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1 Generelle bestemmelser for gebyrsaker

1.1 Betalingsplikt mv
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr innkrever
plan‐ og bygningsavdelingen tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må
forskuttere dette overfor Tinglysingen.
Vi forholder oss til én tiltakshaver/forslagsstiller/bestiller. Ved flere
tiltakshavere/forslagsstillere/bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret.

1.2 Minstegebyret (M)
Minstegebyret fastsettes til kr. 1600.
Dersom gebyret etter utregningsreglene blir mindre enn M skal gebyret likevel ikke settes under M.
For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette reglementet betales etter medgått tid, min.
1 M.
Dersom en kunde har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt,
tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr. Det
forutsettes at faktura betales innen fristen for å unngå merarbeid.
Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings‐, tilsyns‐ eller kontrolloppgaver.
Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan tiltakshaver
kreves dekket for disse ekstrakostnadene knyttet til tilsynet, knf. pbl § 25‐2 andre ledd. Størrelsen på
gebyret er avhengig av feil og mangler som avdekkes, og omfanget av kommunens etterfølgende
arbeid, men begrenset oppad til 12 M.

1.3 Tidsfrister, beregnings‐ og betalingstidspunkt
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad, planforslag, rekvisisjon eller
bestilling kom inn til kommunen.
Plansaker
Kommunen må behandle et privat forslag til detaljregulering innen 12 uker etter at forslaget har
kommet inn til kommunen. Ved overskridelse av fristen skal gebyret reduseres med 10 % av det
totale gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides i inntil 10 uker.
Tidsfrister begynner å løpe fra det tidspunkt kommunen har mottatt et forslag til detaljregulering.
Forslag som åpenbart er mangelfulle kan administrasjonen returnere til forslagstiller for supplering. I
slike tilfeller avbrytes fristen fra den dato kommunen returnerer planen til det tidspunkt kommunen
har mottatt det materialet en har bedt om.
I saker om refusjon etter plan‐ og bygningsloven kap. 18 gjøres en gebyravregning på grunnlag av
godkjenning av planer etter § 18‐8. Restbetaling må være foretatt før det kan fattes vedtak om
endelig fastsetting av refusjon, jfr. § 18‐9.
I plansaker faktureres gebyret når planforslaget er førstegangsbehandlet.
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Byggesaker
For byggesaker skal gebyret reduseres med 25% av gebyret for hver påbegynt uke 12 ukers fristen
blir overskredet. For byggesaker med 3 ukers frist vil fristoversittelse ikke medføre reduksjon i
gebyret. Saksbehandlingsfristen regnet fra komplett søknad er mottatt.
For byggesaker i to trinn faktureres 70 % ved behandling av rammesøknad og 30 % ved behandling av
igangsettingssøknad. Rabatter og ev. tillegg/ medgått tid oa etterfaktureres.
Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Det kan iht pbl § 21‐4 settes som vilkår for å
gi tillatelse at gebyret er innbetalt.
Frikjøp fra parkeringskrav skal være innbetalt kommunen før bygning tas i bruk.
Oppmålingssaker
Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten,
skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker (jfr.
matrikkelforskriften § 18 1.ledd). Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for
oppmålingsforretning og matrikkelføring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter
fristen med ytterligere to måneder, skal gebyret avkortes med ytterliggere en tredjedel (jfr.
matrikkelforskriften § 18 4.ledd).
Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing, avtale om eksisterende grenser, samlet fast eiendom
og sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser innen seks uker. Krav om retting, endring eller
tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning, skal være
behandlet og eventuelt ført i matrikkelen, innen samme frist (jfr. matrikkelforskriften § 19 1.ledd).
Kommunen skal føre opplysninger om framsatt krav om sak for jordskifteretten straks melding til
kommunen er mottatt. Tilsvarende gjelder melding til kommunen om avtale eller vedtak om erverv
av grunn til offentlig veg eller jernbane (§ 19 2.ledd). Dersom kommunen oversitter fristen, skal
eventuelt gebyr for matrikkelføring avkortes med en tredjedel (§ 19 3.ledd).

1.4 Avbrutt arbeid, trukket sak
Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres
gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet.
Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling faktureres 70 %.
Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig
(fra 10‐70 %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt.
Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når
vedtak er ferdig forberedt for behandling. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt,
betales gebyret i sin helhet.
For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt,
fastsettes gebyret til 70 %. Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må
avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende
det arbeid kommunen har hatt og/eller må utføre.
For refusjonssak som blir avbrutt før vedtak etter plan‐ og bygningslovens § 18‐8 er truffet, betales
gebyr etter den tid som er medgått, se pkt. 1.6, minimum 10 M.
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For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av
andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid (se pkt. 1.6).

1.5 Rådgivning
Ved alle typer henvendelser i pågående enkeltsaker fra tiltakshaver eller noen på vegne av
tiltakshaver som medfører rådgivning tillegges gebyr etter medgått tid for hver påbegynt time (se
pkt. 1.6).

1.6 Reduksjon av gebyr
1.6.1 Rimelighet
Plan‐ og bygningsavdelingen kan redusere gebyr som anses åpenbart urimelig.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Bestemmelsene i pkt. 1.2 om
forskuddsbetaling gjelder tilsvarende.
Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.
1.6.2 Søknad om redusert gebyr og klageadgang
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan‐ og
bygningsloven § 33‐1. Tiltakshaver/forslagsstiller har imidlertid anledning til å søke om nedsettelse
av gebyr under henvisning til regulativets § 1‐4. Plan‐ og bygningsavdelingens avgjørelse etter en slik
søknad kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland.
Gebyr som er hjemlet i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kan påklages til Fylkesmannen i
Rogaland, jfr. matrikkelloven § 46, 1. ledd bokstav k).
Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.
1.6.3 Forhold som kan redusere byggesaksgebyret
Det gis 25 % reduksjon i byggesaksgebyret under 3.2 og 3.3, begrenset oppad til 1 M, for søknader
som er komplett ved første gangs innsendelse.
Reduksjoner tar utgangspunkt i 70 % ‐nivået.
Det gis 10 % reduksjon i byggesaksgebyret under 3.2 og 3.3 for 4 eller flere identiske søknader
(kvantumsrabatt) som innsendes samtidig.

1.7 Gebyr etter medgått tid
For gebyr beregnet etter medgått tid betales kr. 1 275,‐ per time.

1.8 Gebyr for oppfølging av ulovligheter
For oppfølging av ulovligheter i medhold av plan‐ og bygningslovens kapittel 32 skal det for eventuelt
merarbeid utover gebyr iht satsene i dette regulativet betales gebyr etter medgått tid.

1.9 Overtredelsesgebyr
Plan‐ og bygningsloven gir i § 32‐8 hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr til ansvarlig for brudd på
plan‐ og bygningslovgivningen.

6

2 Plansaker
Grunngebyret beregnes etter planforslagets grunnareal pluss bebyggelsens bruksareal (se tabell
under). Selv om arealene reduseres ved den politiske behandlingen endres ikke gebyrgrunnlaget.
Alle arealer som skal brukes for å utføre tiltaket, betjene tiltaket eller som påvirkes av tiltaket inngår i
arealberegningen. Arealer som bare tas med for helhetens skyld, holdes utenfor. Sjøarealer tas bare
med for den del som skal benyttes til bryggeanlegg, havneformål eller annet anlegg.
Gebyr beregnes etter bruksareal for ny og for eksisterende bebyggelse som skal bli stående. I de
tilfeller der reguleringen opprettholder bruksformålet for eksisterende bebyggelse beregnes ikke
gebyr av denne. Det skal betales gebyr for bruksareal som ligger både over og under terreng.
I sone med særlig hensyn til kulturmiljø inngår bare bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikke
eksisterende).

Pkt.

Tjeneste

Omfang

Pris

2.1.1

Reguleringsspørsmål
(prinsippavklaring) til behandling
hos Bystyret etter § 12‐11.

10M

2.1.2

Politisk avklaring før
førstegangsbehandling

10M

2.1.3

Fastsettelse av planprogram

20 % i tillegg til gebyr under 2.1.4

Grunngebyr for detaljregulering:
grunnareal

< 2000

24M

2000 ‐ 4999

54M

5000 ‐ 9999

72M

10 000 ‐ 19 999

90M

20 000 ‐ 29 999

108M

30 000 ‐ 39 999

119M

> 50 000

2.1
Detaljregulering

2.1.4

+

132M
+

Bruksareal

2.1.5

Detaljregulering som kun er
utfyllende i forhold til
eksisterende detaljplan

2.1.6

Ny behandling av planforslag
(regnes som fremmet når det er
satt på sakskartet og innstilling er

< 1000

18M

1000 ‐ 2999

30M

3000 ‐ 4999

48M

5000 ‐ 9 999

60M

10 000 ‐ 19 999

72M

20 000 ‐ 29 999

84M

30 000 ‐ 39 999

90M

> 50 000

96M
50 % av 2.1.4
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Begrenset høring og
ny fremleggelse for
utvalget

25 % i tillegg til grunngebyr

gitt)

2.2 (Mindre)
endring av
regulering

2.3
Dispensasjon
etter pbl § 19‐2

Fravikelse
etter pbl § 31‐2

2.4 Frikjøp av p‐
plass

Ny varsling og
fullstendig høring

50 % i tillegg til grunngebyr

2.2.1

Administrativ, kartteknisk
justering; justeringer av
formålsgrense eller delelinje som
ellers kan behandles videre etter
lov om eiendoms‐registrering
(matrikkelloven)

4M

2.2.2

Endringer som inngår i
behandlingen av bygge‐ eller
delesak og som varsles og høres
sammen med slik sak

4M

2.2.3

Administrativ endring behandlet
som selvstendig sak uten særskilt
varsling eller høring eksternt

4M

2.2.4

Endring som behandles som egen
sak med egen varsling

6M

2.2.5

Endring som behandles som
selvstendig sak med egen varsling
og høring eksternt

12M

2.2.6

Endringsforslag som gis negativt
administrativt svar

4M

2.2.7

Mindre reguleringsendringer som
krever uforholdsmessig stor
arbeidsmengde faktureres etter
medgått tid.

(se pkt. 1.6), begrenset oppad til 40M
Om dette er aktuelt avtales dette
mellom partene på forhånd.

2.3.2

Dispensasjon som krever uttalelse
eller samtykke fra overordna
myndighet.

8M

2.3.3

Annen dispensasjon fra arealplan.
Gebyret ilegges for hvert forhold
som krever dispensasjon.

4M

2.3.4

Dispensasjon(er) eller fravikelse
etter § 31.2 fra teknisk forskrift
eller plan‐ og bygningsloven.
Gebyret ilegges for hvert forhold
som krever dispensasjon.

2M

2.3.5

Dispensasjon(er) fra arealplan som
krever minimal vurdering som
følge av innarbeidet praksis
og/eller er i samsvar med
retningslinje(r) i kommuneplanen

1M

2.4.1

Frikjøp fra krav om parkeringsplass

90 M

2.5.1

Teknisk bearbeiding av
planforslag, herunder mindre
reguleringsendring

Etter medgått tid, se pkt. 1.6

2.5.2

Avslag – planer som ikke blir
fremmet Det samme gjelder
dersom det nedlegges midlertidig
forbud mot tiltak iht pbl kap 13 i
forbindelse med saken.

Tilbakebetaling av 50 % av
grunngebyret.

2.5 Annet

3 Byggesaker
Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadene med ordinært tilsyn, jfr. pbl. § 33‐1. Det kan i
tillegg ilegges tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og ulovligheter som blir avdekket i forbindelse
med tilsyn, se pkt. 1.1 og 3.5
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3.1 Beregningsgrunnlag
Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet i henhold til
Norsk standard: NS3940. Arealet regnes som summen av samtlige plan, inkl. kjelleretasjer og
avrundes nedover til nærmeste m². Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter
bebygd areal (BYA).
Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning) selv om søknaden gjelder flere tiltak.
I tillegg til selve behandlingsgebyret, kommer gebyr for eventuelle dispensasjoner, gebyr for
godkjenning av ansvarsrett og for avviksbehandling ved gjennomføring av tilsyn. Der det er behov for
å ajourføre kartet i kommunens kartbase kommer gebyr også for dette i tillegg, se pkt. 6.7.4.

Tiltak

Kode

Type tiltak

Gebyr

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en
bruksenhet
3.2.1

3.2 Pbl § 20‐4.
Tiltak som kan
gjennomføres uten
krav om
ansvarsrett

3.2.2

3M

Mindre antennesystem

2M

3.2.3

Bygningsmessige tiltak inntil 15 m

3.2.4

Bygningsmessige tiltak, 16‐50 m

2

2M

2

4M

2

3.2.5

Bygningsmessige tiltak, 51‐70 m

3.2.6

Bygningsmessige tiltak over 70 m

5M
6M

3.2.7

Driftsbygninger i landbruket

50% av gebyr i pkt 3.3.1‐
3.3.10

2

Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg og endringsarbeider.
Tiltak

Kode

Nybygg, tilbygg, påbygg og
underbygg (BRA)
2

3.3.1

0‐15 m

3.3 Pbl § 20‐3.
Tiltak med krav om
ansvarsrett.

Tiltak

3.4 Tiltak på
eksisterende
bebyggelse
inkludert
bruksendringer

4M

2

6M

16‐50 m

3.3.3

51‐70 m

71‐100 m

3.3.5

2

8M

10 M

2

14 M

16 M

2

20 M

22 M

2

22 M

24 M

2

26 M

101‐200 m

3.3.6

Gebyr tiltaksklasse 2 og 3

2M

2

3.3.2

3.3.4

Gebyr tiltaksklasse 1

201‐400 m

3.3.7

401‐600 m

3.3.8

601–800 m

3.3.9

801‐2000 m

3.3.10

>2000 m

2

2

28 M
2

28M+2M pr 100 m over
2
800m

2

60M+1M pr 100 m over
2
2000m

26M+2M pr 100 m over
2
800m
50M+1M pr 100 m over
2
2000m

2

2

Kode

Type tiltak

Gebyr

3.4.1

Hovedombygging (vesentlig endring/‐reparasjon av tiltak under pkt
3.3. Gjenoppbygging etter brann – identisk tiltak

50% av satsene i
pkt. 3.3.

3.4.2

Mindre ombygginger/fasadeendringer

1,5 M

3.4.3

Fasadeendringer

4M

3.4.4

Fasadeendringer bevaringsverdige bygninger

6M

3.4.5

Bruksendring

50% av satsene i
pkt. 3.3.
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3.5 Skilt

3.6 Brygge

3.7 Andre
konstruksjoner og
anlegg

3.8 Rivning

3.9 Tiltak etter SAK
§ 4‐1 bokstav a,b,c ‐
registrering i
matrikkel og tilsyn.

3.10
Tilleggsgebyrer,
avslag og spesielle
beregningsregler

3.4.6

Oppføring eller endring av bygningstekniske installasjon: Heis, pipe,
ventilasjon, ildsted med mer.

2M

3.4.7

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter

8M

3.5.1

Skiltplan

4M

3.5.2

Frittstående skilt/reklameinnretninger, fasadeskilt og uthengsskilt

1M

3.5.4

For enkeltstående skilt krever dispensasjon fra skiltvedtektene

3.6.1

Mindre bryggeanlegg inntil 6 båtplasser

4M

3.6.2

Større bryggeanlegg, båthavner

Etter medgått tid
(Se pkt 1.6)
begrenset opp til 8
M.

3.7.1

Innhegning av mur, betong eller støyskjerm/støttemur under 10 m
lengde

2M

3.7.2

Innhegning av mur, betong eller støyskjerm/støttemur over 10 m
lengde

2 M + 1 M pr. 10 m

3.7.3

Master

2M

3.7.4

Midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå inntil 2 år.

6M

3.7.5

Offentlige veganlegg pr. 250 m lengde

4M

3.7.6

Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann,
fjernvarme pr. 250 m lengde.

4M

3.7.7

Oljetanker for fyringsanlegg

2M

3.7.8

Privat ledningsanlegg (uansett lengde)

4M

3.7.9

Privat veg eller parkeringsplass

2M

3.7.10

Skateramper og lekeinnretninger (ballbinger, håndballbinger).

2M

3.7.11

Terrengarbeider som berører mindre enn 1 daa.

2M

3.7.12

Terrengarbeider/landskapsarbeid/massedeponi som berører areal
fra 1‐10 daa. Økning på 1 M for hvert 10 daa areal som berøres.

6M

3.7.13

Tribuner og idrettsbaner/anlegg

6M

3.7.14

Utendørs svømmebasseng

4M

3.7.15

Åpne anlegg for idrett og lek

4M

3.7.16

Behandling og endring av søknadspliktige konstruksjoner og anlegg

Etter medgått tid,
jfr pkt 1.6 men min
1 M.

3.8.1

Rivning av tiltak som ved oppføring går under regulativets 3.2 (pbl §
20‐4). Gjelder ikke bygninger med bevaringsverdi

3.8.2

Rivning av bygning under 200 m BRA

3.8.3

Rivning av bygning over 200 m BRA

3.9.1

Tiltak etter SAK § 4‐1 – Der tiltakshaver selv melder fra om
matrikkelendring.

2

2

3M

2M
3M
3 M + 0,5 M pr. 100
2
2
m over 200m
0,5 M

3.9.2

Tiltak etter SAK § 4‐1 – Der kommunen må følge opp manglende
ferdigmelding.

2M

3.10.1

For møter utover (første) forhåndskonferanse pr. møte. Dette
faktureres sammen med hovedgebyret.

1M

3.10.2

Medfører endringer av gitt tillatelse etter pkt. 3.2 og 3.3 at
bruksarealet øker, beregnes gebyr som for tilbygg (eventuelt som) i
tillegg til gebyr for andre endringer

1M

3.10.3

Trinnvis igangsettingstillatelse. Pr. igangsetting utover 1
igangsettingstillatelse.

4M

3.10.4

Søknad om ansvarsrett for foretak som ikke tilfredsstiller formelle

2M
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kompetansekrav.

3.11 Avvik og
ferdigstillelse

3.10.5

Personlig godkjenning

2M

3.10.8

Avslag på ansvarsrett

1M

3.11.1

Dersom mottatt søknad ihht. pbl § 20‐3 er mangelfull eller det
avdekkes feil og mangler underveis i prosessen, lager kommunen en
avviksmelding/rapport, som søker bes følge opp.

1,5 M pr
avvik/rapport

3.11.2

Behandling av anmodning om midlertidig brukstillatelse

2M

3.11.3

Depositum ved utstedelse av midlertidig brukstillatelse Ved
fristoverskridelse for anmodning om ferdigattest beholdes
depositumet

10 M

3.11.4

Ved vesentlige mangler i anmodning om midlertidig brukstillatelse
der det må gis en skriftlig tilbakemelding.

2M

3.11.4

Der det er gitt midlertidig brukstillatelse, og anmodning om
ferdigattest ikke foreligger innen fastsatt frist. Kommunens arbeid
med å følge opp dette

2M

3.11.5

Ved vesentlige mangler i anmodning om ferdigattest der det må gis
en skriftlig tilbakemelding om dette.

2M

3.12 Avslag
For byggesaker som ikke godkjennes betales 70 % av fullt gebyr. Dersom et avslag medfører en
revidert søknad innen 3 måneder, som blir godkjent, skal 50% av først innbetalt søknadsgebyr gå til
fratrekk i nytt gebyr.

4 Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom, arealoverføring mm.
Tiltak etter pbl § 20‐1 bokstav m.

4.1 Opprettelse av
ny eiendom,
arealoverføring
med mer.
Tiltak etter pbl § 20‐1
bokstav m.

4.1.1

Opprettelse av ny grunneiendom (deling) pr. ny tomt eller
arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell < 2 daa.

3M

4.1.2

Opprettelse av ny grunneiendom (deling) pr. ny tomt eller
arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell > 2 daa < 6 daa..

5M

4.1.3

Opprettelse av ny grunneiendom (deling) pr. ny tomt eller
arealoverføring hvor det dannes ny boligparsell > 6 daa.

7M

4.1.4

Behandling av søknad om
grensejustering/makeskifte/sammenslåing eller mindre
arealoverføring

4.1.5

Behandling av søknad om utsettelse/ endring av, eller permanent
eller midlertidig dispensasjon fra stilte delingsvilkår

2M
2M

4.2 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og
jernbaneformål.

Areal

Gebyr

0 – 250 m²

14 M

251 – 500 m²

18 M
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4.3 Avslag
For delesaker som ikke godkjennes betales 70 % av fullt gebyr. Dersom et avslag medfører en
revidert søknad innen 3 måneder, som blir godkjent, skal 50% av først innbetalt søknadsgebyr gå til
fratrekk i nytt gebyr.

5 Refusjon

5.1 Refusjonssaker etter plan‐ og bygningsloven
Grunnlaget for beregning av gebyret er godkjent regnskap etter plan‐ og bygningslovens § 18‐9.
1. Gruppe I: Gebyrgrunnlag < 5,0 mill. kr. 3,5 % av godkjent regnskap (dvs. etter godkjent
kostnadsoverslag) Minimumsgebyr: kr. 50.000,‐
2. Gruppe II: Gebyrgrunnlag > 5 mill. kr. Gruppe I + 1,0 % av godkjent regnskap over 5,0 mill.

6 Eiendomsmåling
I tillegg til gebyr beregnet etter bestemmelsene nedenfor påløper tinglysingsgebyr for dokumenter
som tinglyses ved opprettelse av nye eiendommer og arealoverføring.
Pkt.

Tjeneste

Omfang

Pris

2

0 ≤ 500 m
6.1.1

Oppretting av grunneiendom og
festegrunn

16M
2

> 500 ≤ 1000 m
> 1000 m

2

Økes med 1M pr. påbegynt dekar
2

6.1 Oppretting
av
grunneiendom

6.1.2

Oppretting av offentlig veggrunn

0 ≤ 2000 m
> 2000 m

10 M

2

Økes med 1/2M pr. påbegynt dekar
3

0 ≤ 2000 m

6.1.3

Oppretting av anleggseiendom

6.1.4

Oppretting av grunneiendom med
utsatt oppmålingsforretning

> 2000 m

24M

3

3

Økes 1M pr. påbegynt 1000 m

2

0 ≤ 500 m

6.2.1

6.2.2

6.2
Grensejustering

Grensejustering av grunneiendom
og festegrunn

16M og tilleggsgebyr 2M
2

> 500 ≤ 1000 m
> 1000 m

2

0 ≤ 250 m

8M
2

>250 ≤ 500 m

10M

0 ≤ 250 m

> 250 ≤ 500 m

5M
2

3

6.2.3

Grensejustering til anleggseiendom

17M og tilleggsgebyr 2M
Økes med 1M pr. påbegynt dekar

2

2

Grensejustering til offentlig
veggrunn

17M

0 ≤ 250 m

7M
13M

> 250 ‐ 1000 m

3

16M

Ref. Matrikkelforskriften § 34 3.ledd
6.2.4

I forbindelse med grensejustering av omsøkt areal må rekvirent dokumentere verdivurdering utført av
godkjent eiendomsmegler.
2

0 ≤ 250 m
6.3.1

Arealoverføring til grunneiendom
og festegrunn

> 250 ≤ 500 m

16M
2

2

6.3
Arealoverføring

2

> 500 m

Økes med 1M pr. påbegynt 500 m
2

0 ≤ 250 m
6.3.2

Arealoverføring til offentlig
veggrunn

> 250 ≤ 500 m
2

> 500 m
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20M

10M
2

14M
2

Økes med 1M pr. påbegynt 500 m

2

0 ≤ 250 m
6.3.3

Arealoverføring til anleggseiendom

> 250 ≤ 500 m

21M
2

26M

2

2

> 500 m

Økes med 1M pr. påbegynt 500 m
2

0 ≤ 500 m
6.4.1

6.4
Matrikulering

Matrikulering av eksisterende
umatrikulert grunn

16M
2

> 500 ≤ 2000 m
> 2000 m

2

Økes med 1M pr. påbegynt dekar

Ihht. regplan

1M

Strid med reg.plan

3M

6.4.2

Matrikulering av umatrikulert
veggrunn

6.4.3

Avbrutt matrikulering

50% av opprinnelig gebyrsats

6.5.1

Avbrutt oppmålingsforretning

50% av opprinnelig gebyrsats

6.5.2

Nymerking eksisterende
grensepunkt
(koordinatbestemte)

Inntil 2 punkter

3M

Øvrige punkt
pr.stk

1M

Inntil 2 punkter

6.5.3

Klarlegging eksisterende grenser
(ikke koordinatbestemte)

6.5 Oppmåling
6.5.4

6.5.5

1M

Kartlegging
rettigheter

1M pr. påbegynt time

Mindre reguleringsendringer

2M

(eks. formålsgrenser og delelinjer)

Privat grenseavtale

6.6.1

Inntil 2 punkter
eller 100m
grenselengde

4M

Øvrige punkt
pr.stk eller
påbegynt 100m
grenselengde

1M

Saksbehandlingsgebyr

6.6 Seksjonering

6M (4M dersom minst to pkt. er tidligere
koordinatbestemte)

Øvrige punkt
pr.stk

Inklusiv befaring

6.7 Andre
gebyrer

17M

Eksklusiv befaring

5 x Rettsgebyr
I tillegg kommer tinglysingsgebyr
3 x Rettsgebyr
I tillegg kommer tinglysingsgebyr

Oppmåling av uteareal til
eierseksjon. Pr. stk. eierseksjon

Fra 0‐50 m2

5M

6.6.2

Over 50m2

10M

6.7.1

Minstegebyr

1M

Kr. 1600,‐

Kontorarbeid

Kr. 1275,‐

Feltarbeid

Kr. 1275,‐

≤ 10 sider

Kr. 180,‐

> sider

Kr. 360,‐

6.7.2

Timepris

6.7.3

Utstede Matrikkelbrev

6.7.4

Situasjonskart.

1M

Kart til plan‐, prosjekterings‐ og
dokumentasjonsarbeid
6.7.5
Utlevering av digitale plankart

13

Analoge kart

Kr. 52,‐

Digitale kart

Fra kr. 868,‐ + mva.

Analoge kart

Kr. 52,‐

Digitale kart

Fra kr. 868,‐ + mva.

