Trondheim kommune

Møteprotokoll
Bystyret
Møtested: Bystyresalen
Møtedato: 15.12.2016
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Tid: 16:00

Rita Ottervik (til kl 1640), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Julie Indstad
Hole, Ferhat Güven, Ellen Reitan, Roar Aas, Nils Nesjan, Muzaffer Kara,
Ismail Elmi, Eirik Schrøder, Jo Stein Moen, Mathea Pedersen, Marek
Jasinski, Sara Shafighi, Tuva Eriksen, Edvin Helland, Turid Stenseth, Rita
Kumar, Baba Danyagiri, Heidi Eidem (til kl 1815), Tom Christian Lindvåg,
Terje Roel, Gard Storø, Yngve Brox, Ingrid Skjøtskift, Mari Holm
Lønseth, Niklaus Haugrønning, Berit Tiller, Rolf Jarle Brøske, Åge
Halvorsen, Stine Hostad, Michael Momyr, Tone Stav, Terje Roll
Danielsen, Ismail Muhyadin, Sindre Nilsskog, Olav Noteng, Ola Lund
Renolen, Vegard Bilsbak, Line Fjørstad, Elin Andreassen, Morten
Ellefsen, Sivert Bjørnstad, Maria Alseth, Ottar Michelsen, Ingrid Marie
Sylte Isachsen, Latifa Nasser, Kenneth Kjelsnes, Jon Gunnes, Lucie
Sunde-Eidem, Erling Moe, Trond Åm, Morten Kokaas, Geirmund Lykke,
Espen Agøy Hegge, Marte Løvik, Bernt Brovold, Roald Arentz (fra kl
1700), Ragna Vorkinnslien
Jørgen Knapskog, John Stene, Vilde Coward, Frid Gellein Storø (fra kl
1640), Valborg Sund, Ola Lenes (fra kl 1815), Kolbjørn Hole (sak
198/16), Jan Bojer Vindheim, Bente Aina Ingebrigtsen, Terje Wold, Arne
Byrkjeflot (til kl 1700)
Rita Ottervik (fra kl 1630), Rune Olsø, Sandra Skillingsås, Heidi Eidem
(fra kl 1815), Anette Ystgaard, Hildegunn Gutvik, Hilde Opoku,
Marianne Meløy, Svein Otto Nilsen, Roald Arentz (til 1700)
Rådmann Morten Wolden, kommunaldirektørene Helge Garåsen,
Einar Aassved Hansen, Olaf Løberg, Ola By Rise, Elin Rognes Solbu,
revisjonsdirektør Per Olav Nilsen
Rita Ottervik (til kl 1640) og Geir Waage (fra kl 1640)
Kristin Leinum og Øyvind Øyen

Tilstede 67 representanter.
De meldte forfall ble godkjent.
Etter innkallingen ble utsendt var det innmeldt følgende tilleggsaker:
Sak 200/16 Endringer for Arbeiderpartiet og sak 201/16 Endringer for Høyre.
Innkalling og saksliste med nevnte tilleggssaker ble enstemmig godkjent.
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Formannskapets innstilling var likelydende med det opprinnelige forslaget fra Ap, MDG, SV,
V, PP, KrF, Sp.
I tillegg har følgende levert egne budsjettforslag:
- Høyre
- Fremskrittspartiet
- Rødt
Partienes budsjettforslag har siden formannskapets møte tirsdag 29. november vært
tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Senere er oppdaterte forslag fra Høyre og fra Ap,
MDG, SV, V, PP, KrF, Sp lagt ut på kommunens nettside.
Innleverte verbalforslag som ikke blir vedtatt gjennom flertallsbudsjett, ble foreslått fordelt
til komitéene for innstilling til bystyret. De verbale forslagene vil bli behandlet samlet i egen
sak i et senere bystyre. Oversikt over innkomne verbale forslag samt forslag til komité er
publisert sammen med forslagsheftet på nettsidene.
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo: Geir Waage (Ap) velges som setteordfører. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
Ordfører opplyste at 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 i budsjettet.
Følgende habiliteter var spesielt vurdert:
Vilde Coward (Ap) har bedt om å få sin habilitet vurdert i sak PS 0188/16 Handlings- og
Økonomiplan 2017-2020, Budsjett 2017. Hun er ansatt i Batteriet Midt Norge, som får
driftsstøtte over det kommunale budsjettet. Driftsstøtten er spesifikt rettet mot området
Coward har hovedansvar for. Tilknytningen er ikke sterk nok til å utløse inhabilitet. Coward er
derfor habil til å behandle saken.
Terje Roel (Ap) har fått sin habilitet vurdert i sak 198/16 Lokalisering og bygging av storbyhall
i Trondheim. Roel er styreleder i Sør-Trøndelag Idrettskrets, som er potensiell leietaker hos
Trondheim Spektrum. Videre var organisasjonssjef (daglig leder) i idrettskretsen, Kjell Bjarne
Helland, varamedlem til styret i Trondheim Spektrum AS fram til 11. oktober 2016. Dette er
ikke en så sterk tilknytning at det utløser inhabilitet. Roel anses derfor som habil i saken.
Eirik Schrøder (Ap) er inhabil sak 198/16 Lokalisering og bygging av storbyhall i Trondheim.
Han er nær venn med en av eierne i Realinvest, som er en hovedaktør i forbindelse med et
mulig stedsvalg. Schrøders forhold til vedkommende er tidligere vurdert til å være nært nok
til å utløse inhabilitet, jf bystyrets møte 27.10.2016, sak FO 73/16. Schrøder anses derfor som
inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd.
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Rådmann Morten Wolden har fått sin habilitet vurdert i sak 198/16 Lokalisering og bygging
av storbyhall i Trondheim. Wolden er styremedlem i Stiftelsen Nor-Fishing. Vurderingen er
lagt ut på innsyn i notat fra rådmannen datert 12.12.2016. Konklusjonen fra
kommuneadvokaten er at rådmannen er habil i saken.
Det var ingen merknader til habilitetsvurderingen, eller innsigelser til noen av de øvrige
representantenes habilitet.
Ordfører opplyste at forslag i gebyrsaker, eller andre saker som har sammenheng med
budsjettet, må fremmes i den ordinære budsjettdebatten, og at votering i disse sakene vil bli
foretatt etter at debatten er avsluttet.
Talerlista i budsjettdebatten:
1. Rådmann
2. Ordfører
3. Leder for kontrollkomitéen
4. Gruppelederne etter partistørrelse
5. Partienes øvrige representanter ut fra innleverte lister
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Saksliste
Saksnr.
PS 188/16

Tittel
Arkiv:16/41805
Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017.

PS 189/16

Arkiv:16/41100
Trondheim kommunerevisjon - budsjett 2017

PS 190/16

Arkiv:16/41090
Kontrollkomiteens årsbudsjett 2017

PS 191/16

Arkiv:16/34939
Gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester 2017

PS 192/16

Arkiv:12/51265
Endring av gebyrsatser innenfor det tekniske området 2017

PS 193/16

Arkiv:16/31944
Nye avgiftssatser for gateparkering, leie av offentlig grunn, m.v. for 2017

PS 194/16

Arkiv:16/38856
Kommunale utleiepriser 2017 for idrettsanlegg

PS 195/16

Arkiv:16/39194
Egenbetaling for helse og velferdstjenester per 1.1. 2017

PS 196/16

Arkiv:16/41271
Betalingssatser for barnehage, skolefritidsordning og Trondheim kommunale
kulturskole fra 1. januar 2017

PS 197/16

Arkiv:16/41823
Kirkegårdstakster 2017

PS 198/16

Arkiv:16/41071
Lokalisering og bygging av storbyhall i Trondheim

PS 199/16

Arkiv:16/32954
Endringer for Høyre. Søknad om fritak fra Yngve Brox.

PS 200/16

Arkiv:16/16913
Endringer for Arbeiderpartiet

PS 201/16

Arkiv:16/32954
Endringer for Høyre
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Sak PS 188/16

Trondheim kommunes handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017.
INNSTILLING:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomi- og handlingsplan for
2017-2020, med de endringer som framgår av sentrum-venstrepartienes budsjettforslag.
Behandling:
Sendt bystyret før møtet:
 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte 28.10.2016
 Korreksjonsnotat fra rådmannen datert 22.11.2016
 Tilleggsnotat fra rådmannen datert 7.12.2016 - Orientering om effekten av
budsjettforliket på Stortinget m.m
 Notat 14.12.2016 fra Trondheim parkering KF v/direktør Stein Løberg - Redusert
parkeringsavgift for el-kjøretøy
Geir Waage (Ap) la fram korrigert budsjettforslag fra Ap, MDG, SV, V, PP, KrF, Sp.
Ingrid Skjøtskift (H) la fram budsjettforslag fra H.
Elin Marie Andreassen (FrP) la fram budsjettforslag fra FrP.
Ragna Vorkinnslien (R) la fram budsjettforslag fra R.
Jon Gunnes (V) endringsforslag til sentrum-venstrepartienes budsjettforslag, på vegne av
alle partier i bystyret:
På grunn av den dramatiske og ekstraordinære situasjonen i Aleppo, Syria, bevilger
Trondheim kommune kroner 1.000.000,- til Røde Kors sitt arbeid med syriske flyktninger i
nærområdet. Pengene bevilges ved endring av postene til sentrum venstrepartienes
budsjettforslag: studenthelse og buffer under inndekning drift med 500.000 på hver av
postene. Studenthelse får penger gjennom rådmannens forslag til budsjett.
Votering: (66 medlemmer til stede)
Vorkinnsliens forslag fikk 2 stemmer (2R) og falt.
Andreassens forslag fikk 4 stemmer (4FrP) og falt.
Skjøtskifts forslag fikk 13 stemmer (13H) og falt.
Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Waages forslag ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FrP, 2R).
Gunnes’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslagene ble enstemmig vedtatt oversendt de respektive komiteene for innstilling til
bystyret.
Vedtak:
Bystyret vedtar rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomi- og handlingsplan for
2017-2020, med de endringer som framgår av sentrum-venstrepartienes budsjettforslag.
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På grunn av den dramatiske og ekstraordinære situasjonen i Aleppo, Syria, bevilger
Trondheim kommune kroner 1.000.000,- til Røde Kors sitt arbeid med syriske flyktninger i
nærområdet. Pengene bevilges ved endring av postene til sentrum venstrepartienes
budsjettforslag: studenthelse og buffer under inndekning drift med 500.000 på hver av
postene. Studenthelse får penger gjennom rådmannens forslag til budsjett.

Sak PS 189/16

Trondheim kommunerevisjon - budsjett 2017
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2017 for Trondheim kommunerevisjon.
2. Bystyret gir Kontrollkomiteen fullmakt til å foreta endringer innenfor budsjettrammen for
kontroll og tilsyn i 2017.
Saksordfører: Rolf Jarle Brøske (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2017 for Trondheim kommunerevisjon.
2. Bystyret gir Kontrollkomiteen fullmakt til å foreta endringer innenfor budsjettrammen for
kontroll og tilsyn i 2017.

Sak PS 190/16

Kontrollkomiteens årsbudsjett 2017
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2017 for kontrollkomiteen.
2. Bystyret gir kontrollkomiteen fullmakt til å foreta endringer innenfor budsjettrammen for
kontroll og tilsyn i 2017.
Saksordfører: Rolf Jarle Brøske (H)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2017 for kontrollkomiteen.
2. Bystyret gir kontrollkomiteen fullmakt til å foreta endringer innenfor budsjettrammen for
kontroll og tilsyn i 2017.
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Sak PS 191/16

Gebyrregulativ for plan- og bygningstjenester 2017
INNSTILLING:
1)
Bystyret vedtar følgende satser under generelle punkter i regulativet for plan- og
bygningstjenester for 2017:
A3
A3
A14

kr
kr
kr

2.410,1.290,4.630,-

B2 GEBYRSATSER, for tiltak med bruksareal
B2-1
fra 0 til 10 m²
B2-1
fra 11 til 30 m²
B2-1
fra 31 til 50 m²
B2-1
fra 51 til 100 m²
B2-1
fra 101 til 150 m²
B2-1
fra 151 til 300 m²
B2-1
For areal (BRA) over 300 m² betales et gebyr på

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
kr
kr

2.330,4.220,5.920,11.870,18.230,25.640,62,- pr m²

B2-2
B2-3
B2-4
B2-5

kr
kr
kr
kr

3.180,2.540,2.110,950,-

kr
kr
kr

4.630,2.110,1.950,-

B3 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG
B3-1
Mindre bygninger som garasjer/uthus/bod
B3-2
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l.
B3-3
Andre bygninger inntil 5 etasjer
B3-4
Andre bygninger over 5 etasjer

kr
kr
kr
kr

2.110,4.460,8.490,10.600,-

B4
B4
B4

SKILT OG REKLAME
Pr. skilt eller reklameenhet
Samlet skiltplan for større bygg

kr
kr

2.330,5.310,-

B5
B5
B5
B5

ANLEGG O.L.
inntil 500 m2
2
fra 500 til 1000 m
2
over 1000 m

2)

B2-6
B2-7
B2-8

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

Bystyret vedtar følgende satser for byggesaker for 2017:

Gebyr pr. igangsettingstillatelse
Tilleggsgebyr for ekstra boenhet
Bruksendringer
Plassering av tiltak for avfallscontainer og postkassestativ
plassering av leskur og andre mindre tiltak
Avstandskrav mot vei etter vegloven
Øvrige tiltak
Oppføring, riving og rehabilitering av skorstein,
feieravdelingen
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B5

Kommunaltekniske anlegg

kr

10.590,-

B7
B9
B11
B13

BYGNINGSTEKNISKE INSTALLASJONER
REVIDERTE TEGNINGER
ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL
FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIGE BRUKSTILLATELSER

kr
kr
kr
kr

4.360,1.690,4.790,1.910,-

3)

Bystyret vedtar følgende satser for plansaker for 2017:

C2 GEBYRSATSER FOR PLANAREAL
C2-1
arealer under 250 m²
C2-2
fra 250 m² til 2000 m²
C2-3
fra 2.000 m² til 5.000 m²
C2-4
over 5.000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1.000 m² på
C2-5
over 20.000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1.000 m² på
C2-6
regulering av ny eller flyttet atkomst

kr
kr
kr
kr
kr
kr

31.530,62.060,103.010,4.130,1.000,8.000,-

C3 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 10.000 m²
C3-4
planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10.000 m²

4)
D1-1
D1-2
D1-3
D1-4
D1-5
D1-6
D1-7
D1-8
D1-9

5)

kr
kr
kr
kr

820,1.450,530,820,-

Bystyret vedtar følgende satser for delingssøknader for 2017:
Deling som ikke strider mot plan- og bygningsloven eller reguleringsplan
Deling som etter D1-1, fra og med parsell 2, per parsell
Deling i uregulert strøk eller deling som krever dispensasjon fra
arealplan eller plan- og bygningsloven
Deling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting) hvor
tiltaket ikke krever dispensasjon fra lov eller plan
Deling som etter D1-3 og D-1-4, fra og med parsell 2, per parsell
Deling av bygselstomter, allerede oppmålte parseller og jordstykker, per søknad
Deling av bebygd eiendom med en eller flere sammenbygde bruksenheter, per
sammenbygd bebyggelse
Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m2
Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m2

kr 2.640,kr 1.330,kr 20.560,kr 20.560,kr 10.270,kr 10.270,kr 10.270,kr
kr

4.460,8.660,-

Bystyret vedtar følgende satser for gebyret knyttet til kart og oppmålingskontoret for
2017:

E OPPMÅLINGSARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN
E1-1
Oppretting av grunneiendom og festegrunn
E1-1
For offentlig veg og jernbanegrunn, der det ikke avholdes
oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften § 69
E1-2
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
E1-3
Etablering av anleggseiendom
1-6
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
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E4-1
E5-1
E5-1
E6-1
E6-1

Vedtak etter plan- og bygningsloven, § 20-1, bokstav m for saker med
arealoverføring/tilleggsareal, pr vedtak
Klarlegging av eksisterende grense, for inntil 1 punkt
Klarlegging av eksisterende grense, for overskytende grensepunkt
Klarlegging av grensen som ikke tidligere koordinatbestemt,
for inntil 2 punkt
Klarlegging av grensen som ikke tidligere koordinatbestemt,
for overskytende grensepunkt, pr. punkt

F SITUASJONSKART
F1
Situasjonskart for areal inntil 2000 m²
F1
Situasjonskart for areal over 2000 m² inntil 5000 m²
F1
Situasjonskart for areal over 5000 m², pr påbegynte 1000 m²

6)

kr

8.285,-

kr

2.755,-

kr
kr
kr

3.735,5.865,600,-

Bystyret vedtar følgende satser for teknisk plangodkjenning for 2017:

X2 GEBYRSATSER
X2-1
Bruksareal opp til 1000 m²
X2-1
Tillegg pr. 1000 m² fra 1001 m² tom 2000 m²
X2-1
Tillegg pr. 1000 m² fra 2001 m² tom 4000 m²
X2-1
Tillegg pr. 1000 m² fra 4001 m²

7)

kr
kr

Medgåt
t tid
4.140,685,-

kr

kr
Kr
kr
kr

12.000,8.000,7.000,6.000,-

Bystyret vedtar følgende satser og tekstlige endringer av gebyrregulativet for 2017:

Punkt B2-6 AVSTANDSKRAV MOT VEI ETTER VEGLOVEN
For behandling og tillatelse for overskridelse av avstandskravet mot vei betales et gebyr på kr 4.630,.

Punkt B6 VESENTLIG TERRENGENDRING
For vesentlig terrenginngrep betales gebyr etter det areal disse utgjør med
2
- inntil 500 m :
kr. 4.360,2
- 500 - 1000 m :
kr. 8.700,2
- 1000 - 5000m :
kr. 17.040,- over 5000 m²:
kr. 25.640,Kommunen kan likevel merfakturere utover 25.640,- kroner i henhold til regulativets punkt A3 hvor
kommunen står overfor mer tidkrevende saker enn 25.640,- skulle tilsi.

Punkt B12 SELVBYGGER, LOKAL GODKJENNING
For søknad om ansvarsrett for selvbygger, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak
som ikke oppfyller formalkravene betales et gebyr ved godkjenning på kr 2310,-.

Punkt E1-1
Bystyret vedtar å endre ordlyden i punkt E1-1 tredje setning til: ”10 % påslag for hver 10. daa
over 3000 m², maks 2 x E1-1”

Bystyret vedtar å fjerne ordlyden om reduksjon av gebyret med 30 % hvis
oppmålingsforretningen gjennomføres uten grensemerking. Teksten som omhandler urimelig
gebyr vedtas flyttet fra E1-1 til eget punkt, E11.
Punkt E1-2
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Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn, jf matrikkelforskriften § 31, gebyr pr
enhet kr 4.843,-

Punkt E1‐3
Bystyret vedtar å fjerne ordlyden om 10 % påslag for hver 10.daa over 3000 m².
Punkt E1‐4
Bystyret vedtar å fjerne ordlyden om 10 % påslag for hver 10.daa over 3000 m². I tillegg
fjernes ordlyden om reduksjon av gebyret med 30 % hvis oppmålingsforretningen
gjennomføres uten grensemerking, og i stedet å innføre 40 % reduksjon generelt for uteareal
til eierseksjon.
Punkt E3 og E4
Bystyret vedtar at følgende setning tilføyes: For areal som er større enn skranken for
grensejustering, og det er nødvendig med vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m,
betales gebyr etter medgått tid pr vedtak.

Punkt E5 og E6
Bystyret vedtar å fjerne tekst om at gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter
medgått tid. Rettigheter som ikke er tinglyst er i hovedsak overlatt til jordskifte å avklare.
Punkt G1 og G2
Bystyret vedtar endringer under punkt G1 og G2.
Tilføyes tekst så den blir lydende slik:
Data leveres på Sosi-, AutoCad- eller Shape-format. Koordinatsystem: Euref-89 UTM sone 32 eller
Euref-89 NTM sone 10.

Bystyrets vedtak fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellova § 32 og
eierseksjonsloven § 7.
Saksordfører: Geir Waage (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1)

A3
A3
A14

2)

Bystyret vedtar følgende satser under generelle punkter i regulativet for plan- og
bygningstjenester for 2017:
Betalingsplikt og timesatser, arbeid i marken
Betalingsplikt og timesatser, kontorarbeid
Dispensasjoner

kr
kr
kr

2.410,1.290,4.630,-

Bystyret vedtar følgende satser for byggesaker for 2017:

B2 GEBYRSATSER, for tiltak med bruksareal
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B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1
B2-1

fra 0 til 10 m²
fra 11 til 30 m²
fra 31 til 50 m²
fra 51 til 100 m²
fra 101 til 150 m²
fra 151 til 300 m²
For areal (BRA) over 300 m² betales et gebyr på

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
kr
kr

2.330,4.220,5.920,11.870,18.230,25.640,62,- pr m²

B2-2
B2-3
B2-4
B2-5

Gebyr pr. igangsettingstillatelse
Tilleggsgebyr for ekstra boenhet
Bruksendringer
Plassering av tiltak for avfallscontainer og postkassestativ
plassering av leskur og andre mindre tiltak
Avstandskrav mot vei etter vegloven
Øvrige tiltak
Oppføring, riving og rehabilitering av skorstein,
feieravdelingen

kr
kr
kr
kr

3.180,2.540,2.110,950,-

kr
kr
kr

4.630,2.110,1.950,-

B3 RIVING AV BYGNINGER, KONSTRUKSJONER OG ANLEGG
B3-1
Mindre bygninger som garasjer/uthus/bod
B3-2
Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l.
B3-3
Andre bygninger inntil 5 etasjer
B3-4
Andre bygninger over 5 etasjer

kr
kr
kr
kr

2.110,4.460,8.490,10.600,-

B4
B4
B4

SKILT OG REKLAME
Pr. skilt eller reklameenhet
Samlet skiltplan for større bygg

kr
kr

2.330,5.310,-

B5
B5
B5
B5
B5

ANLEGG O.L.
2
inntil 500 m
fra 500 til 1000 m2
2
over 1000 m
Kommunaltekniske anlegg

B2-6
B2-7
B2-8

B7
B9
B11
B13

3)

BYGNINGSTEKNISKE INSTALLASJONER
REVIDERTE TEGNINGER
ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL
FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIGE BRUKSTILLATELSER

kr
kr
kr
kr

4.360,8.700,17.040,10.590,-

kr
kr
kr
kr

4.360,1.690,4.790,1.910,-

Bystyret vedtar følgende satser for plansaker for 2017:

C2 GEBYRSATSER FOR PLANAREAL
C2-1
arealer under 250 m²
C2-2
fra 250 m² til 2000 m²
C2-3
fra 2.000 m² til 5.000 m²
C2-4
over 5.000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1.000 m² på
C2-5
over 20.000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1.000 m² på
C2-6
regulering av ny eller flyttet atkomst

kr
kr
kr
kr
kr
kr

31.530,62.060,103.010,4.130,1.000,8.000,-

C3 GEBYRSATSER FOR BEBYGGELSENS AREAL
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C3-1
C3-2
C3-3
C3-4

4)
D1-1
D1-2
D1-3
D1-4
D1-5
D1-6
D1-7
D1-8
D1-9

5)

eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA
planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA
eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10.000 m²
planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10.000 m²

820,1.450,530,820,-

Bystyret vedtar følgende satser for delingssøknader for 2017:
Deling som ikke strider mot plan- og bygningsloven eller reguleringsplan
Deling som etter D1-1, fra og med parsell 2, per parsell
Deling i uregulert strøk eller deling som krever dispensasjon fra
arealplan eller plan- og bygningsloven
Deling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting) hvor
tiltaket ikke krever dispensasjon fra lov eller plan
Deling som etter D1-3 og D-1-4, fra og med parsell 2, per parsell
Deling av bygselstomter, allerede oppmålte parseller og jordstykker, per søknad
Deling av bebygd eiendom med en eller flere sammenbygde bruksenheter, per
sammenbygd bebyggelse
Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m2
Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m2

kr 2.640,kr 1.330,kr 20.560,kr 20.560,kr 10.270,kr 10.270,kr 10.270,kr
kr

4.460,8.660,-

Bystyret vedtar følgende satser for gebyret knyttet til kart og oppmålingskontoret for
2017:

E OPPMÅLINGSARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN
E1-1
Oppretting av grunneiendom og festegrunn
E1-1
For offentlig veg og jernbanegrunn, der det ikke avholdes
oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften § 69
E1-2
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
E1-3
Etablering av anleggseiendom
1-6
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
E4-1
Vedtak etter plan- og bygningsloven, § 20-1, bokstav m for saker med
arealoverføring/tilleggsareal, pr vedtak
E5-1
Klarlegging av eksisterende grense, for inntil 1 punkt
E5-1
Klarlegging av eksisterende grense, for overskytende grensepunkt
E6-1
Klarlegging av grensen som ikke tidligere koordinatbestemt,
for inntil 2 punkt
E6-1
Klarlegging av grensen som ikke tidligere koordinatbestemt,
for overskytende grensepunkt, pr. punkt

kr

27.675,-

kr

4.695,-

kr
kr
kr

kr
kr

4.845,27.675,4.845,Medgåt
t tid
4.140,685,-

kr

8.285,-

kr

2.755,-

kr

F SITUASJONSKART
F1
Situasjonskart for areal inntil 2000 m²
F1
Situasjonskart for areal over 2000 m² inntil 5000 m²
F1
Situasjonskart for areal over 5000 m², pr påbegynte 1000 m²

6)

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr

3.735,5.865,600,-

Bystyret vedtar følgende satser for teknisk plangodkjenning for 2017:

X2 GEBYRSATSER
X2-1
Bruksareal opp til 1000 m²
X2-1
Tillegg pr. 1000 m² fra 1001 m² tom 2000 m²

Møteprotokoll for Bystyret, 15.12.2016 (16/46676)

kr
Kr

12.000,8.000,-
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X2-1
X2-1

7)

Tillegg pr. 1000 m² fra 2001 m² tom 4000 m²
Tillegg pr. 1000 m² fra 4001 m²

kr
kr

7.000,6.000,-

Bystyret vedtar følgende satser og tekstlige endringer av gebyrregulativet for 2017:

Punkt B2-6 AVSTANDSKRAV MOT VEI ETTER VEGLOVEN
For behandling og tillatelse for overskridelse av avstandskravet mot vei betales et gebyr på kr 4.630,-

Punkt B6 VESENTLIG TERRENGENDRING
For vesentlig terrenginngrep betales gebyr etter det areal disse utgjør med
2
- inntil 500 m :
kr. 4.360,- 500 - 1000 m2:
kr. 8.700,- 1000 - 5000m2:
kr. 17.040,- over 5000 m²:
kr. 25.640,Kommunen kan likevel merfakturere utover 25.640,- kroner i henhold til regulativets punkt A3 hvor
kommunen står overfor mer tidkrevende saker enn 25.640,- skulle tilsi.

Punkt B12 SELVBYGGER, LOKAL GODKJENNING
For søknad om ansvarsrett for selvbygger, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak
som ikke oppfyller formalkravene betales et gebyr ved godkjenning på kr 2310,-.

Punkt E1-1
Bystyret vedtar å endre ordlyden i punkt E1-1 tredje setning til: ”10 % påslag for hver 10. daa
over 3000 m², maks 2 x E1-1”

Bystyret vedtar å fjerne ordlyden om reduksjon av gebyret med 30 % hvis
oppmålingsforretningen gjennomføres uten grensemerking. Teksten som omhandler urimelig
gebyr vedtas flyttet fra E1-1 til eget punkt, E11.
Punkt E1-2
Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn, jf matrikkelforskriften § 31, gebyr pr
enhet kr 4.843,-

Punkt E1‐3
Bystyret vedtar å fjerne ordlyden om 10 % påslag for hver 10.daa over 3000 m².
Punkt E1‐4
Bystyret vedtar å fjerne ordlyden om 10 % påslag for hver 10.daa over 3000 m². I tillegg
fjernes ordlyden om reduksjon av gebyret med 30 % hvis oppmålingsforretningen
gjennomføres uten grensemerking, og i stedet å innføre 40 % reduksjon generelt for uteareal
til eierseksjon.
Punkt E3 og E4
Bystyret vedtar at følgende setning tilføyes: For areal som er større enn skranken for
grensejustering, og det er nødvendig med vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m,
betales gebyr etter medgått tid pr vedtak.

Punkt E5 og E6
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Bystyret vedtar å fjerne tekst om at gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter
medgått tid. Rettigheter som ikke er tinglyst er i hovedsak overlatt til jordskifte å avklare.
Punkt G1 og G2
Bystyret vedtar endringer under punkt G1 og G2.
Tilføyes tekst så den blir lydende slik:
Data leveres på Sosi-, AutoCad- eller Shape-format. Koordinatsystem: Euref-89 UTM sone 32 eller
Euref-89 NTM sone 10.

Bystyrets vedtak fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellova § 32 og
eierseksjonsloven § 7.

Sak PS 192/16

Endring av gebyrsatser innenfor det tekniske området 2017
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for renovasjon for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017, ordinær kildesortering
Beholder/containerstørrelse

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
1.500 liter
2.000 liter
3.000 liter
4.000 liter
6.000 liter
8.000 liter
10.000 liter

Restavfall,
tømmes hver 14.
dag
1 764
3 016
4 655
8 299
14 148
18 862
28 295
37 725
56 583
75 460
94 322

Papp/papir,
tømmes hver 4.
uke
256
432
668
1 195
2 019
2 689
4 045
5 390
8 083
10 778
13 472

Plast, tømmes
hver 8. uke
505
715
1 329
2 374
4 045
5 390
8 083
10 778
16 174
21 564
26 946

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

Satser gjeldende fra 1.1.2017, tømming i Midtbyen og sentrumsnære områder
Beholder/containerstørrelse
140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
1.500 liter

Restavfall,
tømmes hver uke
3 521
6 037
9 303
16 600
28 295
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Papp/papir/miljøavfall,
bringes til Midtbypunkt
760
1 154
1 999
3 560
6 058

Totalsum
4 281
7 192
11 303
20 160
34 354
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2.000 liter
3.000 liter
4.000 liter
6.000 liter
8.000 liter
10.000 liter

37 725
56 583
75 460
113 183
150 905
188 630

8 083
12 129
16 174
24 251
32 335
40 423

45 808
68 712
91 634
137 435
183 240
229 052

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

Tilleggsgebyr: Plassering av beholder fra 10 til 20 meter fra veg: 487 kroner per beholder per
år inkludert merverdiavgift. Deretter er tillegget 243 kroner per beholder per påbegynt 10
meter.
Gebyr for restavfall: Levering på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon er 1,43 kroner per kg
inklusive merverdiavgift.
Fradrag: Abonnenter som komposterer avfall (matavfall m.m.) og som har inngått skriftlig
avtale med Trondheim kommune, vil få et fratrekk på 400 kroner per år inklusive
merverdiavgift i renovasjonsgebyret. Fratrekket gjøres på faktura for 4. kvartal.
Nedgravde løsninger: For nedgravde innsamlingsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr
husstand. For 2017 blir gebyret 1.643 kroner pr husstand inklusive merverdiavgift.
Ekstratømminger:
Tabell 5. Satser gjeldende fra 1.1.2017, ekstratømming av containere og beholdere

Ekstratømming beholdere
Ekstratømming containere

Pris
360 kroner
1 450 kroner

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

2. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for vann- og avløp for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 innen vann- og avløpsfeltet
Grunnlag
Årsgebyr for abonnenter med måler:
Abonnementsgebyr, fastpris per år
Forbruksavhengig gebyr, per 1000 liter per år
Årsavgift vannmåler, ½”-1”
Årsavgift vannmåler, 1 ½”
Årsgebyr for abonnenter uten måler:
Abonnementsgebyr, fastpris per år
Forbruksgebyr (per m² bygningsareal)** per år
Ordinært tilknytningsgebyr:
Tilknytningsgebyr per m² bygningsareal (engangs)
Tilknytningsgebyr for driftsbygninger i jordbruket:
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Vann

Avløp

415
11,43
255
406

473
12,89

415
34,20

473
38,69

51,58

51,58
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Avgiftspliktig areal mindre enn 100 m² per år
Avgiftspliktig areal 100 - 200 m² per år
Avgiftspliktig areal over 200 m² per år

4 651
9 304
13 848

4 651
9 304
13 848

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

**) Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 3, dvs. 1 m ² omregnes til 3 m 3
3. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for slamtømming og mindre avløpsanlegg for
2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 for latriner, kloakkummer, septiktanker og mindre avløpsanlegg
Ytelse
Latrinerenovasjon:
Per spann for ukentlig tømming. For flere gangers ukentlig tømming økes
avgiften med prisen per spann for ukentlig tømming.
Kloakkummer: Per år for spyling og tømming
Slamavskillere, septiktanker, tette tanker: Grunnavgift for tømming av
tanker inntil 4m3.
Tillegg: for flere tømminger per år, tømming utover 4m3 (per m3)
Tilsynsgebyr: Årlig gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg
Søknad om utslippstillatelse: Saksbehandlingsgebyr pr. søknad

Ny sats
4 615

1 466
2 232
416
464
10 000

Alle beløp i kroner. Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

4. Bystyret vedtar følgende saksbehandlingsgebyr knyttet til terrenginngrep i forurenset
grunn og gebyr for feiing og service av fyringsanlegg for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 for gebyr knyttet til saksbehandling for terrenginngrep i
forurenset grunn og feiing og service av varmeanlegg
Satser 2017
Terrenginngrep
- Enkel
- Middels
- Komplisert
- Svært komplisert
Gebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg

9 890
19 830
29 725
39 700
560

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

5. Bystyret vedtar følgende gebyrsats for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 for gebyr knyttet til feiing
Type avgift
Ordinært feiegebyr

Sats
1)

329

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva
1) Avgiften beregnes med kroner 329 per pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Saksordfører: Geir Waage (Ap)
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Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for renovasjon for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017, ordinær kildesortering
Beholder/containerstørrelse

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
1.500 liter
2.000 liter
3.000 liter
4.000 liter
6.000 liter
8.000 liter
10.000 liter

Restavfall,
tømmes hver 14.
dag
1 764
3 016
4 655
8 299
14 148
18 862
28 295
37 725
56 583
75 460
94 322

Papp/papir,
tømmes hver 4.
uke
256
432
668
1 195
2 019
2 689
4 045
5 390
8 083
10 778
13 472

Plast, tømmes
hver 8. uke
505
715
1 329
2 374
4 045
5 390
8 083
10 778
16 174
21 564
26 946

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

Satser gjeldende fra 1.1.2017, tømming i Midtbyen og sentrumsnære områder
Beholder/containerstørrelse
140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
1.500 liter
2.000 liter
3.000 liter
4.000 liter
6.000 liter
8.000 liter
10.000 liter

Restavfall,
tømmes hver uke
3 521
6 037
9 303
16 600
28 295
37 725
56 583
75 460
113 183
150 905
188 630

Papp/papir/miljøavfall,
bringes til Midtbypunkt
760
1 154
1 999
3 560
6 058
8 083
12 129
16 174
24 251
32 335
40 423

Totalsum
4 281
7 192
11 303
20 160
34 354
45 808
68 712
91 634
137 435
183 240
229 052

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

Tilleggsgebyr: Plassering av beholder fra 10 til 20 meter fra veg: 487 kroner per beholder per
år inkludert merverdiavgift. Deretter er tillegget 243 kroner per beholder per påbegynt 10
meter.
Gebyr for restavfall: Levering på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon er 1,43 kroner per kg
inklusive merverdiavgift.
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Fradrag: Abonnenter som komposterer avfall (matavfall m.m.) og som har inngått skriftlig
avtale med Trondheim kommune, vil få et fratrekk på 400 kroner per år inklusive
merverdiavgift i renovasjonsgebyret. Fratrekket gjøres på faktura for 4. kvartal.
Nedgravde løsninger: For nedgravde innsamlingsløsninger beregnes renovasjonsgebyret pr
husstand. For 2017 blir gebyret 1.643 kroner pr husstand inklusive merverdiavgift.
Ekstratømminger:
Tabell 5. Satser gjeldende fra 1.1.2017, ekstratømming av containere og beholdere

Ekstratømming beholdere
Ekstratømming containere

Pris
360 kroner
1 450 kroner

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

2. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for vann- og avløp for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 innen vann- og avløpsfeltet
Grunnlag
Årsgebyr for abonnenter med måler:
Abonnementsgebyr, fastpris per år
Forbruksavhengig gebyr, per 1000 liter per år
Årsavgift vannmåler, ½”-1”
Årsavgift vannmåler, 1 ½”
Årsgebyr for abonnenter uten måler:
Abonnementsgebyr, fastpris per år
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
Avgiftspliktig areal 100 - 200 m² per år
Avgiftspliktig areal over 200 m² per år

Vann

Avløp

415
11,43
255
406

473
12,89

415
34,20

473
38,69

51,58

51,58

4 651
9 304
13 848

4 651
9 304
13 848

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

**) Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 3, dvs. 1 m ² omregnes til 3 m 3
3. Bystyret vedtar følgende gebyrsatser for slamtømming og mindre avløpsanlegg for
2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 for latriner, kloakkummer, septiktanker og mindre avløpsanlegg
Ytelse
Latrinerenovasjon:
Per spann for ukentlig tømming. For flere gangers ukentlig tømming økes
avgiften med prisen per spann for ukentlig tømming.
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4 615
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Kloakkummer: Per år for spyling og tømming
Slamavskillere, septiktanker, tette tanker: Grunnavgift for tømming av
tanker inntil 4m3.
Tillegg: for flere tømminger per år, tømming utover 4m3 (per m3)
Tilsynsgebyr: Årlig gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg
Søknad om utslippstillatelse: Saksbehandlingsgebyr pr. søknad

1 466
2 232
416
464
10 000

Alle beløp i kroner. Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

4. Bystyret vedtar følgende saksbehandlingsgebyr knyttet til terrenginngrep i forurenset
grunn og gebyr for feiing og service av fyringsanlegg for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 for gebyr knyttet til saksbehandling for terrenginngrep i
forurenset grunn og feiing og service av varmeanlegg
Satser 2017
Terrenginngrep
- Enkel
- Middels
- Komplisert
- Svært komplisert
Gebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg

9 890
19 830
29 725
39 700
560

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva.

5. Bystyret vedtar følgende gebyrsats for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for 2017:
Satser gjeldende fra 1.1.2017 for gebyr knyttet til feiing
Type avgift
Ordinært feiegebyr 1)

Sats
329

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25 % mva
1) Avgiften beregnes med kroner 329 per pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Sak PS 193/16

Nye avgiftssatser for gateparkering, leie av offentlig grunn, m.v. for 2017
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gateparkering fra tidligst 1.1.2017 eller så
snart det er teknisk og praktisk gjennomførbart.
Område
Bysone, progressiv:
Midtbyen, St.Olav, Nedre Elvehavn, Gryta,
Sentralstasjonen, Innherredsveien, Brubakken
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
14 Frostakaia

Møteprotokoll for Bystyret, 15.12.2016 (16/46676)

Takst 2017, inkl. mva
1 time: 28 kroner
2 timer: 62 kroner
3 timer: 103 kroner
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23 Bakklandet
Akutten (2 timer)
St. Olav akutten
30-min.:
Nedre Elvehavn og Sentralstasjonen
Ytre sone, flat sats:
21 Møllenberg
22 Møllenberg
25 Lademoen
26 Svartlamoen
29 Rosenborg
31 Nidarø
32 Øya
33 Klæbuveien
34 Lerkendal
Elgeseter gt og Høyskoleveien, Vangslund gate, Ila,
Mellomveien, Stadsing. Dahls gt, Nonnegata
Henrik Mathisens vei
Alle områder – Smartpark*/**

28 kroner pr time
30 min: 28 kroner
23 kroner pr time

Minimum belastning 10 kroner
1 time: 28 kroner
2 timer: 62 kroner
3 timer: 103 kroner
EasyPark*
Vedtatte takster for den enkelte
sone/område.
Minimum belastning 10 kroner
* Ny parkeringsforskrift kan sette begrensninger for om det kan settes en minimumssats for en
enkelt betalingsløsning. Trondheim Parkering KF vil innrette sin praksis i samsvar med avklaringer.
** Ny parkeringsforskrift kan stille krav om at det skal være samme takst for parkering i alle
betalingsløsninger. Et slikt krav vil medføre at det må legges opp til samme takster i APP for de
ulike områdene som for automater. Trondheim Parkering KF vil innrette sin praksis i samsvar med
avklaringer.

2. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for boligsoneparkering m.m. fra 1.1.2017
Område
Boligsone
Bil nr 1
Bil nr 2
Bil nr 3
Næringsdrivende
Omsorgskort
Gjestekort
Servicekort
Servicebil på parkeringsplass
Avgiftsbelagte plasser/boligsone
Særskilte plasser, HC etc.

Takst 2017
425 kroner pr mnd
750 kroner pr mnd
1 070 kroner pr mnd
1 410 kroner pr mnd
425 kroner pr mnd
190 kroner pr uke
280 kroner pr år
235 kroner pr døgn
350 kroner pr døgn

3. Bystyret vedtar følgende betalingssats for strømleie fra 1.1.2017
Pr. Uttak
Pr. dag 16A og 32A
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Takst 2017 inkl. mva
50 kroner
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Pr. dag 63A
Pr. måned 16A og 32A
Pr. måned 63A

205 kroner
750 kroner
3 000 kroner

4. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for tap av nøkler fra 1.1.2017
Takst 2017 inkl. mva
380 kroner pr. nøkkel

Tapsgebyr

5. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn, byrom, parker og
friområder fra 1.1.2017
Type leie
Uteservering med alkoholservering
Uteservering, sommer
Uteservering, sommer, utvidet
Uteservering, vinter
Uteservering uten alkoholservering
Uteservering, sommer
Uteservering, sommer, utvidet
Uteservering, vinter
Salgsplasser
Salgsplass 1. og 17. mai
Salgsplass Allehelgensdag
Salgsplass, Nordre gate
Salgsplass, andre områder
Salgsplass, mobile salgsvogner
Salgsplass, foodtrucks
Torgplasser
12 mnd
3 mnd
1 dag
Arrangement:
Alle arrangement uten
salg/sponsor/kommersielt
Alle arrangement med
salg/sponsor/kommersielt
- Torvet
- Gateløp
- Andre byrom i Midtbyen
- Bydelsarrangement
- Mindre idrettsarrangement
utenfor
Midtbyen
Engangstillegg for servering av
alkohol ved arrangement

Takst 2017

Merknader

532 kroner pr m2
865 kroner pr m2
2
308 kroner pr m

Sesongen 15.5 – 15.9
Sesongen 1.4 – 15.10
Sesongen 16.10 - 31.3.18

267 kroner pr m
2
431 kroner pr m
2
154 kroner pr m

2

Sesongen 15.5 – 15.9
Sesongen 1.4 – 15.10
Sesongen 16.10 - 31.3.18

862 kroner pr plass
205 kroner pr plass
205 kroner pr plass pr dag
205 kroner pr plass pr dag
103 kroner pr dag
2 563 kroner pr mnd
6 000 kroner pr år

Inntil 3x3 m
Inntil 3x3 m
Inntil 3x3 m
Inntil 3x3 m
Inntil 2 m2 salgsplass
Inntil 2 m2 salgsplass

8 349 kroner
2 819 kroner
206 kroner

Ingen betaling

Leieavtale skal inngås

6 335 kroner
2 000 kroner
3 167 kroner
3 167 kroner
Ingen betaling

Pr. dag
Pr. dag, pr. gateløp
Pr. arrangement
Pr. arrangement
Leieavtale skal inngås

13 179 kroner

Etter avtale med
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Parkering i tilknytning til
ovennevnte

Trondheim Parkering

Andre tiltak:
Gasskap og lignende

Etter avtale

Pr år

Universell tilrettelegging

55 897 kroner

Nybygg, større ombygginger og
lignende

22 358 kroner

Engangsleie så lenge
bygningen står.
Engangsleie i tiltakets
levetid.

Mindre tiltak, lagring (ikke rigg)
Riggområder i utkantstrøk – inntil
2
1 000 m
pr 100 m2 i tillegg

45 kroner pr m pr år
2 846 kroner pr mnd

Riggområder i sentrale strøk maks
500 m2
Langtidsleie salgsstativ i tilknytning
til fast utsalgssted inntil 1 år
Korttidsleie salgsstativ i tilknytning
til fast utsalgssted inntil 1 uke

5 523 kroner pr mnd

2

177 kroner pr mnd

0 kroner
0 kroner

6. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for behandling av gravesøknader fra 1.1.2017
Type leie
Gravesøknadsgebyr
Forringelsesgebyr

Takst 2017
7 048 kroner per gebyr
759 kroner per gebyr + 66 kroner/m2

7. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gategrunnsleie ved overflatearbeid fra 1.1.2017
Type leie
Takst 2017
Indre sone*
6,15 kroner
Ytre sone**
3,10 kroner
*Indre sone: Midtbyen og tilstøtende definerte områder med tette gatefasader
**Ytre sone: Øvrige deler av Trondheim kommune.
8. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av grunn til basestasjoner og antenner fra
1.1.2017
Type leie
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for
antenner på tak/fasade.
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og
sårbart område. Defineres av kommunen.
Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.
Leie på kommunal mast med påhengt skap.
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.
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Takst 2017
21 685 kroner
21 685 kroner
13 011 kroner
6 506 kroner
13 011 kroner
13 011 kroner
6 506 kroner
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Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Saksordfører: Geir Waage (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) tilleggsforslag punkt 5:
Satsene justeres i tråd med Fremskrittspartiets forslag til budsjett for 2017.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag fikk 4 stemmer (4FrP) og falt.
Vedtak
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING
1. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gateparkering fra tidligst 1.1.2017 eller så
snart det er teknisk og praktisk gjennomførbart.
Område
Bysone, progressiv:
Midtbyen, St.Olav, Nedre Elvehavn, Gryta,
Sentralstasjonen, Innherredsveien, Brubakken
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
14 Frostakaia
23 Bakklandet
Akutten (2 timer)
St. Olav akutten
30-min.:
Nedre Elvehavn og Sentralstasjonen
Ytre sone, flat sats:
21 Møllenberg
22 Møllenberg
25 Lademoen
26 Svartlamoen
29 Rosenborg
31 Nidarø
32 Øya
33 Klæbuveien
34 Lerkendal
Elgeseter gt og Høyskoleveien, Vangslund gate, Ila,
Mellomveien, Stadsing. Dahls gt, Nonnegata
Henrik Mathisens vei
Alle områder – Smartpark*/**

EasyPark*
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Takst 2017, inkl. mva
1 time: 28 kroner
2 timer: 62 kroner
3 timer: 103 kroner

28 kroner pr time
30 min: 28 kroner
23 kroner pr time

Minimum belastning 10 kroner
1 time: 28 kroner
2 timer: 62 kroner
3 timer: 103 kroner
Vedtatte takster for den enkelte
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sone/område.
Minimum belastning 10 kroner
* Ny parkeringsforskrift kan sette begrensninger for om det kan settes en minimumssats for en
enkelt betalingsløsning. Trondheim Parkering KF vil innrette sin praksis i samsvar med avklaringer.
** Ny parkeringsforskrift kan stille krav om at det skal være samme takst for parkering i alle
betalingsløsninger. Et slikt krav vil medføre at det må legges opp til samme takster i APP for de
ulike områdene som for automater. Trondheim Parkering KF vil innrette sin praksis i samsvar med
avklaringer.

2. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for boligsoneparkering m.m. fra 1.1.2017
Område
Boligsone
Bil nr 1
Bil nr 2
Bil nr 3
Næringsdrivende
Omsorgskort
Gjestekort
Servicekort
Servicebil på parkeringsplass
Avgiftsbelagte plasser/boligsone
Særskilte plasser, HC etc.

Takst 2017
425 kroner pr mnd
750 kroner pr mnd
1 070 kroner pr mnd
1 410 kroner pr mnd
425 kroner pr mnd
190 kroner pr uke
280 kroner pr år
235 kroner pr døgn
350 kroner pr døgn

3. Bystyret vedtar følgende betalingssats for strømleie fra 1.1.2017
Pr. Uttak
Pr. dag 16A og 32A
Pr. dag 63A
Pr. måned 16A og 32A
Pr. måned 63A

Takst 2017 inkl. mva
50 kroner
205 kroner
750 kroner
3 000 kroner

4. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for tap av nøkler fra 1.1.2017
Takst 2017 inkl. mva
380 kroner pr. nøkkel

Tapsgebyr

5. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av offentlig grunn, byrom, parker og
friområder fra 1.1.2017
Type leie
Uteservering med alkoholservering
Uteservering, sommer
Uteservering, sommer, utvidet
Uteservering, vinter
Uteservering uten alkoholservering
Uteservering, sommer
Uteservering, sommer, utvidet
Uteservering, vinter
Salgsplasser

Takst 2017

Merknader

532 kroner pr m
865 kroner pr m2
308 kroner pr m2

2

Sesongen 15.5 – 15.9
Sesongen 1.4 – 15.10
Sesongen 16.10 - 31.3.18

2

Sesongen 15.5 – 15.9
Sesongen 1.4 – 15.10
Sesongen 16.10 - 31.3.18

267 kroner pr m
431 kroner pr m2
2
154 kroner pr m
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Salgsplass 1. og 17. mai
Salgsplass Allehelgensdag
Salgsplass, Nordre gate
Salgsplass, andre områder
Salgsplass, mobile salgsvogner
Salgsplass, foodtrucks
Torgplasser
12 mnd
3 mnd
1 dag
Arrangement:
Alle arrangement uten
salg/sponsor/kommersielt
Alle arrangement med
salg/sponsor/kommersielt
- Torvet
- Gateløp
- Andre byrom i Midtbyen
- Bydelsarrangement
- Mindre idrettsarrangement
utenfor

862 kroner pr plass
205 kroner pr plass
205 kroner pr plass pr dag
205 kroner pr plass pr dag
103 kroner pr dag
2 563 kroner pr mnd
6 000 kroner pr år

Inntil 3x3 m
Inntil 3x3 m
Inntil 3x3 m
Inntil 3x3 m
2
Inntil 2 m salgsplass
Inntil 2 m2 salgsplass

8 349 kroner
2 819 kroner
206 kroner

Ingen betaling

Leieavtale skal inngås

6 335 kroner
2 000 kroner
3 167 kroner
3 167 kroner
Ingen betaling

Pr. dag
Pr. dag, pr. gateløp
Pr. arrangement
Pr. arrangement
Leieavtale skal inngås

Midtbyen
Engangstillegg for servering av
alkohol ved arrangement

13 179 kroner

Parkering i tilknytning til
ovennevnte

Etter avtale med
Trondheim Parkering

Andre tiltak:
Gasskap og lignende

Etter avtale

Pr år

Universell tilrettelegging

55 897 kroner

Nybygg, større ombygginger og
lignende

22 358 kroner

Engangsleie så lenge
bygningen står.
Engangsleie i tiltakets
levetid.

Mindre tiltak, lagring (ikke rigg)
Riggområder i utkantstrøk – inntil
1 000 m2
2
pr 100 m i tillegg

45 kroner pr m2 pr år
2 846 kroner pr mnd

Riggområder i sentrale strøk maks
500 m2
Langtidsleie salgsstativ i tilknytning
til fast utsalgssted inntil 1 år
Korttidsleie salgsstativ i tilknytning
til fast utsalgssted inntil 1 uke

5 523 kroner pr mnd

177 kroner pr mnd

0 kroner
0 kroner

Møteprotokoll for Bystyret, 15.12.2016 (16/46676)

25

Trondheim kommune

6. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for behandling av gravesøknader fra 1.1.2017
Type leie
Gravesøknadsgebyr
Forringelsesgebyr

Takst 2017
7 048 kroner per gebyr
759 kroner per gebyr + 66 kroner/m2

7. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for gategrunnsleie ved overflatearbeid fra 1.1.2017
Type leie
Takst 2017
Indre sone*
6,15 kroner
Ytre sone**
3,10 kroner
*Indre sone: Midtbyen og tilstøtende definerte områder med tette gatefasader
**Ytre sone: Øvrige deler av Trondheim kommune.
8. Bystyret vedtar følgende betalingssatser for leie av grunn til basestasjoner og antenner fra
1.1.2017
Type leie
Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for
antenner på tak/fasade.
Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og
sårbart område. Defineres av kommunen.
Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.
Leie på kommunal mast med påhengt skap.
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.

Takst 2017
21 685 kroner
21 685 kroner
13 011 kroner
6 506 kroner
13 011 kroner
13 011 kroner
6 506 kroner

Sak PS 194/16

Kommunale utleiepriser 2017 for idrettsanlegg
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende priser for leie av kommunale idrettsanlegg fra 01.01.2017:
1a. Fotballbaner gress/ grus pr. time
1b. Fotballbaner kommersielle arrangement pr. dag

kr.110
kr.10065

2a. Friidrettbaner på Dalgård og Øya
2b. Kommersielle arrangement indre bane pr. dag
2c. Ranheim friidrettshall trening og arr. pr. time
2d. Ranheim friidrettshall leie av garderobe til andre formål
2e. Ranheim friidrettshall, kommersielle arrangement pr. dag

Fri
kr.10115
kr.525
kr.600
kr.29790

3a. Idrettshaller utenbys lag og bedriftsidretten pr. time
3b. Leie av garderober til andre formål

kr.525
kr.600
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3c. Kommersielle arrangement pr. dag

kr.19455

4a. Leangen kunstisbane større arrangement utenbys lag og bedriftsidretten
4b. Mindre arrangement
4c. Trening pr. time

kr.23980
kr.3780
kr.110

5a. Ishall m/u is til trening og arrangement utenbys lag og bedriftsidretten pr. time kr.525
5b. Kommersielle arrangement pr. dag
kr.25710
6a. Preparering av skiløyper til arrangement utenom ordinær arbeidstid pr. time
6b. Med liten prepareringsmaskin pr. time
6c. Med stor prepareringsmaskin pr. time

kr.590
kr.940
kr.1210

7a. Kommunal utfartsparkeringsplasser – vinterhalvår pr. dag

kr.50

8a. P-plass Granåsen og Leangen stort areal med infrastruktur pr. dag
8b. P-plass Granåsen og Leangen lite areal uten infrastruktur pr. dag

kr.5420
kr.1950

9a. Granåsen – møterom inkludert kjøkken pr. dag
kr.730
9b. Arrangement – lokale lags klubbmesterskap/ kretsrenn
Fri
9c. Arrangement – eksterne lags klubbmesterskap/ kretsrenn, NC, NM jr. og privatekr.6555
9d. Nasjonale arrangement
Etter avtale
9e. Internasjonale arrangement – NC, NM, VM, WC senior/ junior
Etter avtale
9f. Hoppbakke – oppvisningshopp inntil 2 timer
kr.1045
9g. Oppvisningshopp over 2 timer
kr.1730
9h. Heiskort
kr.290
9i. Kommersielle arrangementer, konserter/ utstillinger etc.
Etter avtale
10a. Granåsen leie av franske gjerder pr. stk inntil 100 stk.
10b. Franske gjerder pr. stk mellom 100 og 200 stk.
10c. Franske gjerder pr. stk over 200 stk.
10d. Franske gjerder – leiepris pr. stk ved leie over 3 dager

kr.56
kr.51
Etter avtale
Etter avtale

11a. Flagg 3 m ved leie inntil 3 dager
11b. Flagg 1,5 m ved leie inntil 3 dager

kr.160
kr.120

12a. Husebybadet voksenbillett
12b. Trimsvømming
12c. Klippekort 12 klipp
12d. Årskort
12e. Halvårskort

kr.100
kr.55
kr.870
kr.2970
kr.1950

13a. Husebybadet barn 0-2 år

Fri

14a. Husebybadet barnebillett 3-16 år
14b. Klippekort 12 klipp
14c. Årskort

kr.55
kr.420
kr.1660

15a. Husebybadet student enkelt billett

kr.70
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15b. Klippekort 12 klipp
15c. Årskort

kr.560
kr.2255

16a. Husebybadet familiebillett, 2 voksne og inntil 3 barn
16b. Klippekort 10 klipp

kr.190
kr.1490

17a. Husebybadet cup/ turnering for deltakere med bevis

kr.40

18a. Husebybadet utlån av badetøy pr. gang
18b. Salgspris håndkle

kr.60
kr.60

19a. Husebybadet trening og arrangement i helg pr. time
19b. Bruk av fellesareal ved bursdager og lignende pr. time

kr.1520
kr.200

20a. Husebybadet utleie dagtid til barnehager/ små grupper pr. time
20b. Skoler/ grupper under 15 personer pr. time
20c. Skoler/ grupper over 15 personer pr. time
20d. Leie av instruktør pr. time

kr.152
kr.280
kr.530
kr.390

Saksordfører: Geir Waage (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bystyret vedtar følgende priser for leie av kommunale idrettsanlegg fra 01.01.2017:
1a. Fotballbaner gress/ grus pr. time
1b. Fotballbaner kommersielle arrangement pr. dag

kr.110
kr.10065

2a. Friidrettbaner på Dalgård og Øya
2b. Kommersielle arrangement indre bane pr. dag
2c. Ranheim friidrettshall trening og arr. pr. time
2d. Ranheim friidrettshall leie av garderobe til andre formål
2e. Ranheim friidrettshall, kommersielle arrangement pr. dag

Fri
kr.10115
kr.525
kr.600
kr.29790

3a. Idrettshaller utenbys lag og bedriftsidretten pr. time
3b. Leie av garderober til andre formål
3c. Kommersielle arrangement pr. dag

kr.525
kr.600
kr.19455

4a. Leangen kunstisbane større arrangement utenbys lag og bedriftsidretten
4b. Mindre arrangement
4c. Trening pr. time

kr.23980
kr.3780
kr.110

5a. Ishall m/u is til trening og arrangement utenbys lag og bedriftsidretten pr. time kr.525
5b. Kommersielle arrangement pr. dag
kr.25710
6a. Preparering av skiløyper til arrangement utenom ordinær arbeidstid pr. time
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6b. Med liten prepareringsmaskin pr. time
6c. Med stor prepareringsmaskin pr. time

kr.940
kr.1210

7a. Kommunal utfartsparkeringsplasser – vinterhalvår pr. dag

kr.50

8a. P-plass Granåsen og Leangen stort areal med infrastruktur pr. dag
8b. P-plass Granåsen og Leangen lite areal uten infrastruktur pr. dag

kr.5420
kr.1950

9a. Granåsen – møterom inkludert kjøkken pr. dag
kr.730
9b. Arrangement – lokale lags klubbmesterskap/ kretsrenn
Fri
9c. Arrangement – eksterne lags klubbmesterskap/ kretsrenn, NC, NM jr. og private kr.6555
9d. Nasjonale arrangement
Etter avtale
9e. Internasjonale arrangement – NC, NM, VM, WC senior/ junior
Etter avtale
9f. Hoppbakke – oppvisningshopp inntil 2 timer
kr.1045
9g. Oppvisningshopp over 2 timer
kr.1730
9h. Heiskort
kr.290
9i. Kommersielle arrangementer, konserter/ utstillinger etc.
Etter avtale
10a. Granåsen leie av franske gjerder pr. stk inntil 100 stk.
10b. Franske gjerder pr. stk mellom 100 og 200 stk.
10c. Franske gjerder pr. stk over 200 stk.
10d. Franske gjerder – leiepris pr. stk ved leie over 3 dager

kr.56
kr.51
Etter avtale
Etter avtale

11a. Flagg 3 m ved leie inntil 3 dager
11b. Flagg 1,5 m ved leie inntil 3 dager

kr.160
kr.120

12a. Husebybadet voksenbillett
12b. Trimsvømming
12c. Klippekort 12 klipp
12d. Årskort
12e. Halvårskort

kr.100
kr.55
kr.870
kr.2970
kr.1950

13a. Husebybadet barn 0-2 år

Fri

14a. Husebybadet barnebillett 3-16 år
14b. Klippekort 12 klipp
14c. Årskort

kr.55
kr.420
kr.1660

15a. Husebybadet student enkelt billett
15b. Klippekort 12 klipp
15c. Årskort

kr.70
kr.560
kr.2255

16a. Husebybadet familiebillett, 2 voksne og inntil 3 barn
16b. Klippekort 10 klipp

kr.190
kr.1490

17a. Husebybadet cup/ turnering for deltakere med bevis

kr.40

18a. Husebybadet utlån av badetøy pr. gang
18b. Salgspris håndkle

kr.60
kr.60
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19a. Husebybadet trening og arrangement i helg pr. time
19b. Bruk av fellesareal ved bursdager og lignende pr. time

kr.1520
kr.200

20a. Husebybadet utleie dagtid til barnehager/ små grupper pr. time
20b. Skoler/ grupper under 15 personer pr. time
20c. Skoler/ grupper over 15 personer pr. time
20d. Leie av instruktør pr. time

kr.152
kr.280
kr.530
kr.390

Sak PS 195/16

Egenbetaling for helse og velferdstjenester per 1.1. 2017
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende egenbetalingssatser for helse- og omsorgstjenester per 1.1.2017:
1.
Praktisk hjelp i hjemmet
Inntekt i
Beregningsperiode
1)
kroner
1.1.2017 - 31.12. 2017
Inntil 2G: 185 152
2-3G:
185 153 - 277 728
3-4G:
277 729 – 370 304
Over 4G: 370 305
Grunnbeløpet i folketrygden per 01.05. 2016: kr. 92 576,-

Pris i kroner
per time
200
446
446
446

Maksimalpris i
kroner per
måned
200
1 346
1 796
2 245

2. Korttids døgnopphold i sykehjem/ intermediær/ etterbehandling og i
rehabiliteringssenter kr 155,- per døgn.
A. Pasienter som overføres direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka
sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad har fritak for egenbetaling (vedtatt
2012).
B. Brukere som har korttidsopphold på kommunal akutt døgnplass (KAD), fritas for
egenbetaling.
3. Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon kr. 80,- per dag,
eksklusiv kost.
4. Dagopphold i sykehjem kr. 80,- per dag inklusiv kost.
5. Levering av middagsmat til hjemmeboende koster kr. 88,50,- per middagsporsjon.
6. Det er ingen egenandel for kommunal trygghetsalarm.
A. Dersom brukeren må flytte trygghetsalarmen internt i leiligheten, må brukeren
betale kr. 350,-.
B. Ved flytting til en annen adresse betales et flyttegebyr på kr. 700,-.
7. Leie av røykvarsler til trygghetsalarmapparatet koster kr. 69,- per måned.
8. Utskrivningsklare pasienter som venter på kommunale tilbud fritas for kommunale
egenandeler.
9. Maksimalsatsen for langtidsopphold i institusjon er 43.409,- kroner per måned.
10.
Brukere som er på behandlingsopphold i rusinstitusjoner, fritas for egenbetaling.
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11.
12.

13.

14

15.
16.

Enhetsledere for helse- og velferdskontor kan innvilge helt eller delvis fritak dersom
brukeren kan dokumentere betalingsvansker.
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
2017 er kr. 446-. per time.
Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning:
a) Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 295,b) Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 200,c) Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 300,d) Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
e) Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 200,f) Studenter betaler kr. 195,g) Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 105,h) Tillegg for hver vaksine kr. 105,i) Ikke møtt til time kr. 295,j) Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for
konsultasjonen (betale for vaksinasjonen).
Vistamar - korttidsopphold:
a) Helsefremmende opphold. Det betales kr. 416 per døgn, samt reisekostnader til/fra
Vistamar / Trondheim.
b) Pårørende / ledsager som deler rom med bruker, betaler kr. 455 per døgn, samt
reisekostnader.
c) Andre personer som gis tilbud om opphold i eget rom, betaler kr. 1250 per døgn,
samt reisekostnader.
Nybosatte flyktninger som venter på tildeling av fastlege og asylsøkere med endelig
avslag på søknad om opphold gis fritak for egenandel ved flyktningehelseteamet.
Det skal ikke kreves egenbetaling for kommunal fysioterapitjenester fra 1. januar
2017. Rådmannen må fremme sak om egenbetaling for kommunal fysioterapi våren
2017.

Saksordfører: Geir Waage (Ap)
Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag punkt 7:
Det er ingen egenandel for leie av røykvarsler til trygghetsalarmapparatet.
Ragna Vorkinnslien (R) endringsforslag punkt 13j:
Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, gratis.
Ragna Vorkinnslien (R) tilleggsforslag punkt 1 Praktisk hjelp i hjemmet:
Laveste sats skal også gjelde uføre med minstetrygd.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 1, pkt 7 og pkt 13j ble enstemmig vedtatt.
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Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Vorkinnsliens forslag til punkt 1 ble
innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (2R) avgitt for Vorkinnsliens forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 7 og Andreassens forslag ble innstillingen
vedtatt mot 6 stemmer (4FrP, 2R) avgitt for Andreassens forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 13j og Vorkinnsliens forslag til punkt 13j ble
innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (2R) avgitt for Vorkinnsliens forslag.
Vedtak
Bystyret vedtar følgende egenbetalingssatser for helse- og omsorgstjenester per 1.1.2017:
1.
Praktisk hjelp i hjemmet
Inntekt i
Beregningsperiode
kroner1)
1.1.2017 - 31.12. 2017
Inntil 2G: 185 152
2-3G:
185 153 - 277 728
3-4G:
277 729 – 370 304
Over 4G: 370 305
Grunnbeløpet i folketrygden per 01.05. 2016: kr. 92 576,-

Pris i kroner
per time
200
446
446
446

Maksimalpris i
kroner per
måned
200
1 346
1 796
2 245

2. Korttids døgnopphold i sykehjem/ intermediær/ etterbehandling og i
rehabiliteringssenter
kr 155,- per døgn.
A. Pasienter som overføres direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka
sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad har fritak for egenbetaling (vedtatt
2012).
B. Brukere som har korttidsopphold på kommunal akutt døgnplass (KAD), fritas for
egenbetaling.
3. Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon kr. 80,- per dag,
eksklusiv
kost.
4. Dagopphold i sykehjem kr. 80,- per dag inklusiv kost.
5. Levering av middagsmat til hjemmeboende koster kr. 88,50,- per middagsporsjon.
6. Det er ingen egenandel for kommunal trygghetsalarm.
A. Dersom brukeren må flytte trygghetsalarmen internt i leiligheten, må brukeren
betale kr. 350,-.
B. Ved flytting til en annen adresse betales et flyttegebyr på kr. 700,-.
7. Leie av røykvarsler til trygghetsalarmapparatet koster kr. 69,- per måned.
8. Utskrivningsklare pasienter som venter på kommunale tilbud fritas for kommunale
egenandeler.
9. Maksimalsatsen for langtidsopphold i institusjon er 43.409,- kroner per måned.
10.
Brukere som er på behandlingsopphold i rusinstitusjoner, fritas for egenbetaling.
11.
Enhetsledere for helse- og velferdskontor kan innvilge helt eller delvis fritak dersom
brukeren kan dokumentere betalingsvansker.
12.
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
2017 er kr. 446-. per time.
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13.

14

15.
16.

Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning:
a) Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 295,b) Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 200,c) Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 300,d) Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
e) Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 200,f) Studenter betaler kr. 195,g) Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 105,h) Tillegg for hver vaksine kr. 105,i) Ikke møtt til time kr. 295,j) Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for
konsultasjonen (betale for vaksinasjonen).
Vistamar - korttidsopphold:
a) Helsefremmende opphold. Det betales kr. 416 per døgn, samt reisekostnader til/fra
Vistamar / Trondheim.
b) Pårørende / ledsager som deler rom med bruker, betaler kr. 455 per døgn, samt
reisekostnader.
c) Andre personer som gis tilbud om opphold i eget rom, betaler kr. 1250 per døgn,
samt reisekostnader.
Nybosatte flyktninger som venter på tildeling av fastlege og asylsøkere med endelig
avslag på søknad om opphold gis fritak for egenandel ved flyktningehelseteamet.
Det skal ikke kreves egenbetaling for kommunal fysioterapitjenester fra 1. januar
2017. Rådmannen må fremme sak om egenbetaling for kommunal fysioterapi våren
2017.

Sak PS 196/16

Betalingssatser for barnehage, skolefritidsordning og Trondheim kommunale
kulturskole fra 1. januar 2017
INNSTILLING:
1. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 1. januar 2017.
De nye satsene er som følger:
Oppholdstid per uke

Betaling per måned

Inntil 9 timer

410 kroner

Fra 9 til 17 timer

870 kroner

Fra 17 til 25 timer

1 400 kroner

Fra 25 til 33 timer

1 925 kroner

Fra 33 til 41 timer

2 425 kroner

41 timer eller mer

2 730 kroner

2. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra og med 1.
januar 2017. De nye satsene er som følger:
Oppholdstid per uke

Betaling per måned
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Inntil 12 timer
Fra og med 12 timer

1 804 kroner
2 691 kroner

3. Bystyret vedtar ny sats for brukerbetaling ved Trondheim kommunale kulturskole fra
og med 1. januar 2017. Den nye satsen er 3 685 kroner per plass per år.
Sakdsordfører: Geir Waage (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i barnehage fra og med 1. januar 2017. De
nye satsene er som følger:
Oppholdstid per uke

Betaling per måned

Inntil 9 timer

410 kroner

Fra 9 til 17 timer

870 kroner

Fra 17 til 25 timer

1 400 kroner

Fra 25 til 33 timer

1 925 kroner

Fra 33 til 41 timer

2 425 kroner

41 timer eller mer

2 730 kroner

2. Bystyret vedtar nye satser for foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra og med 1.
januar 2017. De nye satsene er som følger:
Oppholdstid per uke
Inntil 12 timer
Fra og med 12 timer

Betaling per måned
1 804 kroner
2 691 kroner

3. Bystyret vedtar ny sats for brukerbetaling ved Trondheim kommunale kulturskole fra og
med 1. januar 2017. Den nye satsen er 3 685 kroner per plass per år.

Sak PS 197/16

Kirkegårdstakster 2017
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende takster for gravplasser og leie av kirkebygg fra 1.1.2017:
Vedtatt avgift
2016 (i kr)

Forslag 2017
(i kr)

1. Festeavgift for kistegrav pr. år

262

268

2. Festeavgift for urnegravsted pr. år

169

173

Tjeneste

Navnet minnelund
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3. Nedsetting av urner på navnet minnelund inkl. stell, navneplate og
minnesmerke, varighet 20år.

10.578

10.842

345

354

17.151

17.580

518

531

7. Urnekapsel innenbys boende

458

469

8. Urneforsendelser i Norge

479

491

4.784

4.904

10. Gravsetting utenbysboende

9.043

9.269

11. Kremasjon utenbysboende

5.618

5.758

12. Nedsettelse urne utenbys, administrasjon og arbeid

2.290

2.347

4. Reservasjon av plass på navnet minnelund i 5 år,avg pr.år
5. Nedsetting av urner på navnet minnelund for utenbysboende inkl.
stell, navneplate og minnesmerke i 20 år.
6. Reservasjon av plass på navnet minnelund for utenbysboende for 1
år.
Urneforsendelse

Seremoni og gravsetting
9. Leie av kirke og kapell utenbysboende

Saksordfører: Geir Waage (Ap)
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bystyret vedtar følgende takster for gravplasser og leie av kirkebygg fra 1.1.2017:
Vedtatt avgift
2016 (i kr)

Forslag 2017
(i kr)

1. Festeavgift for kistegrav pr. år

262

268

2. Festeavgift for urnegravsted pr. år

169

173

10.578

10.842

345

354

17.151

17.580

518

531

7. Urnekapsel innenbys boende

458

469

8. Urneforsendelser i Norge

479

491

4.784

4.904

10. Gravsetting utenbysboende

9.043

9.269

11. Kremasjon utenbysboende

5.618

5.758

Tjeneste

Navnet minnelund
3. Nedsetting av urner på navnet minnelund inkl. stell, navneplate og
minnesmerke, varighet 20år.
4. Reservasjon av plass på navnet minnelund i 5 år,avg pr.år
5. Nedsetting av urner på navnet minnelund for utenbysboende inkl.
stell, navneplate og minnesmerke i 20 år.
6. Reservasjon av plass på navnet minnelund for utenbysboende for 1
år.
Urneforsendelse

Seremoni og gravsetting
9. Leie av kirke og kapell utenbysboende
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12. Nedsettelse urne utenbys, administrasjon og arbeid

2.290

2.347

Sak PS 198/16

Lokalisering og bygging av storbyhall i Trondheim
INNSTILLING:
1. Bystyret i Trondheim tar rådmannens redegjørelse om lokalisering og bygging av en
storbyhall i Trondheim til orientering.
2. Bystyret i Trondheim stadfester tidligere politiske vedtak om rehabilitering og
utbygging av Trondheim Spektrum.
Saksordfører: Rita Kumar (Ap)
Behandling:
Sendt bystyret før møtet:
 Tilleggsnotater fra rådmannen datert 5.12.2016 og 7.12.2016.
 Notat fra rådmannen 12.12.2016 med habilitetsvurdering
 Notat 14.12.2016 fra Idrettsrådet i Trondheim v/styreleder Anne-Lise Bratsberg Idrettens vurdering av alternativ disponering av Nidarø
 E-post 14.12.2016 fra Emilie Zakariassen - Høringsuttalelse fra NTNUI
 E-post 14.12.2016 fra Stein Thue - Kompromissforslag for Nidarø
 E-post 14.12.2016 fra Yngve Zakarias, foreningen Elvesvingen - Vi har en park her
 E-post 14.12.2016 fra Ove Grubba, leder marked og arrangement NHF Region Nord
 E-post 15.12.2016 fra Ilen menighetsråd v/Britt-Inger Volden
Eirik Schrøder (Ap) fratrådte under behandlingen, inhabil iht fvl § 6, andre ledd. Kolbjørn Hole
(Ap) tiltrådte.
Ola Lund Renolen (MDG) forslag på vegne av MDG, PP, R:
Et enstemmig formannskap bestilte 13. september en 3.parts kontroll av trafikk- og ROSanalysene på Nidarø. Bystyret vedtar at saken om «lokalisering og bygging av storbyhall i
Trondheim» utsettes til denne er vurdert.
I og med at det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til samlede konsekvenser ved Nidarø
som lokalisering av storbyhall ber bystyret rådmannen om å fortsette utredningen av
alternativ plassering.
Bystyret vurderer Sluppen og Sorgenfri som de mest realistiske alternativene.
Ingrid Skjøtskift (H) forslag på vegne av H, SV, V:
Bystyret ber Rådmannen sette i gang arbeidet med en konseptvalgutredning for de ulike
alternativene. Bystyret mener at det ikke er god byutvikling å bygge storbyhall på Nidarø. Det
oppdaterte faktagrunnlaget tar ikke hensyn til de store utfordringene en slik utbygging vil gi
med hensyn til trafikk og beredskap. Oversikten over private aktører som kan tenke seg å
medvirke til å utvikle en ny storbyhall er bare summarisk behandlet. Dette gir ikke
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere alternativene. Bystyret merker seg rådmannens
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anbefaling om konseptvalgutredning, og mener det er en mangel at en slik utredning ikke er
gjort. Bystyret tar for øvrig det oppdaterte faktagrunnlaget til orientering.
Ragna Vorkinnslien (R) forslag:
Før behandlinga av reguleringsplan for Nidarø/Trondheim Spektrum må Rådmannen
1. utarbeide et alternativ for minsket hall ned til 5000 tilskuere i tribune og 8000 på flatt gulv.
2. legge fram et notat med kostnader for de avbøtende tiltak som må gjøres for å avlaste
trafikk, som eventuell ny bru, økt kollektivtrafikk, ny holdeplass for taxi osv.
Ottar Michelsen (SV) forslag på vegne av SV, H, V, R, nytt punkt dersom innstillinga blir
vedtatt:
Bystyret ber om at planområdet ved sluttbehandling utvides til å dekke adkomstene fra
Elgeseter gt, Kongens gt og Elvegata blant annet for å sikre muligheter for universell
utforming fra kollektivpunkt og trafikkregulering ved større arrangement.
Michael Momyr (H) merknad pva H:
Merknadsstillerne mener de uløste problemene knyttet til byutvikling, trafikk og beredskap
gjør Nidarø uegnet som lokalisering for storbyhall. Merknadsstillerne forutsetter at dette er
forhold som belyses grundig i reguleringssaken. Reguleringsplanen kan ikke vedtas uten at
det foreligger tilfredsstillende løsninger knyttet til disse temaene.
Votering:
Renolens utsettelsesforslag fikk 31 stemmer (14H, 5MDG, 4SV, 4V, 2PP, 2R) og falt.
Skjøtskifts forslag fikk 29 stemmer (14H, 5MDG, 4SV, 4V, 2PP) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 31 stemmer (14H, 5MDG, 4SV, 4V, 2PP, 2R).
Vorkinnsliens forslag fikk11 stemmer (5MDG, 4SV, 2R) og falt.
Michelsens forslag fikk 31 stemmer (14H, 5MDG, 4SV, 4V, 2PP, 2R) og falt.
MDG, SV sluttet seg til merknaden fra H (mindretallsmerknad).
Vedtak:
1. Bystyret i Trondheim tar rådmannens redegjørelse om lokalisering og bygging av en
storbyhall i Trondheim til orientering.
2. Bystyret i Trondheim stadfester tidligere politiske vedtak om rehabilitering og utbygging
av Trondheim Spektrum.

Sak PS 199/16

Endringer for Høyre. Søknad om fritak fra Yngve Brox.
Forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Bystyret fritar Yngve Brox (H) fra følgende verv fra og med 1.1.2017:

Fast medlem av bystyret

Fast medlem av formannskap/bygningsråd

Vara i lønns- og administrasjonsutvalg

Fast medlem i klagenemnd
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Fast representant til fylkesmøtet i KS
Fast representant til Trondheimsregionen – regionrådet
Medlem i internasjonalt utvalg
Vararepresentant til Trondheim kommunes energisparepris

Vedtaket begrunnes med at Brox tiltrer ny stilling fra 1.1.2017. Det anses som sannsynlig at
han da ikke vil kunne ivareta sine verv uten uforholdsmessig stor belastning.
Alternativ 2:
Bystyret fritar Yngve Brox (H) fra følgende verv fra og med 1.1.2017:

Fast medlem av formannskap/bygningsråd

Vara i lønns- og administrasjonsutvalg

Fast medlem i klagenemnd

Fast representant til fylkesmøtet i KS

Fast representant til Trondheimsregionen – regionrådet

Medlem i internasjonalt utvalg

Vararepresentant til Trondheim kommunes energisparepris
Vedtaket om fritak begrunnes med at Brox tiltrer ny stilling fra 1.1.2017.
Bystyret avslår søknad om fritak fra følgende verv:

Fast medlem av bystyret
Avslaget begrunnes med at søknaden ikke inneholder opplysninger som tilsier at Brox ikke vil
kunne ivareta vervet som bystyremedlem uten uforholdsmessig stor belastning.
Behandling:
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen alternativ 1 og innstillingen alternativ 2 ble
innstillingen alternativ 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bystyret fritar Yngve Brox (H) fra følgende verv fra og med 1.1.2017:

Fast medlem av bystyret

Fast medlem av formannskap/bygningsråd

Vara i lønns- og administrasjonsutvalg

Fast medlem i klagenemnd

Fast representant til fylkesmøtet i KS

Fast representant til Trondheimsregionen – regionrådet

Medlem i internasjonalt utvalg

Vararepresentant til Trondheim kommunes energisparepris
Vedtaket begrunnes med at Brox tiltrer ny stilling fra 1.1.2017. Det anses som sannsynlig at
han da ikke vil kunne ivareta sine verv uten uforholdsmessig stor belastning.

Sak PS 200/16
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Endringer for Arbeiderpartiet
Forslag til vedtak:
Edvin Helland velges som ny leder i Oppvekstkomiteen fra 01.01.17.
Eirik Schrøder fortsetter som medlem av Oppvekstkomiteen fra 01.01.17.
Muzaffer Kara velges som medlem av Trondheim Studentråd fra 01.01.17.
Ferhat Güven rykker opp som varamedlem nr 2. for medlem nr. 1-4 og 7 i Formannskapet fra
01.01.17.
Edvin Helland velges som varamedlem nr. 5 for medlem nr. 1-4 og 7 i Formannskapet fra
01.01.17.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Edvin Helland velges som ny leder i Oppvekstkomiteen fra 01.01.17.
Eirik Schrøder fortsetter som medlem av Oppvekstkomiteen fra 01.01.17.
Muzaffer Kara velges som medlem av Trondheim Studentråd fra 01.01.17.
Ferhat Güven rykker opp som varamedlem nr 2. for medlem nr. 1-4 og 7 i Formannskapet fra
01.01.17.
Edvin Helland velges som varamedlem nr. 5 for medlem nr. 1-4 og 7 i Formannskapet fra
01.01.17.

Sak PS 201/16

Endringer for Høyre
Forslag til vedtak:
Berit Tiller velges som fast medlem i Formannskapet.
Niklaus Haugrønning velges som varamedlem nr. 2 for medlem nr. 9 og 10 i Formannskapet.
Åge Halvorsen velges som varamedlem nr. 3 for medlem nr 9. og 10 i Formannskapet.
Mari Holm Lønseth velges som varamedlem nr. 4 for medlem nr. 9 og 10 i Formannskapet.
Åge Halvorsen velges som fast medlem og leder i Finans- og næringskomiteen.
Mari Holm Lønseth velges som fast medlem av Helse- og velferdskomiteen.
Stine Hostad velges som fast medlem av Oppvekstkomiteen.
Sindre Nilsskog velges som fast medlem av Kultur- idretts- og friluftslivkomiteen.
Tone Dorthe Sletten velges som fast medlem av Byutviklingskomiteen.
Berit Tiller velges som fast medlem i Klagenemnd.
Michael Momyr velges som varamedlem nr. 6 i klagenemnd.
Michael Momyr velges som varamedlem i Lønns- og administrasjonsutvalget.
Berit Tiller velges som fast medlem i KS fylkesmøte.
Michael Momyr velges som varamedlem i KS fylkesmøte.
Ingrid Skjøtskift velges som medlem av Regionrådet for Trondheimsregionen.
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Trondheim kommune
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Berit Tiller velges som fast medlem i Formannskapet.
Niklaus Haugrønning velges som varamedlem nr. 2 for medlem nr. 9 og 10 i Formannskapet.
Åge Halvorsen velges som varamedlem nr. 3 for medlem nr 9. og 10 i Formannskapet.
Mari Holm Lønseth velges som varamedlem nr. 4 for medlem nr. 9 og 10 i Formannskapet.
Åge Halvorsen velges som fast medlem og leder i Finans- og næringskomiteen.
Mari Holm Lønseth velges som fast medlem av Helse- og velferdskomiteen.
Stine Hostad velges som fast medlem av Oppvekstkomiteen.
Sindre Nilsskog velges som fast medlem av Kultur- idretts- og friluftslivkomiteen.
Tone Dorthe Sletten velges som fast medlem av Byutviklingskomiteen.
Berit Tiller velges som fast medlem i Klagenemnd.
Michael Momyr velges som varamedlem nr. 6 i klagenemnd.
Michael Momyr velges som varamedlem i Lønns- og administrasjonsutvalget.
Berit Tiller velges som fast medlem i KS fylkesmøte.
Michael Momyr velges som varamedlem i KS fylkesmøte.
Ingrid Skjøtskift velges som medlem av Regionrådet for Trondheimsregionen.

Møtet hevet kl 2145.
Rita Ottervik
ordfører

Geir Waage
setteordfører

Ingrid Skjøtskift
Kristin Leinum
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