mot
22 stemmer (14H, 4FrP, 1V, 3PP).
Vedtak:
Bystyret vedtar følgende tiltak for å nå vedtatt inntektskrav for gateparkering i 2022 og
2023:
1. Bystyret vedtar å øke parkeringsavgiftene med 25 prosent i 2022.
2. Bystyret vedtar å innføre boligsoneparkering på Lilleby og Lademoen i 2023.
3. Bystyret viser til sak om parkeringspolitikk i de rødgrønnes budsjettforslag og venter en
gjennomgang av kommunens virkemidler innen parkering inklusiv egen organisasjon som
synliggjør hvordan vi oppnår de mål vi har knyttet til redusert biltrafikk
Sak PS 200/21

Nye avgiftssatser for gateparkering, leie av offentlig grunn, m.v. for 2022
Innstilling:
1. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gateparkering fra 1.1.2022, med de
endringer som fremgår av budsjettforslag 2022 fra de rødgrønne partiene
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Område
Bysone, progressiv
Midtbyen
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
14 Frostakaia
23 Bakklandet
St. Olav, Gryta, Lerkendal, Nedre Elevhavn, Nedre Bakklandet,
Sentralstasjonen v/P-Hotels, Innherredsveien, Bassengbakken
Akutten (2 timer)
St. Olav Akutten
30 minutter
Nedre Elvehavn (Beddingen), Sentralstasjonen
Ytre sone, flat sats:
21 Møllenberg, 22 Møllenberg
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Takst 2022, inkl. mva
1 time 48 kroner
2 timer 105 kroner
3 timer 174 kroner

48 kroner per time
48 kr. per 30 min.
39 kroner per time
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25 Lademoen, 26 Svartlamoen, 29 Rosenborg
31 Nidarø, 32 Øya, 33 Klæbuveien, 34 Lerkendal
Elgeseter gt. og Høyskoleveien
Vangslund gt., Mellomveien, Stadsing. Dahls gt.
Nonnegata,
Henrik Mathisens vei
Alle områder – Smartpark
Vedtatt takster for den enkeltte sone/område. Minimum belastning kroner 10
EasyPark
Vedtatte takster for den enkelte sone/område. Minimum belastning kroner 10
2. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for boligsoneparkering m.m. fra 1.1.2022, med
de endringer som fremgår av budsjettforslag 2022 fra de rødgrønne partiene.
Boligsone og servicebil
Takst 2022
Merknader
Boligsone
Bil nr. 1
680 kroner
Per måned
Bil nr. 2
1 246 kroner
Per måned
Bil nr. 3
1 733 kroner
Per måned
Næringsdrivende
2 320 kroner
Per måned
Omsorgkort
680 kroner
Per måned
Gjestekort
310 kroner
Per uke
Servicebil på parkeringsplass
394 kroner
Per døgn
Avgiftsbelagte plasser/boligsone
394 kroner
Per døgn
På særskilte plasser, HC, MC etc.
641 kroner
Per døgn
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3. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av grunn til basestasjoner og antenner
fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt
24 800 kroner
plass for antenner på tak/fasade
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i
24 800 kroner
eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen.
Leie av grunn for mast/hytte for teknisk utstyr i øvrige
14 900 kroner
områder.
Leie på kommunal mast med påhengt skap.
7 500 kroner
Leie av kommunal grunn til skap.
7 500 kroner
Leie på kommunal mast med egen hytte for teknisk utstyr
14 900 kroner
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen
14 900 kroner
hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med
7 500 kroner
påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.
4. Bystyret vedtar følgende betalingssats for flagging og oppheng av bannere på
kommunale flaggstenger/gatelysmaster 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Arrangementsflagg
130 kroner
Per flagg, inntil 1 uke
Arrangementsbannere i Olav Tryggvasons gt
30 750 kroner
Per arrangement
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Arrangementsbannere i Kongens gt øst/vest

15 400 kroner

Per arrangement

5. Bystyret vedtar følgende betalingssats for leie av offentlige eide strømskap fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Torvet
Granittkasse med uttak
300 kroner
Per kasse, per dag
Arrangements- og
230 kroner
Per kum, per dag
uteserveringskum
Arrangementskum 1
50 kroner
Per dag
(SV-kvadrant)
Arrangementskum 2
120 kroner
Per dag
(SØ-kvadrant)
Miksebord ved Olav
500 kroner
Per dag
Tryggvasons
Miksebord ved
50 kroner
Per dag
Hverdagsscenen
Distrubusjonsskap Kongens
330 kroner
Per skap, per dag
gate og Munkegata
Powerlock
4 000 kroner
Per dag
Annet
16A, 230V
60 kroner
Per uttak, per dag
32A 230v
200 kroner
Per uttak, per dag
Andre strømskap
260 kroner
1x16A 230V og 1x32A
230 V, per dag
Parasollfester Torvet
Parasollfeste
9 500 kroner
Per feste, per sesong
4 x 1,8kw
Parasaollfeste
390 kroner
Per feste, per dag
2 x 1,8 eller 4 x 0,9
Parasollfeste u/strøm
350 kroner
Per feste, per dag
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6. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for tap av nøkler til strømskap fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Tapsgebyr
1 000 kroner
Per nøkkel
7. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til uteservering, fra
1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Uteservering med alkoholservering
Sesong
2
Uteservering sommer
610 kroner per m
15.5. – 15.9.
2
Uteservering sommer, utvidet
990 kroner per m
1.4. – 15.10.
Uteservering vinter
360 kroner per m2
16.10. – 31.3.
2
Uteservering, indre del av Torvet
300 kroner per m
Per måned
Uteservering uten alkoholservering
Uteservering sommer
310 kroner per m2
15.5. – 15.9.
2
Uteservering sommer, utvidet
550 kroner per m
1.4. – 15.10.
2
Uteservering vinter
180 kroner per m
16.10. – 31.3.
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Uteservering, indre del av Torvet

150 kroner per m2

Per måned

8. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til salgsplasser
1.1.2022
Salgs-/torvplass
Salgsplass 1. og 17. mai
980 kroner
Per plass
Salgs-/torvplass 1 dag
240 kroner
Per plass
Salgs-/torvplass 1 måned
3 200 kroner
Per plass
Salgs-/torvplass 4 måneder
8 800 kroner
Per plass
Salgsplass, foodtruck 1 uke
620 kroner
Per plass
Salgsplass, foodtruck 1 måned
1 600 kroner
Per plass
Salgsplass, foodtruck 1 år
12 300 kroner
Per plass
Mobile salgsplasser, inntil 2 år
300 kroner
Per m2, per måned
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9. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til arrangement fra
1.1.2022
Arrangement
Alle arrangement uten
Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
salg/sponsor/kommersielt
Alle arrangement med salsalg/sponsor/kommersielt
Torvet, per kvadrant
7 400 kroner
Per dag
Torvet, hele
15 800 kroner
Per dag
Større byrom
7 200 kroner
Per dag
Gateløp
2 300 kroner
Per dag, per gateløp
Alle byrom i sentrum
3 600 kroner
Per dag
Bydelsarrangement
Etter avtale
Leieavtale skal inngås
Mindre idrettsarrangement utenfor
Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
sentrum
Bytte- og bruktmarked i privat regi
Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i næringsregi med
ArrangementsPer dag
sponsor/kommersielt
satser
Sponsorprofilering i byrom/gateløp
1 100 kroner
Per dag per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved 15 100 kroner
arrangement
Parkering i tilknytning til ovennevnte
Etter avtale med Trondheim Parkering
10. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til andre tiltak fra
1.1.2022
Andre tiltak
Andre tiltak
300 kroner
Per m2, per måned
Gasskap og lignende
Etter avtale
Per år
Universell tilrettlegging
Fra 75 000 – 250 000 Engangsleie så lenge
kroner
bygningen står
Ombygninger og lignende
Fra 30 000 – 100 000 Engangsleie i tiltakets
kroner
levetid
Mindre tiltak, lagring (ikke rigg)
50 kroner
Per m2 per måned
Rigg, utkantstrøk per 100 m2
330 kroner
Per måned
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Rigg, sentrale strøk per 100 m2
Rigg uten avtale
Langtidsleie, salgsstativ i tilknytning
til fast utsalgssted

1 300 kroner
Fra 1 000 kroner
Ingen betaling

Per måned
Per 100 m2, per uke
Leieavtale skal inngås

11. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for behandling av gravesøknader fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknad
Utstedelse av
6 030 kroner
Per gebyr
gravearbeidsvarslingstillatelse
(gravesøknadsgebyret)
Utstedelse av tillatelse for tiltak i K-Grav
2 720 kroner
Per gebyr
Kontroll gebyr
860 kroner
Per gebyr
12. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gategrunnsleie ved overflatearbeid fra
1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknad
Indre sone*
7,35 kroner
Per m2
Ytre sone**
3,90 kroner
Per m2
* Indre sone: Midtbyen og tilstøtende definerte områder med tette gatefasader
**Ytre sone: Øvrige deler av Trondheim kommune
Behandling:
Ingrid Skjøtskift (H) alternativt forslag til innledningene til punkt 1 og 2 på vegne av H, FrP, V,
PP:
1. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gateparkering fra 1.1.2022, med de endringer
som fremgår av budsjettforslag 2022 fra partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og
Pensjonistpartiet.
2. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for boligsoneparkering m.m. fra 1.1.2022, med
de endringer som fremgår av budsjettforslag 2022 fra partiene Høyre, Fremskrittspartiet,
Venstre og Pensjonistpartiet.
Votering:
 Ved alternativ votering mellom innstillingens innledninger til punkt 1 og 2 og Skjøtskifts
forslag ble innstillingens vedtatt med 43 stemmer (17Ap, 8SV, 7MDG, 5Sp, 4R, 1KrF,
1Uavh) mot 24 stemmer (14H, 4FrP, 3V, 3PP) avgitt for Skjøtskifts forslag.
 Innstillingen unntatt innledningene til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gateparkering fra 1.1.2022, med de endringer
som fremgår av budsjettforslag 2022 fra de rødgrønne partiene
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Område
Bysone, progressiv
Midtbyen
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
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14 Frostakaia
23 Bakklandet
St. Olav, Gryta, Lerkendal, Nedre Elevhavn, Nedre Bakklandet,
Sentralstasjonen v/P-Hotels, Innherredsveien, Bassengbakken
Akutten (2 timer)
St. Olav Akutten
48 kroner per time
30 minutter
Nedre Elvehavn (Beddingen), Sentralstasjonen
48 kr. per 30 min.
Ytre sone, flat sats:
21 Møllenberg, 22 Møllenberg
39 kroner per time
25 Lademoen, 26 Svartlamoen, 29 Rosenborg
31 Nidarø, 32 Øya, 33 Klæbuveien, 34 Lerkendal
Elgeseter gt. og Høyskoleveien
Vangslund gt., Mellomveien, Stadsing. Dahls gt.
Nonnegata,
Henrik Mathisens vei
Alle områder – Smartpark
Vedtatt takster for den enkeltte sone/område. Minimum belastning kroner 10
EasyPark
Vedtatte takster for den enkelte sone/område. Minimum belastning kroner 10
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2. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for boligsoneparkering m.m. fra 1.1.2022, med
de endringer som fremgår av budsjettforslag 2022 fra de rødgrønne partiene.
Boligsone og servicebil
Takst 2022
Merknader
Boligsone
Bil nr. 1
680 kroner
Per måned
Bil nr. 2
1 246 kroner
Per måned
Bil nr. 3
1 733 kroner
Per måned
Næringsdrivende
2 320 kroner
Per måned
Omsorgkort
680 kroner
Per måned
Gjestekort
310 kroner
Per uke
Servicebil på parkeringsplass
394 kroner
Per døgn
Avgiftsbelagte plasser/boligsone
394 kroner
Per døgn
På særskilte plasser, HC, MC etc.
641 kroner
Per døgn
3. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av grunn til basestasjoner og antenner
fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt
24 800 kroner
plass for antenner på tak/fasade
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i
24 800 kroner
eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen.
Leie av grunn for mast/hytte for teknisk utstyr i øvrige
14 900 kroner
områder.
Leie på kommunal mast med påhengt skap.
7 500 kroner
Leie av kommunal grunn til skap.
7 500 kroner
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Leie på kommunal mast med egen hytte for teknisk utstyr
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen
hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.
Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med
påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

14 900 kroner
14 900 kroner
7 500 kroner

4. Bystyret vedtar følgende betalingssats for flagging og oppheng av bannere på
kommunale flaggstenger/gatelysmaster 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Arrangementsflagg
130 kroner
Per flagg, inntil 1 uke
Arrangementsbannere i Olav Tryggvasons gt
30 750 kroner
Per arrangement
Arrangementsbannere i Kongens gt øst/vest
15 400 kroner
Per arrangement
5. Bystyret vedtar følgende betalingssats for leie av offentlige eide strømskap fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Torvet
Granittkasse med uttak
300 kroner
Per kasse, per dag
Arrangements- og
230 kroner
Per kum, per dag
uteserveringskum
Arrangementskum 1
50 kroner
Per dag
(SV-kvadrant)
Arrangementskum 2
120 kroner
Per dag
(SØ-kvadrant)
Miksebord ved Olav
500 kroner
Per dag
Tryggvasons
Miksebord ved
50 kroner
Per dag
Hverdagsscenen
Distrubusjonsskap Kongens
330 kroner
Per skap, per dag
gate og Munkegata
Powerlock
4 000 kroner
Per dag
Annet
16A, 230V
60 kroner
Per uttak, per dag
32A 230v
200 kroner
Per uttak, per dag
Andre strømskap
260 kroner
1x16A 230V og 1x32A
230 V, per dag
Parasollfester Torvet
Parasollfeste
9 500 kroner
Per feste, per sesong
4 x 1,8kw
Parasaollfeste
390 kroner
Per feste, per dag
2 x 1,8 eller 4 x 0,9
Parasollfeste u/strøm
350 kroner
Per feste, per dag
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6. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for tap av nøkler til strømskap fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Tapsgebyr
1 000 kroner
Per nøkkel
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7. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til uteservering, fra
1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknader
Uteservering med alkoholservering
Sesong
2
Uteservering sommer
610 kroner per m
15.5. – 15.9.
2
Uteservering sommer, utvidet
990 kroner per m
1.4. – 15.10.
Uteservering vinter
360 kroner per m2
16.10. – 31.3.
2
Uteservering, indre del av Torvet
300 kroner per m
Per måned
Uteservering uten alkoholservering
Uteservering sommer
310 kroner per m2
15.5. – 15.9.
2
Uteservering sommer, utvidet
550 kroner per m
1.4. – 15.10.
2
Uteservering vinter
180 kroner per m
16.10. – 31.3.
Uteservering, indre del av Torvet
150 kroner per m2
Per måned
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8. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til salgsplasser
1.1.2022
Salgs-/torvplass
Salgsplass 1. og 17. mai
980 kroner
Per plass
Salgs-/torvplass 1 dag
240 kroner
Per plass
Salgs-/torvplass 1 måned
3 200 kroner
Per plass
Salgs-/torvplass 4 måneder
8 800 kroner
Per plass
Salgsplass, foodtruck 1 uke
620 kroner
Per plass
Salgsplass, foodtruck 1 måned
1 600 kroner
Per plass
Salgsplass, foodtruck 1 år
12 300 kroner
Per plass
Mobile salgsplasser, inntil 2 år
300 kroner
Per m2, per måned
9. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til arrangement fra
1.1.2022
Arrangement
Alle arrangement uten
Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
salg/sponsor/kommersielt
Alle arrangement med salsalg/sponsor/kommersielt
Torvet, per kvadrant
7 400 kroner
Per dag
Torvet, hele
15 800 kroner
Per dag
Større byrom
7 200 kroner
Per dag
Gateløp
2 300 kroner
Per dag, per gateløp
Alle byrom i sentrum
3 600 kroner
Per dag
Bydelsarrangement
Etter avtale
Leieavtale skal inngås
Mindre idrettsarrangement utenfor
Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
sentrum
Bytte- og bruktmarked i privat regi
Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
Bytte- og bruktmarked i næringsregi med
ArrangementsPer dag
sponsor/kommersielt
satser
Sponsorprofilering i byrom/gateløp
1 100 kroner
Per dag per gateløp
Engangstillegg for servering av alkohol ved 15 100 kroner
arrangement
Parkering i tilknytning til ovennevnte
Etter avtale med Trondheim Parkering
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10. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn til andre tiltak fra
1.1.2022
Andre tiltak
Andre tiltak
300 kroner
Per m2, per måned
Gasskap og lignende
Etter avtale
Per år
Universell tilrettlegging
Fra 75 000 – 250 000 Engangsleie så lenge
kroner
bygningen står
Ombygninger og lignende
Fra 30 000 – 100 000 Engangsleie i tiltakets
kroner
levetid
Mindre tiltak, lagring (ikke rigg)
50 kroner
Per m2 per måned
Rigg, utkantstrøk per 100 m2
330 kroner
Per måned
Rigg, sentrale strøk per 100 m2
1 300 kroner
Per måned
Rigg uten avtale
Fra 1 000 kroner
Per 100 m2, per uke
Langtidsleie, salgsstativ i tilknytning Ingen betaling
Leieavtale skal inngås
til fast utsalgssted
11. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for behandling av gravesøknader fra 1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknad
Utstedelse av
6 030 kroner
Per gebyr
gravearbeidsvarslingstillatelse
(gravesøknadsgebyret)
Utstedelse av tillatelse for tiltak i K-Grav
2 720 kroner
Per gebyr
Kontroll gebyr
860 kroner
Per gebyr
12. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gategrunnsleie ved overflatearbeid fra
1.1.2022
Type leie
Takst 2022
Merknad
Indre sone*
7,35 kroner
Per m2
Ytre sone**
3,90 kroner
Per m2
* Indre sone: Midtbyen og tilstøtende definerte områder med tette gatefasader
**Ytre sone: Øvrige deler av Trondheim kommune
Sak PS 201/21

Gebyrsatser innenfor det tekniske området 2022
Innstilling:
1. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for renovasjon for 2022 gjeldende fra 1.1.2022:
Ordinær kildesortering
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Beholder/
containerstørrelse

Restavfall, tømmes Papp/papir, tømmes
hver 14. dag
hver 4. uke

Plast, tømmes
hver 8. uke

140 liter

2 412

284

142

240 liter

3 975

468

234

370 liter

6 354

748

374
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660 liter

11 334

1 333

667

1 500 liter

19 303

2 271

1 135

2 000 liter

25 729

3 027

1 513

3 000 liter

38 606

4 542

2 271

6 055

3 028

4 000 liter
51 469
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

Tømming i Midtbyen og sentrumsnære områder
Beholder/
Restavfall, tømmes Papp/papir, tømmes
containerstørrelse
hver 14. dag
hver 4. uke

Plast, tømmes
hver 8. uke

140 liter

4 088

721

4 810

240 liter

6 867

1 212

8 079

370 liter

10 793

1 905

12 698

660 liter

19 253

3 398

22 651

1 500 liter

32 808

5 790

38 597

2 000 liter

43 748

7 720

51 468

3 000 liter

65 622

11 580

77 202

4 000 liter
87 512
15 443
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

102 956

Hytterenovasjon
Hytterenovasjon er beregnet til 40 % av normalgebyr (140 liter). Gebyret utgjør 1135 kroner
inklusiv merverdiavgift.
Ekstra nøkkel
Gebyr for ekstra brikke/nøkkel for avfallsløsninger er 100 kroner inklusiv merverdiavgift.
Tilleggsgebyr
Gebyr for plassering av avfallsbeholder fra 10 til 20 meter fra vei er 561 kroner per beholder
per år inklusiv merverdiavgift. Deretter er tillegget 280 kroner per beholder per påbegynt 10
meter.
Gebyr for restavfall
Gebyr for levering på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon er 1,55 kroner per kg inklusiv mva.
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Gebyr for rene og bearbeidede masser
Gebyr for levering av rene og bearbeidede masser ved hageavfallsmottaket er 0,25 kroner
per kg inklusive merverdiavgift.
Engangsstøtte
Det er engangsstøtte mot dokumentasjon for bruk av tøybleier med 50 % av kostnaden inntil
1000 kroner inklusiv merverdiavgift per barn.
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Kompostering
Det er engangsstøtte mot dokumentasjon for varmkompost eller bokashi
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift.
Nedgravde løsninger
For nedgravde innsamlingsløsninger beregnes renovasjonsgebyret per husstand. For 2022
blir gebyret 1892 kroner inklusive merverdiavgift per husstand.
Ekstratømming av containere og avfallsbeholdere
Pris
Ekstratømming beholdere

420 kroner

Ekstratømming containere
1675 kroner
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.
2.

Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for vann og avløp for 2022 gjeldende fra 1.1.2022:
Grunnlag

Vann

Avløp

Årsgebyr for abonnenter med vannmåler
Abonnementsgebyr, fast pris per år
Forbruksavhengig gebyr, per 1000 liter per år

583,00

739,00

16,01

20,15

Årsavgift vannmåler, ½”–1”

357,00

Årsavgift vannmåler, 1 ½”

568,00

Årsgebyr for abonnenter uten vannmåler
Abonnementsgebyr, fast pris per år

583,00

739,00

40,04

50,37

64,83

61,58

5 858

5 565

Avgiftspliktig areal 100–200 m² per år

11 719

11 133

Avgiftspliktig areal over 200 m² per år
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

17 442

16 569

Forbruksgebyr (per m² bygningsareal) *) per år
Ordinært tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr per m² bygningsareal (engangs)
Tilknytningsgebyr for driftsbygninger i jordbruket
Avgiftspliktig areal mindre enn 100 m² per år

*) Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 2,5, det vil si 1 m² omregnes til 2,5 m

3.

Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for slamtømming og mindre avløpsanlegg for 2022
gjeldende fra 1.1.2022:
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Ytelse
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3

Satser 2022

Kloakkummer
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Per år for spyling og tømming

1 571

Slamavskillere, septiktanker, tette tanker
Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m .

2 390

3

Tillegg for flere tømminger per år, tømming utover 4 m (per m )
3

446

3

Tilsynsgebyr
Årlig gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg

463

Søknad om utslippstillatelse
Saksbehandlingsgebyr per søknad
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.
4.

10 250

Bystyret vedtar følgende saksbehandlingsgebyr knyttet til terrenginngrep i forurenset
grunn og gebyr for feiing og service av fyrkjeler for 2022 gjeldende fra 1.1.2022:
Satser 2022
Terrenginngrep
- Forenklet
- Enkel
- Middels
- Komplisert
- Svært komplisert
Tilsyn
-Tilsyn enkel
-Tilsyn komplisert

5 600
11 300
22 500
34 000
45 200
20 250
33 750

Gebyr for tilsyn med feiing og service av fyrkjeler
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.
5.

640

Bystyret vedtar følgende gebyrsats for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for 2022
gjeldende fra 1.1.2022:
Type avgift

Sats 2022

Ordinært feiegebyr *)
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

411

*) Avgiften beregnes med kroner 411 per pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

273093/21

210000668728

Vedtak:
1. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for renovasjon for 2022 gjeldende fra 1.1.2022:
Ordinær kildesortering
Beholder/
containerstørrelse

Restavfall, tømmes Papp/papir, tømmes
hver 14. dag
hver 4. uke
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140 liter

2 412

284

142

240 liter

3 975

468

234

370 liter

6 354

748

374

660 liter

11 334

1 333

667

1 500 liter

19 303

2 271

1 135

2 000 liter

25 729

3 027

1 513

3 000 liter

38 606

4 542

2 271

6 055

3 028

4 000 liter
51 469
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

Tømming i Midtbyen og sentrumsnære områder
Beholder/
Restavfall, tømmes Papp/papir, tømmes
containerstørrelse
hver 14. dag
hver 4. uke

Plast, tømmes
hver 8. uke

140 liter

4 088

721

4 810

240 liter

6 867

1 212

8 079

370 liter

10 793

1 905

12 698

660 liter

19 253

3 398

22 651

1 500 liter

32 808

5 790

38 597

2 000 liter

43 748

7 720

51 468

3 000 liter

65 622

11 580

77 202

4 000 liter
87 512
15 443
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

102 956

Hytterenovasjon
Hytterenovasjon er beregnet til 40 % av normalgebyr (140 liter). Gebyret utgjør 1135 kroner
inklusiv merverdiavgift.
Ekstra nøkkel
Gebyr for ekstra brikke/nøkkel for avfallsløsninger er 100 kroner inklusiv merverdiavgift.
Tilleggsgebyr
Gebyr for plassering av avfallsbeholder fra 10 til 20 meter fra vei er 561 kroner per beholder
per år inklusiv merverdiavgift. Deretter er tillegget 280 kroner per beholder per påbegynt 10
meter.
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Gebyr for restavfall
Gebyr for levering på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon er 1,55 kroner per kg inklusiv mva.
Gebyr for rene og bearbeidede masser
Gebyr for levering av rene og bearbeidede masser ved hageavfallsmottaket er 0,25 kroner
per kg inklusive merverdiavgift.
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Engangsstøtte
Det er engangsstøtte mot dokumentasjon for bruk av tøybleier med 50 % av kostnaden inntil
1000 kroner inklusiv merverdiavgift per barn.
Kompostering
Det er engangsstøtte mot dokumentasjon for varmkompost eller bokashi
(hjemmekompostering av matavfall) med 50 % av kostnaden inntil 1000 kroner inklusiv
merverdiavgift.
Nedgravde løsninger
For nedgravde innsamlingsløsninger beregnes renovasjonsgebyret per husstand. For 2022
blir gebyret 1892 kroner inklusive merverdiavgift per husstand.
Ekstratømming av containere og avfallsbeholdere
Pris
Ekstratømming beholdere

420 kroner

Ekstratømming containere
1675 kroner
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.
2.

Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for vann og avløp for 2022 gjeldende fra 1.1.2022:
Grunnlag

Vann

Avløp

Årsgebyr for abonnenter med vannmåler
Abonnementsgebyr, fast pris per år
Forbruksavhengig gebyr, per 1000 liter per år

583,00

739,00

16,01

20,15

Årsavgift vannmåler, ½”–1”

357,00

Årsavgift vannmåler, 1 ½”

568,00

Årsgebyr for abonnenter uten vannmåler
Abonnementsgebyr, fast pris per år

583,00

739,00

40,04

50,37

64,83

61,58

5 858

5 565

Avgiftspliktig areal 100–200 m² per år

11 719

11 133

Avgiftspliktig areal over 200 m² per år
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

17 442

16 569

Forbruksgebyr (per m² bygningsareal) *) per år
Ordinært tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr per m² bygningsareal (engangs)
Tilknytningsgebyr for driftsbygninger i jordbruket
Avgiftspliktig areal mindre enn 100 m² per år

3
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*) Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 2,5, det vil si 1 m² omregnes til 2,5 m
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3.

Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for slamtømming og mindre avløpsanlegg for 2022
gjeldende fra 1.1.2022:
Ytelse

Satser 2022

Kloakkummer
Per år for spyling og tømming

1 571

Slamavskillere, septiktanker, tette tanker
Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m .

2 390

3

Tillegg for flere tømminger per år, tømming utover 4 m (per m )
3

446

3

Tilsynsgebyr
Årlig gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg

463

Søknad om utslippstillatelse
Saksbehandlingsgebyr per søknad
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.
4.

10 250

Bystyret vedtar følgende saksbehandlingsgebyr knyttet til terrenginngrep i forurenset
grunn og gebyr for feiing og service av fyrkjeler for 2022 gjeldende fra 1.1.2022:
Satser 2022
Terrenginngrep
- Forenklet
- Enkel
- Middels
- Komplisert
- Svært komplisert
Tilsyn
-Tilsyn enkel
-Tilsyn komplisert

5 600
11 300
22 500
34 000
45 200
20 250
33 750

Gebyr for tilsyn med feiing og service av fyrkjeler
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.
5.

640

Bystyret vedtar følgende gebyrsats for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for 2022
gjeldende fra 1.1.2022:
Type avgift

Sats 2022

Ordinært feiegebyr *)
Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

411

*) Avgiften beregnes med kroner 411 per pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Sak PS 202/21
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Egenbetaling for helse og omsorgstjenester per 1.1. 2022
Innstilling:
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Bystyret vedtar følgende egenbetalingssatser for helse- og omsorgstjenester per 1.1.2022:
1. Praktisk hjelp i hjemmet
Inntekt i
Beregningsperiode
Pris i kroner
Maksimalpris i
kroner per måned
Kroner*
1.1.2022-31.122022 per time
Inntil 2G:
212 798
215
215
2-3G:
212 799 - 319 197
507
1 521
3-4G:
319 198 – 425 596
507
2 028
Over 4G:
425 597
507
2 535
* Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2021 er kr 106 399.
2. Korttids døgnopphold i sykehjem/ intermediær/ etterbehandling og i
rehabiliteringssenter kr 180,- per døgn.
3. Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon kr.100,- per dag,
eksklusiv kost.
4. Dagopphold i sykehjem kr. 100,- per dag inklusiv kost.
5. Levering av hovedrett + dessert til hjemmeboende koster kr. 100,Levering av hovedrett uten dessert koster kr. 91,50.
6. a) Dersom brukeren må flytte trygghetsalarmen internt i leiligheten, må bruker betale kr.
350,-.
b) Ved flytting til en annen adresse betales et flyttegebyr på kr. 700,-.
7. Maksimalsatsen for langtidsopphold i institusjon er 49.446,- kroner per måned.
8. Enhetsledere for helse- og velferdskontor kan innvilge helt eller delvis fritak dersom
brukeren kan dokumentere betalingsvansker.
9. Brukeren betaler timepris fra den dagen brukeren faktisk mottar en tjeneste.
Kommunen har ikke anledning til å kreve egenbetaling ut over selvkost slik staten har
definert selvkost. Dersom månedspris etter abonnementssystemet gir en høyere
timesats enn vedtatt sats for selvkost, skal bruker betale timepris.
Timeprisen for 2022 er kr. 507-.

273093/21

210000668728

10. Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning:
a) Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 334,b) Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 226,c) Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 226,d) Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
e) Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 220,f) Gruppe på 20-29 personer, per person kr 157,g) Gruppe på 30 personer eller flere, per person kr 104,h) Studenter betaler kr. 222,i) Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 115,j) Tillegg for hver vaksine kr. 104,k) Ikke møtt til time kr. 334,l) Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for konsultasjonen
(betale for vaksinasjonen).
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Bystyret vedtar følgende egenbetalingssatser for helse- og omsorgstjenester per 1.1.2022:
1. Praktisk hjelp i hjemmet
Inntekt i
Beregningsperiode
Pris i kroner
Maksimalpris i
Kroner*
kroner per måned
1.1.2022-31.122022 per time
Inntil 2G:
212 798
215
215
2-3G:
212 799 - 319 197
507
1 521
3-4G:
319 198 – 425 596
507
2 028
Over 4G:
425 597
507
2 535
* Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2021 er kr 106 399.
2. Korttids døgnopphold i sykehjem/ intermediær/ etterbehandling og i
rehabiliteringssenter kr 180,- per døgn.
3. Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon kr.100,- per dag,
eksklusiv kost.
4. Dagopphold i sykehjem kr. 100,- per dag inklusiv kost.
5. Levering av hovedrett + dessert til hjemmeboende koster kr. 100,Levering av hovedrett uten dessert koster kr. 91,50.
6. a) Dersom brukeren må flytte trygghetsalarmen internt i leiligheten, må bruker betale kr.
350,-.
b) Ved flytting til en annen adresse betales et flyttegebyr på kr. 700,-.
7. Maksimalsatsen for langtidsopphold i institusjon er 49.446,- kroner per måned.
8. Enhetsledere for helse- og velferdskontor kan innvilge helt eller delvis fritak dersom
brukeren kan dokumentere betalingsvansker.
9. Brukeren betaler timepris fra den dagen brukeren faktisk mottar en tjeneste.
Kommunen har ikke anledning til å kreve egenbetaling ut over selvkost slik staten har
definert selvkost. Dersom månedspris etter abonnementssystemet gir en høyere
timesats enn vedtatt sats for selvkost, skal bruker betale timepris.
Timeprisen for 2022 er kr. 507-.
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10. Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning:
a) Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 334,b) Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 226,c) Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 226,d) Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
e) Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 220,f) Gruppe på 20-29 personer, per person kr 157,g) Gruppe på 30 personer eller flere, per person kr 104,h) Studenter betaler kr. 222,i) Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 115,j) Tillegg for hver vaksine kr. 104,k) Ikke møtt til time kr. 334,l) Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for konsultasjonen
(betale for vaksinasjonen).
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Sak PS 203/21

Takster for gravplasser og leie av kirkebygg 2022
Innstilling:
Bystyret vedtar følgende takster for gravplasser og leie av kirkebygg fra 1.1.2022: (beløp i
kr.)
Tjeneste

Avgift
2021

Forslag
2022

1

Feste kistegrav

300

308

2

Feste urnegravsted

188

192

Navnet minnelund
3

Navnet minnelund 20 år

12 120

12 420

4

Reservasjon av plass på navnet minnelund i 5 år

3 030

3 105

5

Nedsetting av urner på navnet minnelund for utenbysboende
inkludert stell, navneplate og minnesmerke i 20 år

19 640

20 128

6

Reservasjon av plass på navnet minnelund for utenbysboende i
5 år

4 910

5 032

7

Gebyr avbestilling av navneskilt til minnelund

741

760

8

Skifte av skadet navneskilt

513

526

522

535

548

562

11 Leie av kirke og kapell utenbysboende

5 476

5 613

12 Gravsetting utenbysboende, ny grav

14 500

14 500

13 Kremasjon utenbysboende

6 430

6 591

14 Nedsette urne utenbysboende, adm.

2 620

2686

15 Gravsetting dir. utenbysboende, gammel grav

10 069

10 321

Urneforsendelse
9

Urnekapsel innenbysboende

10 Urneforsendelse i Norge
Seremoni og gravsetting
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Diverse tjenester på gravplassene

Møteprotokoll for Bystyret, 16.12.2021 (21/39893)

Side 25 av 40

Tjeneste

Avgift
2021

Forslag
2022

16 Feste av grav med etablert gravminne, med blomsterstell
Engangsbeløp for 20 år

15 000

15 000

17 Feste av grav med etablert gravminne, uten
blomsterstell. Engangsbeløp for 20 år

7 500

7 500

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bystyret vedtar følgende takster for gravplasser og leie av kirkebygg fra 1.1.2022: (beløp i
kr.)
Tjeneste

Avgift
2021

Forslag
2022

1

Feste kistegrav

300

308

2

Feste urnegravsted

188

192

Navnet minnelund
3

Navnet minnelund 20 år

12 120

12 420

4

Reservasjon av plass på navnet minnelund i 5 år

3 030

3 105

5

Nedsetting av urner på navnet minnelund for utenbysboende
inkludert stell, navneplate og minnesmerke i 20 år

19 640

20 128

6

Reservasjon av plass på navnet minnelund for utenbysboende i
5 år

4 910

5 032

7

Gebyr avbestilling av navneskilt til minnelund

741

760

8

Skifte av skadet navneskilt

513

526

522

535

548

562

11 Leie av kirke og kapell utenbysboende

5 476

5 613

12 Gravsetting utenbysboende, ny grav

14 500

14 500

Urneforsendelse
9

Urnekapsel innenbysboende

10 Urneforsendelse i Norge
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Seremoni og gravsetting
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13 Kremasjon utenbysboende

6 430

6 591

14 Nedsette urne utenbysboende, adm.

2 620

2686

15 Gravsetting dir. utenbysboende, gammel grav

10 069

10 321

Diverse tjenester på gravplassene
Tjeneste

Avgift
2021

Forslag
2022

16 Feste av grav med etablert gravminne, med blomsterstell
Engangsbeløp for 20 år

15 000

15 000

17 Feste av grav med etablert gravminne, uten
blomsterstell. Engangsbeløp for 20 år

7 500

7 500

Sak PS 204/21

Kommunale utleiepriser 2022 for idrettsanlegg
Innstilling:

Bystyret vedtar følgende priser for leie av kommunale idrettsanlegg og kommunale tjenester fra
1.1.2022, i henhold til vedlegg 1:
1a. Fotballbaner trening og kamp pr. time kr.600
1b. Fotballbaner større arrangement pr. dag kr.11 515
2a. Friidrettbaner på Dalgård og Øya Fri
2b. Større arrangement pr. dag kr.11 455
2c. Ranheim friidrettshall trening og arr. pr. time kr.600
2d. Ranheim friidrettshall leie av garderobe til andre formål kr.695
2e. Ranheim friidrettshall, større arrangement pr. dag kr.34 075
2f. Ranheim friidrettshall, trening og arrangement utenfor turnus/sesong/åpningstid Etter avtale
3a. Idrettshaller utenbys lag, private og fylkeskommunale aktører pr. time kr.600
3b. Leie av garderober til andre formål kr.695
3c. Større arrangement pr. dag kr.22 250
4a. Leangen kunstisbane arrangement utenbys lag og fylkeskommunale aktører kr.34 695
4b. Trening og arrangement pr. time kr.600
5a. Ishall m/u is - trening og arrangement utenbys lag, private og fylkeskommunale aktører pr. time
kr.600
5b. Større arrangement pr. dag kr.29 410
5c. Arrangement m/u is utenfor turnus/ sesong/ åpningstid Etter avtale
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6a. Kommunal utfartsparkeringsplasser – vinterhalvår pr. dag kr.50
7a. P-plass Granåsen og Leangen stort areal med infrastruktur pr. dag kr.6 205
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7b. P-plass Granåsen og Leangen lite areal uten infrastruktur pr. dag kr.2 235
8a. Arrangement – lokale lags klubbmesterskap/ kretsrenn Fri
8b. Arrangement – utenbys lags klubbmesterskap/ kretsrenn Etter avtale
8c. Nasjonale og internasjonale arrangement Etter avtale
8d. Utleie til skiskole og lignende kommersiell akt. pr.time kr.600
8e. Kommersielle arrangementer, konserter/ utstillinger etc. Etter avtale
9a. Leie av flagg – pr.flagg kr.215
9b. Leie av tekjøkken i helse og arenabygg pr.time kr.215
9c. Møterom pr.time (produktiv, kreativ, dynamisk, engasjert, rennkontor) kr.335
9d. Møterom pr.time (panorama I og II) inkl.kjøkken kr.845
9e. Treningssal pr.time kr.600
9f. Kommersielle, nasjonale og internasjonale arrangement Etter avtale
10a. Arrangement på/i idrettsanlegg utenfor turnus/sesong/åpningstid Etter avtale
10b. Administrasjon- og tilretteleggingskostnader tilkommer alle anlegg/utstyr Etter avtale
11a. Husebybadet voksenbillett kr.120
11b. Trimsvømming kr.75
11c. Klippekort 12 klipp kr.1 000
11d. Årskort kr.3 410
11e. Halvårskort kr.2 240
12a. Husebybadet barn 0-2 år Fri
13a. Husebybadet barnebillett 3-16 år kr.75
13b. Klippekort 12 klipp kr.500
13c. Årskort kr.1 910
14a. Husebybadet student enkelt billett kr.90
14b. Klippekort 12 klipp kr.660
14c. Årskort kr.2 540
15a. Husebybadet familiebillett, 2 voksne og inntil 3 barn kr.260
15b. Klippekort 10 klipp kr.2 020
16a. Husebybadet cup/ turnering for deltakere med bevis kr.60
17a. Husebybadet trening og arrangement i helg pr. time kr.1 745
17b. Bruk av fellesareal ved bursdager og lignende pr. time kr.240
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18a. Husebybadet utleie dagtid til barnehager/ små grupper pr. time kr.180
18b. Skoler/ grupper under 15 personer pr. time kr.330
18c. Skoler/ grupper over 15 personer pr. time kr.620
18d. Leie av instruktør pr.time kr.545

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Bystyret vedtar følgende priser for leie av kommunale idrettsanlegg og kommunale tjenester fra
1.1.2022, i henhold til vedlegg 1:
1a. Fotballbaner trening og kamp pr. time kr.600
1b. Fotballbaner større arrangement pr. dag kr.11 515
2a. Friidrettbaner på Dalgård og Øya Fri
2b. Større arrangement pr. dag kr.11 455
2c. Ranheim friidrettshall trening og arr. pr. time kr.600
2d. Ranheim friidrettshall leie av garderobe til andre formål kr.695
2e. Ranheim friidrettshall, større arrangement pr. dag kr.34 075
2f. Ranheim friidrettshall, trening og arrangement utenfor turnus/sesong/åpningstid Etter avtale
3a. Idrettshaller utenbys lag, private og fylkeskommunale aktører pr. time kr.600
3b. Leie av garderober til andre formål kr.695
3c. Større arrangement pr. dag kr.22 250
4a. Leangen kunstisbane arrangement utenbys lag og fylkeskommunale aktører kr.34 695
4b. Trening og arrangement pr. time kr.600
5a. Ishall m/u is - trening og arrangement utenbys lag, private og fylkeskommunale aktører pr. time
kr.600
5b. Større arrangement pr. dag kr.29 410
5c. Arrangement m/u is utenfor turnus/ sesong/ åpningstid Etter avtale
6a. Kommunal utfartsparkeringsplasser – vinterhalvår pr. dag kr.50
7a. P-plass Granåsen og Leangen stort areal med infrastruktur pr. dag kr.6 205
7b. P-plass Granåsen og Leangen lite areal uten infrastruktur pr. dag kr.2 235
8a. Arrangement – lokale lags klubbmesterskap/ kretsrenn Fri
8b. Arrangement – utenbys lags klubbmesterskap/ kretsrenn Etter avtale
8c. Nasjonale og internasjonale arrangement Etter avtale
8d. Utleie til skiskole og lignende kommersiell akt. pr.time kr.600
8e. Kommersielle arrangementer, konserter/ utstillinger etc. Etter avtale
9a. Leie av flagg – pr.flagg kr.215
9b. Leie av tekjøkken i helse og arenabygg pr.time kr.215
9c. Møterom pr.time (produktiv, kreativ, dynamisk, engasjert, rennkontor) kr.335
9d. Møterom pr.time (panorama I og II) inkl.kjøkken kr.845
9e. Treningssal pr.time kr.600
9f. Kommersielle, nasjonale og internasjonale arrangement Etter avtale
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10a. Arrangement på/i idrettsanlegg utenfor turnus/sesong/åpningstid Etter avtale
10b. Administrasjon- og tilretteleggingskostnader tilkommer alle anlegg/utstyr Etter avtale
11a. Husebybadet voksenbillett kr.120
11b. Trimsvømming kr.75
11c. Klippekort 12 klipp kr.1 000
11d. Årskort kr.3 410
11e. Halvårskort kr.2 240
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12a. Husebybadet barn 0-2 år Fri
13a. Husebybadet barnebillett 3-16 år kr.75
13b. Klippekort 12 klipp kr.500
13c. Årskort kr.1 910
14a. Husebybadet student enkelt billett kr.90
14b. Klippekort 12 klipp kr.660
14c. Årskort kr.2 540
15a. Husebybadet familiebillett, 2 voksne og inntil 3 barn kr.260
15b. Klippekort 10 klipp kr.2 020
16a. Husebybadet cup/ turnering for deltakere med bevis kr.60
17a. Husebybadet trening og arrangement i helg pr. time kr.1 745
17b. Bruk av fellesareal ved bursdager og lignende pr. time kr.240
18a. Husebybadet utleie dagtid til barnehager/ små grupper pr. time kr.180
18b. Skoler/ grupper under 15 personer pr. time kr.330
18c. Skoler/ grupper over 15 personer pr. time kr.620
18d. Leie av instruktør pr.time kr.545

Sak PS 205/21

Gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester 2022
Innstilling:
1) Bystyret vedtar følgende satser under generelle punkter for 2022:
A3
A3
A14

Betalingsplikt og timesatser, arbeid i marken
Betalingsplikt og timesatser, kontorarbeid
Dispensasjoner

kr
kr
kr

1 800
1 200
7 180

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 310
5 960
8 370
16 770
25 750
36 220
87
4 490
8 200
3 650
7 180

2) Bystyret vedtar følgende satser for byggesaker for 2022:
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B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-2
B2-3
B2-4
B2-6

Areal fra 0 til 10 m2
Areal fra 11 til 30 m2
Areal fra 31 til 50 m2
Areal fra 51 til 100 m2
Areal fra 101 til 150 m2
Areal fra 151 til 300 m2
For areal over 300 m2 betales et gebyr pr. m2
Igangsettingstillatelse
Nye boenheter
Bruksendring
Tillatelse til å bryte byggegrense mot offentlig veg i uregulert
område
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B2-7
B2-8

Øvrige tiltak
Rehabilitering, oppføring og riving av skorstein

kr
kr

3 650
3 650

B3-1
B3-2
B3-3
B3-4

Riving av mindre bygninger som garasje/uthus/bod
Riving av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l.
Riving av andre bygninger inntil 5 etasjer
Riving av andre bygninger over 5 etasjer

kr
kr
kr
kr

2 990
6 320
12 010
14 980

B4
B4

Skilt eller reklameinnretning
Samlet skiltplan for større bygg

kr
kr

3 310
7 500

B5
B5
B5
B5

Anlegg inntil 500 m2
Anlegg fra 500 til 1000 m2
Anlegg over 1000 m2
Kommunaltekniske anlegg

kr
kr
kr
kr

6 180
12 280
24 070
14 970

B6
B6
B6
B6

Vesentlig terrenginngrep inntil 500 m2
Vesentlig terrenginngrep fra 500 til 1000 m2
Vesentlig terrenginngrep fra 1000 til 5000 m2
Vesentlig terrenginngrep over 5000 m2

kr
kr
kr
kr

6 180
12 280
24 070
36 220

B7

Bygningstekniske installasjoner

kr

6 180

B10

Ansvarsrett

kr

3 650

B11

Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

kr

3 650

B13

Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på pbl

kr

3 650

B15

Forhåndskonferanse

kr

4 620

B16

Tilbakemelding før vedtak

kr

3 650

B18

Unntak for tekniske krav i eksisterende byggverk

kr

7
180

Gebyrsatser for planareal
C2-1
Areal under 250 m2
C2-2
Fra 250 m2 til 2000 m2
C2-3
Fra 2000 m2 til 5000 m2
C2-4
Over 5000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1000 m2
C2-5
20000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1000 m2
C2-6
20000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1000 m2

kr
kr
kr
kr
kr
kr

40 160
79 050
131 200
5 250
1 270
10 190

Gebyrsatser for bebyggelsens areal
C3-1
Eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
C3-2
Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
C3-3
Eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA

kr
kr
kr

1 050
1 850
690
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3) Bystyret vedtar følgende satser for plansaker for 2022:
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C3-4

ved arealer over 10000 m2
Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
ved arealer over 10000 m2

kr

1 050

C7

Gebyr for oppstartsmøte

kr

34 750

kr

10 250

kr
kr

5 130
28 070

kr
kr

14 040
7 320

Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn
areal fra 0 – 3000 m2
For oppmålingsforretning uten oppmøte i marka
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

kr

30 000

kr
kr

10 800
5 250

Klarlegging av eksisterende grense, for inntil 1 punkt
Klarlegging av eksisterende grense, for overskytende grensepunkt,
pr. punkt
Klarlegging av grensen som ikke tidligere er koordinatbestemt,
for inntil 2 punkt
Klarlegging av grensen som ikke tidligere koordinatbestemt,
for overskytende grensepunkt, pr. punkt

kr
kr

4 500
740

kr

9 100

kr

740

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 340
16 450
510
16 450
510
17 510
10 500
1 500
5 140

kr
kr
kr

18 800
17 500
16 300

4) Bystyret vedtar følgende satser for delesaker for 2022:
D1-1
D1-2
D1-3
D1-4
D1-5

Deling som ikke strider mot plan- og bygningsloven eller
reguleringsplan
Deling som etter D1-1, fra og med parsell 2, pr. parsell
Deling i uregulert strøk eller deling som krever dispensasjon fra
arealplan eller plan- og bygningsloven
Deling som etter D1-3, fra og med parsell 2, pr. parsell
Arealoverføring eller fradeling av tilleggsareal

5) Bystyret vedtar følgende satser for oppmålingsarbeid for 2022:
E1-1
E1-1
E1-2
E5
E6
E6
E6

6) Bystyret vedtar følgende satser for eierseksjonering for 2022:
G2-1
G2-1
G2-1
G2-2
G2-2
G3-1
G3-2
G3-3
G4

Seksjonering av nybygg, 2-4 seksjoner
Seksjonering av eksisterende bygg, 2-4 seksjoner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner
Reseksjonering 1-4 seksjoner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner
Uteareal til eierseksjon med oppmøte i marka
Uteareal til eierseksjon uten oppmøte i marka
Tillegg for hvert uteareal til eierseksjon over 2 stk.
Oppheving av seksjonering
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7) Bystyret vedtar følgende satser for teknisk plangodkjenning for 2022:
Teknisk plangodkjenning for vann- og avløpsanlegg og renovasjonsanlegg:
H2-1 Areal opp til 1 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 1 001 m2 til og med 2 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 2 001 m2 til og med 4 000 m2
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H2-1

Tillegg pr. 1 000 m2 fra 4 001 m2

kr

610

kr
kr
kr
kr

18 800
17 500
16 300
2 430

kr
kr
kr

1 800
1 200
7 180

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 310
5 960
8 370
16 770
25 750
36 220
87
4 490
8 200
3 650
7 180

B2-7
B2-8

Areal fra 0 til 10 m2
Areal fra 11 til 30 m2
Areal fra 31 til 50 m2
Areal fra 51 til 100 m2
Areal fra 101 til 150 m2
Areal fra 151 til 300 m2
For areal over 300 m2 betales et gebyr pr. m2
Igangsettingstillatelse
Nye boenheter
Bruksendring
Tillatelse til å bryte byggegrense mot offentlig veg i uregulert
område
Øvrige tiltak
Rehabilitering, oppføring og riving av skorstein

kr
kr

3 650
3 650

B3-1
B3-2
B3-3
B3-4

Riving av mindre bygninger som garasje/uthus/bod
Riving av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l.
Riving av andre bygninger inntil 5 etasjer
Riving av andre bygninger over 5 etasjer

kr
kr
kr
kr

2 990
6 320
12 010
14 980

B4
B4

Skilt eller reklameinnretning
Samlet skiltplan for større bygg

kr
kr

3 310
7 500

B5
B5
B5
B5

Anlegg inntil 500 m2
Anlegg fra 500 til 1000 m2
Anlegg over 1000 m2
Kommunaltekniske anlegg

kr
kr
kr
kr

6 180
12 280
24 070
14 970

Teknisk plangodkjenning for veganlegg og grønnstruktur:
H2-1 Areal opp til 1 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 1 001 m2 til og med 2 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 2 001 m2 til og med 4 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 4 001 m2
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Bystyret vedtar følgende satser under generelle punkter for 2022:
A3
A3
A14

Betalingsplikt og timesatser, arbeid i marken
Betalingsplikt og timesatser, kontorarbeid
Dispensasjoner

2) Bystyret vedtar følgende satser for byggesaker for 2022:
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B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-2
B2-3
B2-4
B2-6

Møteprotokoll for Bystyret, 16.12.2021 (21/39893)

Side 33 av 40

B6
B6
B6
B6

Vesentlig terrenginngrep inntil 500 m2
Vesentlig terrenginngrep fra 500 til 1000 m2
Vesentlig terrenginngrep fra 1000 til 5000 m2
Vesentlig terrenginngrep over 5000 m2

kr
kr
kr
kr

6 180
12 280
24 070
36 220

B7

Bygningstekniske installasjoner

kr

6 180

B10

Ansvarsrett

kr

3 650

B11

Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

kr

3 650

B13

Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på pbl

kr

3 650

B15

Forhåndskonferanse

kr

4 620

B16

Tilbakemelding før vedtak

kr

3 650

B18

Unntak for tekniske krav i eksisterende byggverk

kr

7
180

kr
kr
kr
kr
kr
kr

40 160
79 050
131 200
5 250
1 270
10 190

kr
kr
kr

1 050
1 850
690

kr

1 050

kr

34 750

kr

10 250

kr
kr

5 130
28 070

kr
kr

14 040
7 320

3) Bystyret vedtar følgende satser for plansaker for 2022:
Gebyrsatser for planareal
C2-1
Areal under 250 m2
C2-2
Fra 250 m2 til 2000 m2
C2-3
Fra 2000 m2 til 5000 m2
C2-4
Over 5000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1000 m2
C2-5
20000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1000 m2
C2-6
20000 m2 beregnes et tillegg pr. påbegynt 1000 m2
Gebyrsatser for bebyggelsens areal
C3-1
Eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
C3-2
Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
C3-3
Eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
ved arealer over 10000 m2
C3-4
Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA
ved arealer over 10000 m2
C7

Gebyr for oppstartsmøte

4) Bystyret vedtar følgende satser for delesaker for 2022:
D1-1
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D1-2
D1-3
D1-4
D1-5

Deling som ikke strider mot plan- og bygningsloven eller
reguleringsplan
Deling som etter D1-1, fra og med parsell 2, pr. parsell
Deling i uregulert strøk eller deling som krever dispensasjon fra
arealplan eller plan- og bygningsloven
Deling som etter D1-3, fra og med parsell 2, pr. parsell
Arealoverføring eller fradeling av tilleggsareal
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5) Bystyret vedtar følgende satser for oppmålingsarbeid for 2022:
E1-1

Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn
areal fra 0 – 3000 m2
For oppmålingsforretning uten oppmøte i marka
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

kr

30 000

kr
kr

10 800
5 250

Klarlegging av eksisterende grense, for inntil 1 punkt
Klarlegging av eksisterende grense, for overskytende grensepunkt,
pr. punkt
Klarlegging av grensen som ikke tidligere er koordinatbestemt,
for inntil 2 punkt
Klarlegging av grensen som ikke tidligere koordinatbestemt,
for overskytende grensepunkt, pr. punkt

kr
kr

4 500
740

kr

9 100

kr

740

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 340
16 450
510
16 450
510
17 510
10 500
1 500
5 140

Teknisk plangodkjenning for vann- og avløpsanlegg og renovasjonsanlegg:
H2-1 Areal opp til 1 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 1 001 m2 til og med 2 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 2 001 m2 til og med 4 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 4 001 m2

kr
kr
kr
kr

18 800
17 500
16 300
610

Teknisk plangodkjenning for veganlegg og grønnstruktur:
H2-1 Areal opp til 1 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 1 001 m2 til og med 2 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 2 001 m2 til og med 4 000 m2
H2-1 Tillegg pr. 1 000 m2 fra 4 001 m2

kr
kr
kr
kr

18 800
17 500
16 300
2 430

E1-1
E1-2
E5
E6
E6
E6

6) Bystyret vedtar følgende satser for eierseksjonering for 2022:
G2-1
G2-1
G2-1
G2-2
G2-2
G3-1
G3-2
G3-3
G4

Seksjonering av nybygg, 2-4 seksjoner
Seksjonering av eksisterende bygg, 2-4 seksjoner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner
Reseksjonering 1-4 seksjoner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner
Uteareal til eierseksjon med oppmøte i marka
Uteareal til eierseksjon uten oppmøte i marka
Tillegg for hvert uteareal til eierseksjon over 2 stk.
Oppheving av seksjonering

7) Bystyret vedtar følgende satser for teknisk plangodkjenning for 2022:

Sak PS 206/21
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Betalingssatser for barnehage, skolefritidsordning og Trondheim kommunale
kulturskole fra 1. januar 2022
Innstilling:
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1. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 1. januar 2022.
Satsene er som følger:
Oppholdstid per uke Betaling per måned
Inntil 9 timer

500 kroner

Fra 9 til 17 timer

1 060 kroner

Fra 17 til 25 timer

1 700 kroner

Fra 25 til 33 timer

2 340 kroner

Fra 33 til 41 timer

2 945 kroner

41 timer eller mer

3 315 kroner

2. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 1. august 2022.
Satsene er som følger:
Oppholdstid per uke Betaling per måned
Inntil 9 timer

460 kroner

Fra 9 til 17 timer

975 kroner

Fra 17 til 25 timer

1 565 kroner

Fra 25 til 33 timer

2 150 kroner

Fra 33 til 41 timer

2 710 kroner

41 timer eller mer

3 050 kroner

3. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra og med 1. januar
2022.
Satsene er som følger:
Oppholdstid per uke Betaling per måned
Fra og med 12 timer 3 080 kroner
Inntil 12 timer

2 060 kroner

4. Bystyret vedtar ny sats for brukerbetaling ved Trondheim kommunale kulturskole fra og
med 1. januar 2022. Den nye satsen er 4 210 kroner per år.
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 1. januar 2022.
Satsene er som følger:
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Oppholdstid per uke Betaling per måned
Inntil 9 timer

500 kroner

Fra 9 til 17 timer

1 060 kroner

Fra 17 til 25 timer

1 700 kroner

Fra 25 til 33 timer

2 340 kroner

Fra 33 til 41 timer

2 945 kroner

41 timer eller mer

3 315 kroner

2. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 1. august 2022.
Satsene er som følger:
Oppholdstid per uke Betaling per måned
Inntil 9 timer

460 kroner

Fra 9 til 17 timer

975 kroner

Fra 17 til 25 timer

1 565 kroner

Fra 25 til 33 timer

2 150 kroner

Fra 33 til 41 timer

2 710 kroner

41 timer eller mer

3 050 kroner

3. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra og med 1. januar
2022.
Satsene er som følger:
Oppholdstid per uke Betaling per måned
Fra og med 12 timer 3 080 kroner
Inntil 12 timer

2 060 kroner

4. Bystyret vedtar ny sats for brukerbetaling ved Trondheim kommunale kulturskole fra og
med 1. januar 2022. Den nye satsen er 4 210 kroner per år.
Sak PS 207/21

Budsjett 2022 for kontroll og revisjon i Trondheim kommune
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Innstilling:
Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2022 for kontroll og revisjon i Trondheim
kommune.
Saksordfører: Rolf Jarle Brøske (H)
Møteprotokoll for Bystyret, 16.12.2021 (21/39893)

Side 37 av 40

Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2022 for kontroll og revisjon i Trondheim
kommune.
Sak PS 208/21

Koronasertifikat
Innstilling:
1. Bystyret vurderer at det p.t. ikke er aktuelt å innføre en ordning med koronasertifikat i
Trondheim.
2. Bystyret ber kommunedirektøren følge situasjonen nøye i dialog med uteliv og kulturliv
og komme tilbake til politisk nivå dersom rammebetingelsene for bruk av
koronasertifikat endrer seg.
Behandling:
Ann-Karin Larssen (Sp) alternativt forslag på vegne av Sp:
1. Bystyret vurderer at det p.t. ikke er aktuelt å innføre en ordning med koronasertifikat i
Trondheim.
2. Bystyret ber kommunedirektøren følge situasjonen nøye i dialog med uteliv og kulturliv
og komme tilbake til bystyret dersom rammebetingelsene for bruk av koronasertifikat
endrer seg.
3. Koronasertifikat er en større prinsipiell beslutning og skal besluttes av bystyret.
Ingrid Skjøtskift (H) tilleggsforslag på vegne av H, Ap, V, KrF:
1. Bystyret mener at bruk av koronasertifikat kan ha uheldige sider, blant annet ved at det
åpner for en forskjellsbehandling på bakgrunn av helsemessig status. Bystyret
understreker likevel at koronasertifikat kan brukes for å lette på ellers inngripende tiltak,
jfr covid-19-forskriften §19.
2. Bystyret mener det er viktig at smitteverntiltak oppfattes som rimelige og
forholdsmessige. Denne oppfatningen utfordres av at en høy andel uvaksinerte blir
alvorlig syke og øker presset på helsevesenet. Det må åpnes for at strenge tiltak, som
eksempelvis fører til at arbeidsplasser og virksomheter må stenge ned, skal kunne lettes
på gjennom bruk av koronasertifikat.
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Silje Salomonsen (SV) tilleggsforslag på vegne av SV:
Bystyret ber ordfører legge opp til at smitteverntiltak som formannskapet vedtar etter
hasteparagrafen på grunn av en akutt situasjon, forankres med aktiv votering i bystyrets
påfølgende møte.
Roar Aas (Ap) merknad på vegne av Ap:
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Det er en enighet om at innføring av koronasertifikat er et inngripende tiltak i folks hverdag,
samtidig som koronasertifikat kan bidra til at man kan unngå nedstengning, oppsigelser og
permitteringer innenfor flere næringer. Det skal være tungtveiende grunner for innføring.
Det er ikke aktuelt for øyeblikket, men det kan bli aktuelt i løpet av neste år, og det kan være
et behov for å snu seg raskt.
Votering:
 Ved alternativ votering mellom innstillingen og Larssens forslag ble innstilingen vedtatt
med 57 stemmer (17Ap, 14H, 7SV, 5MDG, 4Sp, 1R, 3FrP, 3V, 2PP, 1KrF) mot 10 stemmer
(1SV, 2MDG, 1Sp, 3R, 1FrP, 1PP, 1Uavh) avgitt for Larssens forslag.
 Skjøtskifts forslag 1 ble vedtatt med 50 stemmer (17Ap, 14H, 5SV, 4MDG, 4Sp, 1R, 3FrP,
1V, 1KrF) mot 17 stemmer (3SV, 3MDG, 1Sp, 3R, 1FrP, 2V, 3PP, 1Uavh).
 Skjøtskifts forslag 2 ble vedtatt med 49 stemmer (17Ap, 14H, 4SV, 3MDG, 4Sp, 1R, 3FrP,
1V, 1PP, 1KrF) mot 18 stemmer (4SV, 4MDG, 1Sp, 3R, 1FrP, 2V, 2PP, 1Uavh).
 Salomonsens forslag ble vedtatt med 49 stemmer (17Ap, 4H, 8SV, 7MDG, 5Sp, 1R, 4FrP,
2V, 1KrF) mot 18 stemmer (10H, 3R, 1V, 3PP, 1Uavh).
 H, SV, FrP, V, KrF sluttet seg til merknaden fra Ap.
Vedtak:
1. Bystyret vurderer at det p.t. ikke er aktuelt å innføre en ordning med koronasertifikat i
Trondheim.
2. Bystyret ber kommunedirektøren følge situasjonen nøye i dialog med uteliv og kulturliv
og komme tilbake til politisk nivå dersom rammebetingelsene for bruk av
koronasertifikat endrer seg.
3. Bystyret mener at bruk av koronasertifikat kan ha uheldige sider, blant annet ved at det
åpner for en forskjellsbehandling på bakgrunn av helsemessig status. Bystyret
understreker likevel at koronasertifikat kan brukes for å lette på ellers inngripende tiltak,
jfr covid-19-forskriften §19.
4. Bystyret mener det er viktig at smitteverntiltak oppfattes som rimelige og
forholdsmessige. Denne oppfatningen utfordres av at en høy andel uvaksinerte blir
alvorlig syke og øker presset på helsevesenet. Det må åpnes for at strenge tiltak, som
eksempelvis fører til at arbeidsplasser og virksomheter må stenge ned, skal kunne lettes
på gjennom bruk av koronasertifikat.
5. Bystyret ber ordfører legge opp til at smitteverntiltak som formannskapet vedtar etter
hasteparagrafen på grunn av en akutt situasjon, forankres med aktiv votering i bystyrets
påfølgende møte.
Flertallsmerknad – Ap, H, SV, FrP, V, KrF:
Det er en enighet om at innføring av koronasertifikat er et inngripende tiltak i folks hverdag,
samtidig som koronasertifikat kan bidra til at man kan unngå nedstengning, oppsigelser og
permitteringer innenfor flere næringer. Det skal være tungtveiende grunner for innføring.
Det er ikke aktuelt for øyeblikket, men det kan bli aktuelt i løpet av neste år, og det kan være
et behov for å snu seg raskt.
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Fritakssøknad, Lucie Katrine Sunde-Eidem(V) - verv som vigsler
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Innstilling:
Bystyret innvilger Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) fritak ut valgperioden fra vervet som vigsler.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bystyret innvilger Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) fritak ut valgperioden fra vervet som vigsler.
Møtet hevet kl. 2135.
Rita Ottervik
ordfører

Kristin Leinum
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