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Vardø kommune 

Gebyrregulativ for Teknisk Sektor  

 

Gebyrregulativ for vardø kommune for byggesaker, plansaker, delsaker, 

oppmålingstjenester og seksjoneringsaker med hjemmel i plan‐ og bygningsloven av 

27.06.2008 § 33‐1, matrikkelloven § 32 og eierseksjonsloven § 7.  

 

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 1. Gebyrsatser.  

1. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og 

retningslinjer som fremgår av regulativet. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven 

skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Minstegebyret angis i dette reglement 

ved bokstaven m. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt 

nevnt i dette reglement betales m. Gebyret skal ikke settes lavere enn M.  

Normal sats er kr: 660 kr og gjelder for plansaker og søknadssaker med mindre det er 

fastsatt en lavere sats etter bokstav.  

a. Lav sats er kr 565 kr og gjelder for:  

• Førstegangsvedtak av søknader som sendes inn gjennom bygge søk og som 

ellers er feilfrie   

• Førstegangsvedtak av søknader som kan behandles i ett-trinn, omfatter ett 

tiltak og er feilfrie  

b. Ved oppdelt søknad må den aktuelle delsøknad være feilfri.  

c. For seksjoneringssaker er gebyret knyttet til grunnbeløpet i folketrygden og er 

lovfestet.  

2. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel 

tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og 

innkreving av statlige og kommunale gebyrer samlet.   

3. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller 

kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte 

utgifter. Norsk heiskontroll krever egne gebyrer.  

4. For arbeids som ikke inngår inn under gebyrregulativet eller for gebyrer som skal 

beregnes etter medgått tid, brukes timesatsen på tjenester 1M per time.  

Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt gebyr skal benyttes må det:  

a. For plansaker være inngått avtale om dette oppstartmøte  

b. For enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas  

5.  tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra 

byggesaker brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.  

 

§ 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt.  

Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, 

tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den 

som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyr skal være 

betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato.  
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Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må 

kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i 

samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.  

Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart 

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

mye betalt gebyr 

  

§ 3. Betalingstidspunkt.   

1. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 

dager etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når 

søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være 

betalt før det gis igangsettingstillatelse eller det treffes nye vedtak i saken, herunder 

brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. Nye søknader for samme eiendom 

behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.  

2. For øvrig gjelder følgende særregler:  

a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven  

Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven skal være betalt før 

oppmålingsarbeidet igangsettes. Gebyr for oppmålingsarbeidet skal normalt være 

betalt før oppmålingen gjennomføres 

b) Planforslag.  

Gebyret faktureres etter oppstartsmøte og etter vedtak om planprogram og for planens 

behandling når kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at fristen 

for å behandle planforslaget begynner å løpe. 

c) Felles plansak og byggesak. 

50% av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved 

rammetillatelsen. 

d) Seksjoneringssaker. 

Gebyret skal være betalt før saksbehandlingen igangsettes. 

 

§ 4. Beregning av tiltakets størrelse.  

Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for 

bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnholdet.    

  

§ 5. Avbrutt arbeid, trukket sak.  

Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele-, 

plan- eller oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes 

side, eller ved å trekke saken, skal det betales 50 prosent av normalt gebyr. For plansak som 

er ferdig forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, dele- og 

oppmålingssaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5m. For en serie på flere like byggesaker er 

øvre grense summen av m pr. Hus.  

  

§ 6. Urimelig gebyr- fritak for gebyr.  

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med 

saken, kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr.  
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Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige 

kostnader for behandling av sammenlignbare saker. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter 

ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.  

Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i 

innfordringsreglementet. Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt 

tilbakebetales) gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i matrikkelloven.  

  

§ 7. Klageadgang.  

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av 

regulativet. Når det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages. 

Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen 

forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes 

innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om 

fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller. 

 

§ 8. Gebyr til statlige etater 

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet (f.eks. 

Tinglysningsgebyr), skal utskrivning og innkreving av statlige gebyrer skje samordnet.  

 

§ 9. Endring av regulativet eller gebyrsatsene 

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med 

kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år.   
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KAP 2. PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER  

§ 10. Generelle bestemmelser  

Gebyret uttrykker kommunens kostnader ved behandling av reguleringsplansaker. 

Ressursbruk i form av rådgivning, konsekvensvurderinger og saksforberedelser avhenger av 

plansakens omfang, jf. Pk.t 2.3. Etter dette regulativ kreves gebyr for forberedende 

behandling av: 

• Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8:   

• Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9:  

• Sak for politisk utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8:  

 

§ 11. Betaling av gebyr  

Gebyrer skal være innbetalt før saken legges fram til 1.gangs behandling.  

Det skal betales gebyr selv om forslagsstilleren trekker saken.  

Gebyret belastes forslagsstiller, uansett antall eiere i planområdet.  

 

§ 12. Redusert gebyr og fritak for gebyr     

For mindre vesentlige reguleringsendringer skal det ikke betales behandlingsgebyr. Det skal 

ikke beregnes gebyr for planutkast eller den del av planutkastet som omfatter vernehensyn, 

friområder, friluftsområder, landbruksområder, fellesområder, kommunale anlegg og 

byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder eller arealer for bolig og 

næringsformål i distriktet.  

Fritak for næringsformål i distriktene gjelder likevel ikke for større foretak og 

oppdrettsanlegg. Det skal ikke kreves gebyr i saker hvor vardø kommune er initiativtaker til 

planarbeidet. Andre offentlige instanser er ikke fritatt for gebyr.    

 

§ 13. Gebyrsatser for reguleringsplaner  

Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pk.t a, b og eventuelt d. For 

reguleringsplaner fastsettes følgende gebyrtyper:  

A) Behandlingsgebyr                     22M    

 

I tillegg innkreves kostnadsdekning for annonsering, trykking, kopiering, fargelegging, 

utsending samt et kostnadene ved kulturminnevernets behandling.    

 

I tillegg betales det et beløp knyttet til areal (som medregnes bygeområder, land og 

sjøområder hvor det skal gjennomføres andre byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne 

veier9 i samsvar med følgende oppsett:  

B) Gebyrsatser etter planområdets areal                                                  

1.  For areal inntil 5000 m²     10M               

2.  For arealer over 5000 m ²   25M 

3.  Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr pr. Punkt    2M 
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C)  Annet  

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det 

faktureres etter medgått tid. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge 

av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 

Dersom vardø kommune utvider planområdet, skal det kun betales for den del forslagsstiller 

ønsker å regulere.  

 

§ 14. Maksimumsgebyr  

Det fastsatte maksimumsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner settes til 70M. 

 

§ 15. Gebyr for fornyet behandling av planforslag  

A) Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med 

ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget: tilleggsgebyr utgjør 15 prosent 

av opprinnelig gebyr.  

B) Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling 

med ny varsling og høring og fremleggelse i planutvalget: tilleggsgebyr på 50 prosent av 

opprinnelig gebyr. 

 

§ 16. Mindre reguleringsendring, PBL § 12-14 

For private forslag til mindre endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan eter 

tidligere lov betales gebyr etter følgende satser: 

A) Endringer, mindre endringer og små endringer i gjeldende reguleringsplan etter § 12- 14                                                 

1.  Mindre endringer og utfyllinger for planareal inntil 5000 m²     13M 

2.  Små endringer for planareal over 5000 m²                                                 7M 

 

§ 17. Tilbakebetaling av gebyr  

Dersom det faste utvalget for plansaker ved sin 1.gangs behandling av saken 

(prinsippavgjørelse) forkaster utkastet, skal gebyret tilbakebetales.  Dersom det faste utvalget 

for plansaker ved senere behandling forkaster utkastet, kan gebyret reduseres med inntil det 

halve. Fremsetter plan- og utviklingssjefen et alternativt forslag til det innsendte utkast og 

dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom det gir vesentlig 

redusert utbyggingspotensial/ utbyggingsareal i forhold til det private forslaget. 

 

§ 18. Konsekvensutredninger 

For behandling av konsekvensutredninger med tilhørende planprogram, betales et gebyr 

tilsvarende 40% av satsen for behandlingen av den tilhørende reguleringsplanen. 

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning (for-2009-06-26-855), skal 

det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer behandlingsgebyr §10. A. 
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KAP 3. TILTAKSSAKER (BYGGE- OG ANLEGGSSAKER) 

§ 19. Generelt  

• Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det ikke gebyr for (PBL 20-3) 

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad 

foreligger.  

• Gebyr faktureres tiltakshaver etterskuddsvis dersom ikke annet er bestemt. Gebyr for 

ulovlige tiltak faktureres hjemmelshaver/eier.   

• Ved betalingsmislighold kan kommunen i henhold til PBL § 21-4 sjette ledd sette som 

vilkår for å gi tillatelse at gebyr er innbetalt.   

 

§ 20. Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet 

for vedkommende tiltak.   

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om 

samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble 

betalt ved første gangs behandling. 

 

§ 21. Forhåndskonferanse (PBL § 21-1)  

Første forhåndskonferanse er gratis. Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, 

betales det gebyr etter takster fastsatt av bystyret. 

A) Forberedt forhåndskonferanse etter PBL § 21-1 jf. Sak § 6-1 2M 

 

B) Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forsåes av tiltakshaver, (PBL § 20-2) 

1.  Mindre tiltak på bebygg eiendom, PBL § 20-2 a, jf. Sak §3-1 4M 

2.  Alminnelige driftsbygninger i landbruket, PBL § 20-2 b, jf. Sak §3-2 4M 

3.  Midlertidig bygninger, konstruksjoner el. Anlegg, PBL § 20-1 c 4M 

C) Dersom søknaden, er ufullstendig, mangelfull eller ikke kan forståes av tiltakshaver  

og krever ansvarlig foretak, betales et gebyr. 

2M 

 

§ 22. Godkjenning av foretak for ansvarsrett (PBL kap. 22 og 23) 

For behandling av søknad fastsettes gebyr for:  

A) Søknad om lokal godkjenning av foretak  3M 

B) Søknad om ny lokal godkjenning  2M 

C) Søknad om personlig godkjenning  3M 

D) Ansvarsrett for bygg eller anlegg, pr foretak  1M 
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§ 23. Dispensasjonssøknad (PBL § 19-1) 

Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr.  

A) Krever ikke høring 2M 

B) Krever høring   5M 

 

§ 24. Søknadspliktige tiltak (PBL § 20-1)  

Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse skal det 

tas gebyr på. Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. I slike saker 

skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr. Bestemmelsen gjelder ikke for enkle 

 tiltak, delingssøknad og minstegebyrene. Søknadspliktig sats 2M. 

 

§ 25. Oppføring av bygning, konstruksjoner eller anlegg (PBL § 20-1) 

A. Boligbygging, kode 110-169  

 

(Gebyret gjelder også bolig i annen bygningstype da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning) 

 

1.  Tiltaksklasse 1:  12M 

2.  Tiltaksklasse 2: 15M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 20M 

 

B) Boliggarasje, uthus og naut (bygning med bruksareal støtte enn 70 m², kode 170-189  

 

(Når garasje/uthus søkes samtidig med boligen gis 50% redusert gebyrer for garasjen m/mer) 

                                       

1.  Tiltaksklasse 1: 5M 

2.  Tiltaksklasse 2: 6M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 6M 

 

C) Industri- og lagerbygning, 210-299 / samferdsel- og kommunikasjonsbygning 410-499 

    

(For rene lagerbygninger o.l. 8kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2, skal det betales halvt gebyr i 

henhold til overstående. For kombinerte bygninger skal det betales fult gebyr)     

                   

1.  Tiltaksklasse 1: 10M 

2.  Tiltaksklasse 2: 15M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 25M 

 

D) Kontorer og forretningsbygg, kode 310-399 / kultur og forskningsbygning kode 610-699 

1.  Tiltaksklasse 1: 15M 

2.  Tiltaksklasse 2: 26M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 15M 
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§ 26. Tilbygging, påbygging, underbygning, midlertidig eller transportabel: bygning, 

konstruksjon eller anlegg (PBL § 20-1 a), og vesentlige endringer- reparasjon av tiltak 

under a (PBL § 20-1 b) 

A) For tilbygging av ny(e) boenhet(er) eller til, - på, - eller underbygning som vesentlig 

endrer eksiterende bygning, det skal her betales gebyr som for ny bygning  

1.  Tiltaksklasse 1: 5M 

2.  Tiltaksklasse 2: 7M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 13M 

 

B) Fasade mv (PBL § 20-1 d) 

1.  Tiltaksklasse 1: 2M 

2.  Tiltaksklasse 2: 4M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 5M 

 

C) Bruksendring mv (PBL § 20-1 d) 

1. Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner mv: 

2. Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i pkt c.1, betales aktuelt gebyr for 

endringene som nevnt ovenfor, samt for tiltak etter PBL § 20-1 bokstav e, f og h  

4M 

 

D) Rivning av bygning, konstruksjon, eller anlegg (PBL § 20-1 e) 

1.  Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter tull fagkyndig bistand (minstegebyr)  4M 

 

E) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende 

(PBL § 20-1 f) 

1. For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et 

selvstendig tiltak. Gebyr skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til 

fagkyndig bestand (minstegebyr)  

4M 

 

F) Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i bolig mv (PBL § 20-1 g) 

1. For sammenføying av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må 

fraflyttes midlertidig eller permanent det i tillegg til gebyr for ombyggingsarbeider  

2M 

 

 

E) Hotell og restaurantbygning, kode 510-599 / Helsebygning kode 710-799/ Fengsel og 

beredskapsbygning, kode 810-899 

1.  Tiltaksklasse 1: 18M 

2.  Tiltaksklasse 2: 38M 

3.  Tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr)   130M 
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G) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning (PBL § 20-1 h og i) 

1. Oppføring av innhegning mot vegg  2M 

2. Skit/ reklame (PBL § 20-1 i) uten godkjent plan: første skilt 2M 

3. Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt 

hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. A og b), skal det 

betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene.  

1M 

4. Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter 

til fagkyndig bestand (minstegebyr) 

5M 

 

H) Delingssøknad (PBL § 20-1 m) 

1. Søknad i regulert område  

andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt  

2M 

• Byggetomt  4M 

• Andre formål 2M 

2. Søknad i uregulert område 4M 

 

I) Vesentlig terrenginngrep (PBL § 20-1 k) 

1.  Tiltaksklasse 1: 8M 

2.  Tiltaksklasse 2: 11M 

3.  tiltaksklasse 3: medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand (minstegebyr) 17M 

 

J) Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass (PBL § 20-1 i) 

1. Tiltaksklasse 1: 2M 

2. Tiltaksklasse 2: 4M 

3. Tiltaksklasse 3: skal beregnes etter brukte timeverk (minstegebyr) 8M 

 

K) Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding  

1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling  4M 

2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer) 1M 

3. Avviksbehandling pr avvik  1M 

 

§ 27. Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 

A) Uten befaring  4M 

B) Med befaring  8M 

 

§ 28. Gebyr for saksbehandling av nettstasjoner  

A) Nabovarsling  2M 

B) Saksbehandling tilsvarende bygningstekniske installasjoner  4M 
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KAP 4. DELESALKER OG SEKSJOPNERINGSSAKER   

I tillegg til kapitel. 1 generelle bestemmelser gjelder følgende bestemmelser for delingsaker.  

 

§ 29. Generelle bestemmelser  

Gebyr beregnet etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og 

gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandling starter. Alle gebyr forfaller til betaling 30 

dager etter fakturadato. Vedtak utstedes når gebyr er innbetalt. Forhåndskonferanse er 

inkludert i gebyrene.  

 

§ 30. Gebyr ved avslag  

dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr iht regulativet for 

vedkommende tiltak.  

 

§ 31. Søknad om konsesjon (ervervstillatelse) og søknad om delingssamtykke 

Gjelder søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. November 2003 nr. 98 om 

konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Samt søknader om 

delingssamtykke etter lov om jord 12. Mai 1995 nr. 23 § 12. 

 Enkle/kurante saker Andre saker  

Konsesjonssaker 3M 8M 

Delingssaker  2M 3M 

 

§ 32. Deling av grunnarealer, PBL § 20-1 m) og § 26-1 

For behandling av søknad om deling av grunneiendom belastes søker med  4M 

For behandling av delingssøknad med mer enn en arealenhet belastes et tillegg pr 

arealenhet utover en  

1M 

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr iht pkt. § 23 

 

§ 33. Seksjonering etter eierseksjoneringsloven § 7 

Gebyr for seksjonering er en funksjon av rettsgebyret. Dette fastsettes årlig av stortinget. I 

tillegg til gebyrsatsene skal det betales et tinglysningsgebyr. Tinglysningsgebyret 

tilbakebetales dersom seksjoneringstillatelsen ikke blir gitt.  

Seksjoneringssak uten befaring   3x Rettsgebyr 

Seksjoneringssak med befaring   5x Rettsgebyr  

 

Ved trukket sak, og der tillatelse ikke blir gitt, kreves 50 % av fullt gebyr. For utarbeidelse av 

særskilt måldokument over tilleggsdeler i tomt betales som kartforretning. 
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KAP 5. OPPMÅLINGSSAKER 

Endring i maksimalsatsene reguleres av statens kartverk i takt med den årlige 

kostnadsutviklingen. 

 

§ 34. Oppretning av matrikkelenhet 

A) Oppretning av grunneiendom og festegrunn  

1. Areal fra 0 – 5000 m²     15M 

2. Areal fra 501 – 2000 m²     21M 

3. Areal fra 2001 – 5000 m² – økning pr. Påbegynt da 2M 

4. Areal over 5000 kvm etter medgått tid, (minstegebyr)   30M 

 

B) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn* 

1. Areal fra 0 – 5000 m²     10M 

2. Areal fra 501 – 2000 m²     13M 

3. Areal fra 2001 – 5000 m² – økning pr. Påbegynt da 2M 

4. Areal over 5000 kvm etter medgått tid, (minstegebyr)   23M 

 

C) Oppmåling av uteareal pr eierseksjon* 

1. Areal fra 0 – 250 m²     15M 

2. Areal fra 251 – 2000 m²     17M 

3. Areal fra 2001 – 5000 m² – økning pr. Påbegynt da 2M 

4. Areal over 5000 kvm etter medgått tid, (minstegebyr)   30M  

 

D) Oppretning av anleggseiendom  

1. Volum fra 0 – 000 m3     16M 

2. Volum fra 2001 – 5000 m3 – pr påbegynt 1000 m3 2M 

3. Volum over 5000 kvm etter medgått tid, (minstegebyr)   30M 

 

E) Registrering av eksisterende jordsameie* 

1. Etter medgått tid, (minstegebyr)   12M 
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F) Oppretning av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning    

1. Opprettelse av matrikkelenhet    

• I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt a 

til e innen fristen på tre år.  

5M 

 

§ 35. 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 a og c.  

 

§ 36. Grensejustering  

A) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendom. Justeres med inntil 5 % av 

den minste eiendommens areal. (maksimalgrense 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke 

avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For 

grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

1. Areal fra 0 – 250 m²     5M 

2. Areal fra 251 – 500 m²     10M 

3. Areal fra 501 – 1000 m²     15M 

4. Areal fra 1001 – 2000 m²     21M 

 

B) Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volumet justeres inntil 5 % av anleggseiendommen volum, men den 

maksimale grensen settes til 1000 m3. 

1. Volum fra 0 – 250 m3     5M 

2.  Volum fra 251 – 1000 m3     10M 

 

§ 37. Arealoverføring   

A) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal 

tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. 

Arealoverføring til veg- og jernbaneformål er unntatt tinglysning. 

1. Areal fra 0 – 250 m²     16M 

2.  Areal fra 251 – 500 m²     23M 

3.       Arealoverføinger pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 3M 

4.       Tinglysning  3M 
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B) Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke 

være registret på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 

dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 

sammenhengende volum.  

1. Volum fra 0 – 250 m3     16M 

2.  Volum fra 251 – 500 m3     23M 

3.       Volumoverføinger pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 3M 

 

KAP 6. KARTLEGGING 

§ 38. Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning  

1. For inntil 2 punkter   5M 

2.  For overskytende grensepunkter, pr punkt    1M 

 

§ 39. Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 

eller klarlegging av rettigheter (gebyr faktureres etter medgått tid)  

1. For inntil 2 punkter   10M 

2.  For overskytende grensepunkter, pr punkt    2M 

 

§ 40. Privat grenseavtale (billigst alternativ velges) 

1. For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde  4M 

2.  For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grense  1M 

 

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid  

 

§ 41. Utstedelse av matrikkelbrev   

A) Inntil 10 sider:  0.25M 

B) Over 10 sider:    0.5M 

 

§ 42. Tidsfrister  

Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkel-

føring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterlige to 

måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.  
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KAP 7. KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER  

 

§ 43. Plan- kart og eiendomsinformasjon   

A) Priser ved henvendelse til saksbehandler 

1. Takspakke 2M 

2. Meglerpakke  2M 

3. Eiendomsinformasjon  0.25M 

4. Grunnkart 0.5M 

5. A3 kart i målestokk 1:1000 – 100.000, svart/hvitt 0.5M 

6. A3 Kart i målestokk 1:1000 - 100.000, farge 0.5M 

7. Bygningstegninger 0.5M 

8. Brukstillatelse og ferdigattest 0.5M 

9. Gjeldende arealplaner med bestemmelser 0.5M 

10. Innsendte arealplaner med bestemmelser  0.5M 

11. Tilknytting til offentlige vann og kloakk 0.25M 

12. Legalpant  0.25M 

13. Naboliste  0.5M 

 

B) Plan-, kart og eiendomspriser (selvbetjeningsløsningen)   

1. Takstpakke 1M 

2. Meglerpakke  2M 

3. Grunnkart 0.25M 

4. Bygningstegninger 0.5M 

5. Brukstillatelse og ferdigattest 0.5M 

6. Gjeldende arealplaner med bestemmelser 0.5M 

7. Innsendte arealplaner med bestemmelser 0.5M 

8. Naboliste  0.25M 

 

C) Utskrift av diverse kart 

1. A0 3M 

2. A1                     1M 

3. A2 0.5M 
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§ 44. Forurensningsloven (avløpsanlegg) 

Fastsatt med hjemmel i forurensningslovens § 52a og forurensningsforskriftens FOR 2004-

06-01 nr. 931: Forskrift for begrensning og forurensning. 

A) Saksbehandlingsgebyr pr. eiendom 2M 

 

§ 45. Jordloven 

1. Delingssaker – formål i samsvar med kommuneplan 2M 

2. Delingssaker – formål ikke i samsvar med kommuneplan 4M 

3. Søknad om konsesjon  4M 

 

§ 46. Gravemeldinger  

A) Gravemeldinger 1M 

1. Tillegg kart A3 0.5M 

2. Tillegg kart A4 0.25M 

 

 


