
KRITERIER FOR FRITAK OG REDUSERT BYGGESAKSGEBYR FOR FRIVILLIGE 

ORGANISASJONER – HALDEN KOMMUNE - 2022 

 

§ 1 Formål og virkeområde 

Halden kommune vil støtte frivillige organisasjoner ved å gi helt eller delvis fritak fra 
byggesaksgebyr for ulike byggetiltak som tilrettelegger for økt tilgang til natur-/friluftsområder 
og kulturminner/-miljøer for allmennheten. 

 

§ 2 Hva det kan søkes om tilskudd til 

Det kan gis helt eller delvis fritak fra byggesaksgebyrer i forbindelse med byggetiltak i natur-
/friluftsområder og kulturminner/-miljøer som retter seg mot og er åpne for allmennheten, 
inkludert tiltak som innebærer tilrettelegging for folk med nedsatt funksjonsevne til slike 
områder. Ordningen omfatter ikke idrettsanlegg. 

 

§ 3 Hvem gjelder ordningen for 

Ordningen gjelder ideelle og frivillige organisasjoner tilhørende i Halden kommune som tur- og 

idrettslag, naturvernorganisasjoner, historielag, Fortidsminneforeningen og lignende som 

representerer ulike allmenne interesser.  

Organisasjoner som skal få helt eller delvis fritak fra byggesaksgebyr må være registrert i 

Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 

 

§ 4 Vilkår for helt eller delvis fritak fra byggesaksgebyr  

Vilkåret for at det kan gis helt eller delvis fritak fra byggesaksgebyrer for byggetiltak er at det er 
gitt byggetillatelse og byggetiltaket primært er rettet mot Halden kommunes innbyggere.  

Det kan i vedtaket om helt eller delvis dekning av byggesaksgebyr stilles flere vilkår enn det som 
fremgår av opplistingen ovenfor. 

Ved gebyrer som utgjør kr. 50 000,- eller mer, gis det delvis fritak for byggesaksgebyr. 
Tiltakshaver skal i slike tilfeller betale et gebyr på kr. 5 000,-. 

Dekning av byggesaksgebyr kan ikke innvilges dersom det allerede er mottatt tilskudd fra andre 
som helt eller delvis dekker byggesaksgebyret. 

 

  



§ 5 Krav til søknadsdokumentasjon 

I tillegg til dokumentasjon som kreves for ordinær behandling av byggesøknaden, jf. SAK10 kap. 
5 må søknaden inneholde disse opplysningene: 

a) En beskrivelse av prosjektet/tiltaket, deriblant formålet med det 
b) En redegjørelse for behovet for dekning av byggesaksgebyr 

c) Beskrivelse av forventet antall brukere og hvilke brukergrupper som er aktuelle 

d) En fremdriftsplan, med beregnet start- og avslutningstidspunkt 

e) Opplysninger om eventuelle tilskudd som er mottatt/kan forventes for gjennomføring 

av tiltaket 

Kommunen kan stille nærmere krav til hva søknaden skal inneholde av opplysninger og/eller 
dokumentasjon.  

Kommunen skal gi informasjon på kommunens nettsider om hvilke krav kommunen stiller til 
søknadene. 

 

§ 6 Behandling av søknad om helt eller delvis fritak fra byggesaksgebyr 

Innvilgelse av helt eller delvis fritak fra byggesaksgebyr avgjøres i forbindelse med behandling av 
byggesøknaden. Halden kommune vurderer om de formelle og faglige kriteriene for støtte er 
oppfylte. Hvis kommunen vurderer at søknaden faller utenfor formålet, kan kommunen avvise 
søknaden eller gi avslag på den.  

Vedtak om helt eller delvis dekning av byggesaksgebyr skal begrunnes i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser. 

 

§ 7 Klagerett 

Vedtak om tildeling, avslag og avvisning vil regnes som enkeltvedtak. Søker kan klage på 
vedtaket. 

Klagen må være skriftlig og skal settes frem for det organet som har truffet vedtaket senest 3 
uker etter at klager er informert om vedtaket.  


