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Gebyrer  2015 

   Gebyr   

AREALPLAN   

    

GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG   

Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008    

    

Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.   

    

1. Framlegging av planspørsmål (pbl. § 12-8 første ledd)   

Framleggelse med politisk forhåndsvurdering        4 700,00  

    

2. Reguleringsplan   

Varsel om oppstart med og uten planprogram (pbl. § 12-8 ), kunngjøring via kommunens 

hjemmeside            500,00  

    

Behandling  av planprogram (pbl. §12-9 tredje ledd)        5 800,00  

    

Behandling av planforslag (pbl. § 12-10):   

2.1  Detaljregulering (pbl. § 12-3)   

Grunngebyr for alle reguleringsforslag      38 100,00  

Tilleggsgebyr avhengig av grunnareal for de første 10 daa, pr. daa  3 000,00        

Tilleggsgebyr avhengig av grunnareal for de neste 10-20 daa, pr. daa 1 800.00  

Tilleggsgebyr avhengig av grunnareal utover 20 daa, pr. daa 500,00 

Tilleggsgebyr avhengig av bruksareal, BRA, som planen hjemler, pr. m2 

BRA er definert i teknisk forskrift til plan og bygningsloven og skal regnes ut av forslagsstiller. 

Både eksisterende og framtidig bebyggelse skal regnes med, likeså areal både under og over 

terreng.  2,00 

    

2.2 Områderegulering - privat forslag (pbl § 12-2)   

Det benyttes samme gebyrsatser som for detaljregulering. Gebyet beregnes for det arealet som er 

initiert og avgrenset av den private interessen. NB: Kan ikke kreves, jfr. pbl §12-2.   

  

2.3 Tomtedelingsplan  

Behandling av tomtedelingsplan. Administrativ behandling som grunnlag for 

byggesaksbehandling der det kreves i kommuneplanens arealdel.  8,00 

    

2.4 Unntak fra arealberegningen   

Følgende reguleringsformål unntas fra beregning av gebyr: Areal iht pbl § 12-5 pkt 3 

Grønnstruktur. Arealer iht pbl § 12-5 pkt 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samlet eller 

hver for seg. Areal iht pbl § 12-5 pkt 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone.   

    

2.5 Tillegg for konsekvensutredning til reguleringsplan (pbl. § 12-3 tredje ledd og § 4-2 andre 

ledd)      31 100,00  

    

 

 

3. Endring av reguleringsplan   

Vesentlig endring utarbeides som ny plan med gebyrer i henhold til pkt 2 (pbl. § 12-14 første 

ledd)   

Mindre endring (pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd) -administrativ behandling      17 000,00  
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4. Dispensasjon (pbl. kap.19)   

Dispensasjon fra kommuneplan, områderegulering, detaljregulering      31 700,00  

Mindre administrativ dispensasjon som behandles som del av byggesak        2 400,00  

Midlertidige dispensasjoner - tidsavgrensede bruksendringer      17 400,00  

    

5. Krav til innlevert planmateriale   

Planforslag skal foreligge i digital form sist gjeldende sosiversjon for plandata ved første gangs 

behandling. For planmateriale som innleveres i annen standard eller på papir beregnes et 

gebyrtillegg på 50% av gebyrsatsen i pkt 2. Det beregnes ikke tillegg for arealer utover 

planområde på 20 daa.   

  

6. Betalingsbestemmelser   

6.1 Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt komplett plan oversendes 

kommunen til behandling.   

6.2 Gebyret skal innbetales etter regning fra kommunen før planforslaget er behandlet etter pbl. 

§12-10 første ledd.     

6.3 Dersom planforslaget trekkes fra behandling etter offentlig ettersyn, refunderes 20 % av 

innbetalt gebyr.   

    

7. Overskridelse av frister for private planforslag   

Ved overskridelse av tidsfrister i pbl. § 12-11 frafalles krav om innbetaling av gebyr for 

behandlingen.   

    

8. Tilpassing av gebyrene   

8.1 Tjenesteområdeleder kan fastsette annet gebyr, høyere eller lavere, når gebyret etter vedtatte 

satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.    

8.2 Ved mindre endring av detaljplan som behandles politisk kan grunngebyret reduseres med 

50%. I tillegg kommer gebyr for arealet som endres.   

8.3 Tjenesteområdeleder kan redusere gebyret hvis planarbeidet løser kommunale oppgaver. Det 

kan for eksempel være hvis gjeldende plan er klart foreldet og planforslaget er innafor rammen 

av hva kommunen i utgangspunktet ser for seg som nødvendig endring.    

8.4 Plan og bygningslovens § 33-1 gir ikke hjemmel til å kreve kommunalt gebyr for planforslag 

som er utarbeidd av statlig eller regional myndighet etter § 3-7.   

  

9. Digitalisering av planer   

Digitalisering av eller opptegning av private forslag til reguleringsplan etter nærmere avtale. Pris 

pr. time:           720,00  

Minstepris for opptegning av private planforslag i digital form.        5 770,00  

    

10. Digitale plandata   

Minstegebyr for levering av slike data                                   870,00  

Levering av reguleringsplandata - pr km2        1 370,00  

Levering av kommuneplandata - pr km2           190,00  

    

11. Utskrift av plankart   

Prisen gjelder per fargekopi:   

Papirkopi A2           110,00  

Papirkopi A1            190,00  

Papirkopi A0            240,00  

Større enn A0            240,00  

Papirkopi i A4 og A3-format faktureres ikke.   

Utskrift til .pdf (.jpg)           110,00  
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Gebyrer 

 

BYGGESAK  
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 

 

 

1 - GENERELLE BESTEMMELSER 

 

Tjenesteområdeleder kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i 

forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.  

 

Ved mottak av komplette saker; melding om tiltak, søknad om en enkle tiltak, ett-trinns 

søknad og rammetillatelse, vil disse bli prioritert og få nedkortet behandlingstid. 

 

Ved avslag skal det betales 75 % av gebyret. Dersom samme tiltakshaver innen 6 måneder 

etter avslag er gitt, reviderer sitt tiltak og får dette godkjent, kan deler av avslagsgebyret 

vurderes avregnet i nytt gebyr. 

 

For godkjente byggesaker som trekkes eller faller bort, ikke kommer til utførelse, kan 25 % av 

gebyret frafalles. 

 

Tjenesteområdeleder kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden 

eller deler av denne på tiltakshavers regning. Tiltakshaver kan også sjøl sørge for de 

nødvendige utredninger.  

 

Det kreves 10 % av byggesaksgebyret for tilsyn med befaring, oppfølging etc. For 

dokumenttilsyn kreves et beløp inntil kr. 5. 520,-. Dersom kommunen finner det nødvendig 

kan kommunen også her kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers 

regning.  

 

Der arealer er oppgitt, gjøres beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av 

bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940), eventuelt justert for spesielle bestemmelser 

i gjeldende arealplan. I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). Kun i få 

tilfeller benyttes bebygd areal (BYA). 

 

Hvor det i regulativet er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte 

løsninger. Der det ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til 

fagkyndig bistand.    

 

Dersom ikke søknad etter Plan- og bygningslovens § 20-1 er behandlet innen 12 uker, skal det 

trekkes fra 25% av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynte uke fristen overskrides, jfr. 

Byggesaksforskriftens § 7-4.  
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2 - SØKNADSSAKER  SOM BEHANDLES ETTER  PBL § 20-1 
Inkludert i gebyret er følgende: Konstruksjoner (bygg), anlegg og vesentlige 

terrengendringer i eller i umiddelbar nærhet av bygningen, som er en integrert del  

av byggesøknaden. Dette gjelder ikke mindre avløpsanlegg, se eget gebyr. 

 

2.1 - § 20-1a 

  Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller 

plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. 

 

  

2.1.1 - Tilbygg/påbygg bolig/fritidseiendom inntil 50 m
2
    6.060,- 

+ kr. 43,- pr/m
2
 utover 50 m

2 
  

 

2.1.2 - Mindre, frittstående tiltak       
 Konstruksjon/anlegg som mindre brygge, basseng, brønn,    2.865,- 

ballbinge o.l.    

 

2.1.3 - Frittstående garasje/uthus inntil 70 m
2 
     5.520,- 

+ kr. 43,- pr/m
2
 utover 70 m

2 
  

Carport inntil 36 m2                                                              2.340.- 

Frittstående garasje/uthus som søkes sammen med bolig og garasje  

som del av bolig, faktureres med gebyr som under §20-2a punkt 3.1-3.  

          

2.1.4 - Boliger og fritidsboliger         
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, firemannsboliger, kjedehus   

Leilighetsanlegg og lignende       19.755,-

Fritidsbolig           19.755,- 

Innredet anneks (hytte). Uinnredet anneks gebyrlegges som garasje    8.180,- 

punkt 2.1.3        

Bo- og servicesenter        19.755,- 

I boliganlegg med flere boenheter skal det betales slikt tillegg: 

F.o.m. 2. enhet t.o.m. 10 enhet, kr 7.640.- pr. enhet 

Over 10 enheter, kr. 3.720.-  pr. enhet.  

 

2.1.5 - Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygninger    
inntil 500 m

2 
         49.275,- 

+ kr. 54,- pr/m
2 

opp til 1500 m
2
. Utover dette kr. 17,- pr/m

2
. 

Tilbygg/påbygg inntil 50 m
2
          9.240,- 

+ kr. 54,- pr/m
2
 mellom 50 m

2 
og 500 m

2
. Utover dette kr. 17,- pr/m

2
. 

    

2.1.6 - Enklere bygninger som kaldtlager, veksthus o.l.  
 For rene kaldtlager regnes 50 % av gebyret etter pkt. 2.1.5  

 

2.1.7 - Driftsbygninger i landbruket. Sak §3-2a og b 

Driftsbygninger (gjelder også tilbygg) for husdyrhold over 1000 m
2  

  7.645,-  

+ kr. 17,- pr/m
2
 inntil maksimum kr 29.000,- 

Redskapshus/gårdsgarasje (gjelder også tilbygg) over 1000 m
2 

  6.375,- 

+ kr. 17,-pr/m
2
 opptil kr 29.870,- 
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2.1.8 - Nybygg forsamlingslokaler, kontor- og forretningsbygninger,    

            hotell- og restaurantbygninger, kultur- og forskningsbygninger 

inntil 500 m
2 
         49.275,- 

+ kr. 54,- pr/m
2
 mellom 500 m

2 
og 1500 m

2
. Utover dette kr. 16,- pr/m

2
. 

Tilbygg/påbygg inntil 50 m
2
          9.240,- 

+ kr. 54,- pr/m
2
 mellom 50 m

2 
og 500 m

2
. Utover dette kr. 16,- pr/m

2
. 

      

2.1.9 - Nybygg sykehus, sykehjem, andre bygg for offentlig og/eller   

privat tjeneste       
inntil 500 m

2 
         49.275,- 

+ kr. 54,- pr/m
2
 mellom 500 m

2 
og 1500 m

2
. Utover dette kr. 16,- pr/m

2
. 

Tilbygg/påbygg inntil 50 m
2
          9.240,- 

+ kr. 54,- pr/m
2
 mellom 50 m

2 
og 500 m

2
. Utover dette kr. 16,- pr/m

2
. 

      

2.1.10 - Konstruksjoner og anlegg  
Tekniske installasjoner i grunnen som VA-ledninger, kabler ol.      3.500,- 

Antenner utover § 20-2a og antennemaster o.l utover 3.1.8.  

         

2.2 - § 20-1b Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon         5.840,- 

Vurderes. 

     

2.3 - § 20-1c Fasadeendring 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. 

Mindre fasadeendring , en side eller lignende og andre mindre tiltak    1.800,-  

Vesentlig fasadeendring,              5.840,- 

Vurderes.     

 

2.4 - § 20-1d Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere 

drift 

    av tiltak som nevnt under a  

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.      

Bruksendring, enkle saker; sammenføyninger av     4.885,- 

boenheter, kjeller til leilighet ol.  

Bruksendring; større saker; fra industri til bolig ol.     9.880,-  

  

2.5 - § 20-1e Riving av tiltak nevnt under a  

Riving av enklere bygg, sendt inn som søknad    1.800,- 

Bebyggelse (BYA/BRA), noe kompliserte bygg     4.040,- 

som ikke er inkludert under § 20-2a      

Riving av verneverdige bygg, høring etc., kompliserte bygg   9.240,- 

som ikke er inkludert i § 20-2a.          

 

2.6 - § 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske   

installasjoner. 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. 

Små tiltak, som f. eks. rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele 1.800,- 

Fyringsanlegg (pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), 8.180,- 

brannalarmanlegg, pumpestasjon, installasjon av heis,  
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ventilasjonsanlegg, innvendige vann- og sanitæranlegg uten at det 

inngår som del av byggesøknad for bygningsmessige tiltak. 

Rehabilitering av bad                                                                                    1.060.- 

 

2.7 - § 20-1h Oppføring av innhegning mot veg. 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.    2.340,- 

Innhegning mot veg, skjermvegger, stillaser utover § 86a 

 

2.8 - § 20-1i Plassering av skilt, reklameinnretninger o.l. 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret.    2.340,- 

Enkeltskilt og skiltplan utover § 20-2a 

 

2.9 - § 20-1j Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. 

 Anlegg som skal plasseres lenger enn 2 år 

Mindre midlertidige tiltak: mindre brakkerigger,     2.340,- 

campingvogner, telt osv.         

Større midlertidige tiltak: større brakkerigger etc.    8.180,- 

  

2.10 - § 20-1k Vesentlig terrenginngrep 

Bru, underjordiske anlegg, tribuner, brygge, molo,    8.180,-  

Støttemur, basseng, brønn eller dam      1.800,-  

 

2.11 - § 20-1l Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 

Større anlegg (vurderes)       8.180,-  

Mindre anlegg (vurderes)       1.800,-  

 

2.12 - § 20-1m Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt 

jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 

10år, eller arealoverføring, jfr. Lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke 

nødvendig når tiltak etter første punktum skjer i jordskifte i samsvar med rettslig 

bindende plan.   

Deling av eiendom         5.920,- 

Fradeling av tilleggsareal / grensejustering     1.495,- 

 

3 – SØKNADSSAKER SOM BEHANDLES ETTER PBL § 20-2 

  

3.1 - § 20-2a Mindre tiltak på bebygd eiendom 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. 

 

3.1.1 - Tilbygg inntil 25 m
2
          2.340,- 

 Tilbygg  fra 25m
2
 – 50m

2   
    4.675,- 

 

3.1.2 - Små terrasser opptil 15m
2
, takoverbygg, inngangspartier o. l.  1.700,- 

   

 

3.1.3 - Frittstående garasje/uthus/carport inntil 70 m
2
                                        4.675,- 

           Carport inntil 36 m2                                                    2.340,- 

  

3.1.4 - Tilbygg næringseiendom inntil 50 m
2
       5.840,- 
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3.1.5 - Riving            
Enkel riving av garasje/uthus/tilbygg o. l.     1.700,- 

 

3.1.6 - Bruksendring           
Tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, for eksempel kjellerrom;   1.700,- 

fra kjellerbod til kjellerstue, bod til soverom  

      

3.1.7 - Skilt, reklameinnretninger og lignende       
Skilt og reklameinnretninger under SAK § 3-1d    1.700,- 

 

3.1.8 - Antennesystem          
Antennesystemer etter SAK § 3-1e       1.700,- 

 

3.2 - § 20-2b Driftsbygninger i landbruket. Sak §3-2a og b 

Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. 

Driftsbygninger (gjelder også tilbygg) for husdyrhold inntil 100 m
2  

  7.645,-  

+ kr. 16,- pr/m
2
 opptil 1000m

2
.  

Redskapshus/gårdsgarasje (gjelder også tilbygg) inntil 100 m
2 
  6.375,- 

+ kr. 16,-pr/m
2
 opptil 1000m

2
. 

Andre tiltak i landbruket; gjødselkummer etc    4.675,- 

 

3.3 - § 20-2c Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. 

Anlegg som skal plasseres mindre enn 2 år 

Mindre midlertidige tiltak: mindre brakkerigger,     2.340,- 

campingvogner, telt osv.         

Større midlertidige tiltak: større brakkerigger etc.    8.180,- 

 

3.3 - § 20-2d Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av 

tiltakshaver. 

Gebyr vurderes i hvert tilfelle..     

 

4 - TRINNVIS SØKNAD (RAMMETILLATELSE/IGANGSETTINGSTILLATELSE) 

Rammetillatelse: Gebyr som nevnt under pkt. 2 

For hver igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse:    3.500,- 

Gebyr for ansvarsrett kommer i tillegg.  

 

5 - ENDRINGSTILLATELSE 

For fornyelse/endring /tilleggsmelding i forhold til gitt tillatelse, betales  

følgende: 

Liten endring                                                                                                              2.225,- 

Større endring                                                                                                             8.820,- 

For endring av ansvarsrett betales gebyr som for ny ansvarsrett. Gebyr for              1.165,- 

godkjenning av foretak kommer i tillegg.  

Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken  

skal behandles som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal  

fastsettes reduserte gebyrer. 

 

6 - DISPENSASJONER 
Det skal betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon. 

Saker som behandles administrativt       2.340,- 



 10 

 

7 - GODKJENNINGER AV FORETAK 

Det tas et beløp pr foretak 

Sentral godkjenning                0,- 

Lokal godkjenning av foretak første gang      1.380,- 

Tidligere lokal godkjenning        1.165,- 

Personlig godkjenning og godkjenning av selvbygger    1.165,- 

  

8 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST 

Midlertidig brukstillatelse                   5.150,- 

Ferdigattest                  0,- 

Ferdigattester som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse, 

belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til kr. 2.235,-. 

Ved innflytting i bygg før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt, 

gis et gebyr på opp til kr 11.300,- 

 

9 - BEHANDLING AV ULOVLIG BYGGEARBEID 

Virkemiddelgebyr opp til kr 100 000,-. Gebyret fastsettes etter tiltakets  

alvorlighetsgrad. Gjelder ved saksbehandling som påløper i samband  

med ulovlig arbeid og/eller arbeid som er utført i strid med  

tillatelse/bestemmelser eller er satt i gang uten tillatelse. Gjelder ikke  

hvis kommunen ikke overholder plan- og bygningslovens tidsfrister for  

saksbehandling.  

 

10- FORHÅNDSKONFERANSE 

Forhåndskonferanse: Kommunen skal skrive referat.           0.-    

 

Gebyrer  

 

MILJØ 
 

 

PRIVATE AVLØPSANLEGG 

 

Midlertidige tillatelser                                                                kr.  1 240.- 

Tillatelse til tett tank                                                                    kr.  1 240.- 

Tillatelse til utbedring  eksisterende avløpsanlegg                                 kr.  1 240.- 

Ytterligere befaringer (ekstra)                                                      kr.     510.- 

 

Grunnundersøkelse                                                                       kr.  4 020.- 

 

Utslippstillatelse under 15 pe                                                        kr.  3 500.- 

Utslippstillatelse           15- 100 pe                                                  kr.  6 900.- 

Utslippstillatelse           101-1000 pe                                            kr.14 020.-    

 

Avslag utslippstillatelse                                                                kr.  1 240.- 

Grunnundersøkelser, ytterligere prøver                                         kr.  3 920.-   

Tilsyn, oppfølging ved spesielle behov     kr.  2.270.- 

 

Årlige kontrollgebyrer                                                                   kr.     300.-         



 11 

 

OVERVANNSANLEGG 

 

Areal inntil 3 daa.       kr. 1.240.-  

Areal 3 daa. - 10 daa.                                                                                    kr. 3.400.- 

Areal over 10 daa.                                                                                         kr. 5.670.- 

 

PRIVATE VANNANLEGG 

 

Vannanlegg opp til 5 boliger   kr.  1 240.-  

Vannanlegg over 5 boliger            kr.  2 270.- 

 

OLJETANKER 

 

Nyanlegg, lagringstanker opptil 3.200 l                                                kr.  1 750.- 

Lagringstanker større enn           3.200 l                                               kr.  3 400.- 

Rehab/utskifting av lagringstanker opp til 3.200 l                                kr.  2 270.- 

Rehab/utskifting av lagringstanker 3.200 l – 10.000l                                 kr.  5 050.-  

Rehab/utskifting av lagringstanker over 10.000l                                 kr.  6 800.-  

   

  

AVFALL VED GRAVING OG BYGGESAKER 

 

Grunngebyr saksbehandling                                                                 kr.  1.240.- 

Kontroll/tilsyn                                                                                      kr.  2 270.- 

Miljøsaneringsplan                                                                               kr.  3 500.- 

 

GRUNNFORURENSNING  

 

Grunngebyr saksbehandling                                                                  kr.     510.- 

Tiltaksplan miljøundersøkelser                                                               kr.  3 500.- 

Tiltaksplan sanering                                                                               kr.  3 500.- 

Tiltaksplan oppfølging                                                                           kr.  1 240.- 

 

GENERELL MILJØFORVALTNING 

 

Saksbehandling                                                                                     kr.  1 240.- 

Store og kompliserte saker, etter medgått tid, pr. time                                   kr.     720.-         

 

URIMELIG GEBYR 

 

Tjenesteområdeleder kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i 

forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

Gebyrer  
 
KART- OG OPPMÅLING 

 

           

Oppretting av matrikkelenhet eller endring av slik skjer med 
hjemmel i Lov 2005-06-17 nr. 101. Lov om eiendomsregistrering 
(matrikkelloven) Loven trer i kraft 1. Januar 2010. 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) 
fastsettes som følger: 
 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet 
 

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 

  areal fra 0 – 1500 m²     kr 23 000 
  areal fra 1501 – 2000 m²     kr 24 500 

areal fra 2001 m² – 2500 m²    Kr 26 000 
areal fra 2501 m² – 3000 m²    Kr 27 400 
areal fra 3001 m² – 3500 m²    Kr 28 800 
areal fra 3501 m² – 4000 m²    Kr 30 250 
areal fra 4001 m² – 4500 m²    Kr 31 670 
areal fra 4501 m² – 5000 m²    Kr 33 100 
 
for arealer over 5000 m2 øker gebyret med kr 1 130 pr. påbegynt 1000 m2. 
 

For fradeling av tilgrensende matrikkelenheter som opprettes samtidig 
betales fullt gebyr for de 5 første, deretter reduseres gebyret med 35% 
for tomtene fra og med 6 til og med 10, for tomter over 10 reduseres 
gebyret med 50%. Til grunn for antallet legges delingstillatelsen etter 
pbl. Det forutsettes godkjent digital tomtedelingsplan og at arbeidene 
med infrastruktur er avsluttet.  
 
 
Oppretting av punktfeste     kr   3 030 

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
 

  areal fra 0 – 2000 m²     kr   3 500 
 
for arealer over 2000 m2 øker gebyret med kr 1230,- pr. påbegynt 1000 m2. 
 
Dersom matrikuleringen omfatter oppmålingsforretning betales gebyr etter 
punkt 1.1.1 
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1.1.3 Oppmåling av uteareal til eierseksjon 
 

  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 
  areal fra 0 – 50 m²      kr   4 680 

areal fra 51 – 100 m²     kr   6 950 
 
for arealer over 100 m2 betales gebyr etter punkt 1.1.1. 

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom 
 

volum fra 0 – 500 m³      kr   8 700 
volum fra 501 – 2000 m³   kr 20 700 
 
for volumer over 2000 m3 øker gebyret med kr 1230,- pr. påbegynt 1000 m3. 

     

1.1.5 Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter 
medgått tid. 

        Timepris       kr      850 
Minstegebyr kr.          2 550 
 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
 

        kr    1 600   
 
I tillegg kommer gebyr iht. punkt 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 eller 1.1.5.  

 

1.2.1 Landbruksareal og areal til almennyttige formål 
Gebyr faktureres etter medgått tid. 

                                                                             Timepris       kr.       850 
            Minstepris    kr.    2 550
  

1.2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må 
avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede 
hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 
av gebyrsatsene etter 1.1  
 

1.3 Grensejustering 
 

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres 
med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalt 500 m²).   
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av 
eiendommens areal før justeringen.   
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For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde. 
 

  areal fra 0 – 250 m²      kr   4 680 
  areal fra 251 – 500 m²     kr   6 950 
  

1.3.2 Anleggseiendom 
 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av 
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 
1000 m³ 
 

  volum fra 0 – 250 m³     kr   4 680 
  volum fra 251 – 1000 m³     kr   6 950 
 
 

1.4 Arealoverføring 
|  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning gjennomføres.   
Arealoverføring utløser dokumentavgift og tinglysingsgebyr som kommer i 
tillegg til ovennevnte gebyrer.   
Dette gjelder ikke ved arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
areal fra 0 – 1500 m²     kr 27 910 

  areal fra 1501 – 2000 m²     kr 29 360 
areal fra 2001 m² – 2500 m²    Kr 30 800 
areal fra 2501 m² – 3000 m²    Kr 32 230 
areal fra 3001 m² – 3500 m²    Kr 33 660 
areal fra 3501 m² – 4000 m²    Kr 35 040 
areal fra 4001 m² – 4500 m²    Kr 36 100 
areal fra 4501 m² – 5000 m²    Kr 38 810 
 
for arealer over 5000 m2 øker gebyret med kr 1 230,-  pr. påbegynt 1000 m2. 
 

1.4.2 Anleggseiendom 
 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en 
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje 
matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom 
vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre 
et sammenhengende volum. 
 

  volum fra 0 – 250 m³     kr 5 770 
  volum fra 251 – 500 m³     kr 8 190 
5 

for volumer over 500 m3 øker gebyret med kr 1170,- pr. påbegynt 1000 m3. 
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1.5 Grensepåvisning der grensen tidligere er koordinatbestemt  
 

                      For første punkt                                                           kr       1 230 
 For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr    530 

 

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

 

For hele eiendommen – 50% prosent av punkt 1.1.1 
For enkeltlinjer: 
Inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde   kr 2 290 
Deretter hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  

kr  1 230 
En forutsetning er at rekvirenten fremlegger dokumentasjon. Eks: 
Skylddeling 
Klarlegging av rettigheter pr. matrikkelenhet  kr    640 

 
 

1.7 Privat grenseavtale for eksisterende grense  

(oppretting av matrikkelkart) 
          kr     0 
Dersom grenser skal måles – gebyr etter punkt 1.6 
 

1.8 Timepris                                                                                                   
For andre arbeider etter matrikkelloven                                              
faktureres etter medgått tid. 

                                                                                        Timepris    kr.         850 

                                                                                                  Minstepris  kr.     2 550   

1.9 Urimelig gebyr 
Tjenesteområdeleder kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte 
satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruken ved 
behandling.    
 

1.10 Betalingstidspunkt 
Gebyret skal kreves etterskuddsvis. 

   

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for 
matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

 

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev 
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider     kr      210 
Matrikkelbrev over 10 sider     kr       400 
 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den 
årlige kostnadsutviklingen 
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EIERSEKSJONSLOVEN 

 

 

LOV AV 23 MAI 1997 NR. 31 OM EIERSEKSJONER  

 

GEBYRET ER HJEMLET I LOVENS § 7 OG TRENGER INGEN KOMMUNAL 

BEHANDLING. 
 

Gebyr pr. seksjoneringssak: 

Uten befaring: Tre ganger rettsgebyret. 

Med befaring: Fem ganger rettsgebyret. 
 

Ett rettsgebyr utgjør pr. 1. januar 2014 kr. 860. 
 

Skal det utarbeides matrikkelbrev vil kommunen kreve tillegg for dette etter gjeldende 

regelverk.  
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Forskrift for Lillehammer kommune til 

§18 i matrikkelforskriften av 26. juni 2009 

nr. 864 om eiendomsregistrering. 

 
• § 1. Formål 

 

• Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av 

oppmålingsforretning i vinterhalvåret. 

 

• § 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning. 

 

• Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd (16 uker) løper ikke i 

perioden 15.november til 15. april. 

 

• I Fåberg vestfjell og Fåberg Østfjell med områdene Mesnaelva og Mesnasaga løper 

ikke tidsfristen i perioden 1.november til 1.juni, forutsatt at vinterstengte veger er 

åpne.  

 

• § 3. Ikrafttreden  

• Forskriften behandles av Lillehammer kommunestyre som del av budsjettet for år 

2010. 

• Forskriften tas inn i gebyrregulativet for arbeider etter matrikkelloven. (Lovens §32, 

forskriften §16) 

• Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebyrer 

 

GENERELT 
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Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. Gebyrkravet rettes mot 

rekvirent, bestiller, tiltakshaver eller søker. 

 

Gebyrene skal beregnes etter det regulativ som gjelder den dato kommunen mottar en 

tilfredsstillende utfylt melding, søknad, rekvisisjon, reguleringsplan osv. som er klar for 

behandling. 

 

Gebyrene skal betales til Lillehammer kommune, økonomiavdelingen, etter fakturaoppgave 

fra byggesak eller plan og miljø.   

 

Dersom det av forskjellige årsaker er betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart det 

forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for 

for mye betalt gebyr. 

 

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Klageinstans er kommunal klagenemd. 

Klage på gebyrfastsettelse medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


