
    

  
Pris 2016 Pris 2017 

    Byggesak og Oppmålingsgebyrer 
  For behandling av søknader/tilsyn 

 
6900,00 7500 

Pr. nye bolig 
 

6900,00 7500 

pr. nye hytte 
 

3450,00 7500 

For behandling av tiltak etter § 20-2 a, c og d 
 

1100,00 1200 

For behandling av driftsbygninger §§ 20-1 og 20-2 b 
 

2700,00 2900 

For behandling av søknader med alle andre kategorier Nybygg, 
samt med tilbygg, påbygg, underbygg og hovedbygning betales 
gebyr etter arbeidets brutto grunnflate:(Brutto grunnareal = 
som fastlagt i NS 3940) 

   Areal i m2 
   0 – 50 
 

32,00 34 

50 – 200 
 

29,00 31 

200 – 400 
 

26,00 28 

400 - 600  
 

24,00 26 

600 - 
 

22,00 23 

For enklere bygg somfor eksempel industribygg, lagerbygg o.l. 
betales 50% av ovenstående gebyr 

   For søknadspliktige tilbygg på hytter betales det kr. 30 pr. m2 
   For hver etasje over og under betales ett tilegg på 50% av 

grunnarealtaksten 
   

For behandling av søknader/tilsyn med arbeider etter § 20-1 
som ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder 
forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret 
for hvert tilfelle 

 
1070,00 1200 

Tilleggssøknad, ufullstendig søknader og enkle dispensasjoner 
(uten høring), samt andre gjøremål som ikke dekkes under 
foranstående punkt gebyrlegges med: 

 
1070,00 1200 

Søknad om utslippstillatelse  
 

3200,00 3400 

Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg 
 

6350,00 6700 

Søknad om utslippstillatelse for større fellesanlegg 
 

10600,00 12000 

Årlig tilsyns- og kontrollgebyr - spredt avløp 
 

530,00 560 

Godkjenning av ansvarsrett for foretak § 22 
 

0,00 
 Ansvarsrett sentralt godkjent 

 
315,00 330 

Ansvarsrett 1. gangs lokal godkjenning 
 

850,00 900 

Ansvarsrett 2. gangs lokal godkjenning 
 

530,00 560 

Avslag på byggesaker som ikke godkjennes betales 50% av 
gebyret 

   Fornyelse av tidligere godkjent byggemelding betales 25% av 
satsene i pkt. 1-5 

   Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre 
myndigheter for høring, gebyrlegges med: 

 
3700,00 3900 

I tillegg kommer eventuelle gebyrer fra andre særskilte 
kontrollører etter faktiske utgifter 

   Søknad om tillatelse til riving for: 
   Bygg uten behov for høring 
 

530,00 560 

Bygg der vernemyndigheter må uttale seg 
 

1600,00 
 Igangsetting uten tillatelse ilegges et gebyr på 100 % av fullt 

behandlingsgebyr og minimum: 
   Overtredelsesgebyret ilegges i henhold til plan og 

bygningsloven. Dette gjelder også der tiltaket avslås. 
   



For behandling av privat reguleringsplan/bebyggelsesplan 
 

16000,00 16000 

Mindre vesentlige reguleringsendringer 
 

1600,00 1700 

Seksjonering. For behandling av søknad om seksjonering av 
eiendom betales 3 ganger rettsgebyret uten befaring og 5 
ganger rettsgebyret med befaring (rettsgebyret er fra 01.07.09 
kr 860) 

   Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr. time 

   Alle gebyrer skal betales til kommunekassereren etter 
regningsoppgave fra teknisk etat 

   Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder når 
fullstendig søknad foreligger 

   
Ved overskridelse av tidsfristen i plan- og bygningsloven §21-7 
første ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25% av 
det totale byggesaksgebyret for hver uke tidsfristen 
overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt 
særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-
3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelser fra det 
tidspunktet den avtalte eller forlengede frist overskrides 

   De nye gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2014. Erstatter 
tidligere vedtatt gebyrer. 

   

    Gebyrforskrifter etter matrikkelloven 2011 
   

    Oppretting av matrikkelenhet ˂1.000 m2 
 

7400,00 7750 

Oppretting av matrikkelenhet 1.001 - 3.000 m2 
 

13400,00 14000 

Oppretting av matrikkelenhet 3.001 - 5.000 m2 
 

18000,00 19000 

Pr. påbegynte daa for areal 5.000 - 20.000 m2 
 

1440,00 1500 

Pr. påbegynte daa for areal 20.001 - 100.000 m2 
 

740,00 800 

Pr. påbegynte daa for arealer ˃100.000 m2 
 

530,00 560 

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er 
rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjon i gebyr pr. 
sak: 

   6 - 10 saker 
   11 - 25 saker 
   ˃ 25 saker 
   Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, 

må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede 
hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene 

   Oppmåling av uteareal på eierseksjon, 
   ˂ 50 m2 
 

4800,00 5000 

51 - 250 m2 
 

7450,00 7800 

251 - 2.000 m2 
 

9550,00 10000 

˃ 2.001 m2 pr. påbegynt daa 
 

950,00 1000 

Oppretting av anleggseiendom 
   ˂ 2.000 m3 
 

19000,00 20000 

2.001 - 20.000 m3 
 

1900,00 2000 

˃ 20.001 m3 pr. påbegynt m3 
 

960,00 1000 

Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter 
medgått tid, pris pr. time 

 
720,00 750 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
(i tillegg til oppmålingsforettning) 

 
3200,00 3400 

Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser 
   ˂250 m2 
 

6380,00 6700 



251 - 500 m2 
 

9000,00 9500 

Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser 
   ˂250 m3 
 

9500,00 10000 

251 - 1.000 m3 
 

11850,00 12300 

Arealoverføring grunneiendom 
   ˂ 250 m2 
 

11300,00 11800 

251 - 500 m2 
 

14200,00 15000 

pr. overskytende påbegynte 500 m2 
 

3200,00 3400 

Arealoverføring anleggseiendom 
   ˂ 250 m3 
 

14200,00 15000 

251 - 1.000 m3 
 

17000,00 18000 

pr. overskytende påbegynte 500 m3 
 

850,00 900 

Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er 
koordinatbestemt 

   Inntil 2 punkter 
 

4250,00 4500 

For påfølgende punkter, pris pr. punkt 
 

530,00 550 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke 
er koordinatbestemt 

   Inntil 2 punkter 
 

6800,00 7100 

For påfølgende punkter, pris pr. punkt 
 

2250,00 2400 

Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid, pris pr. 
time 

 
740,00 800 

Utsendelse av matrikkelbrev (iht matrikkel forskriften § 16) 
   inntil 10 sider 
 

175,00 175 

over 10 sider 
 

375,00 375 

Seksjonering og reseksjonering av eiendom 
   med befaring; fem rettsgebyr 
   Uten befaring; tre rettsgebyr 
   

Der fornyet søknad om reseksjonering eller reseksjonering av 
et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal 
det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til 
kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny 
søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr. 

   Andre gebyrer 
   Ajourføring av målebrev 
 

1350,00 1400 

Kartforretning over punktfeste 
 

3200,00 3400 

Tinglysningskopi av målebrev 
 

530,00 560 

Utarbeidelse av registreringsbrev 
 

790,00 860 

Utskrift av situasjonskart, A4 
 

280,00 300 

Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende 
parseller/eiendommer til landbruks-, fritids - og andre 
allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr. time 

 
720,00 750 

Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar 
arbeidsfordelingen 

   For oppmålingsmyndighets klargjøring og registrering 
   For innkalling og avholdelse av forretning 
   For merking og merkemateriell 
   For måling, beregning og uttegning 
   Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter 

foranstående satser, beregnes etter anvendt tid, pris pr. time 
   Landmåler  
 

640,00 670 

Assistent 
 

430,00 450 

Betalingsbestemmelser 
   



Alle gebyrer skal betales til kommunekassereren etter 
regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten 

   Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på 
rekvisisjonstidspunktet, også tinglysningsgebyret 

   Betaling innkreves når målebrevet eller registreringsbrevet 
sende til tinglysning eller melde GAB 

   Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, 
administrasjonsutgifter og merking av grenser 

   Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyret. 
Tinglysningsgebyr legges på gebyret. 

   
Hvis gebyret anses å bli urimelig i forhold til det arbeidet og de 
kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses som 
åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette 
passende gebyr 

   Erstatter tidligere vedtatte gebyrer. De nye gebyrsatsene gjøres 
gjeldende fra 01.01.2017 

    

 


