
Lokal forskrif for gebyrer eter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og
eierseksjonsloven for Porsanger kommune, Troms og Finnmark.

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. byggesaksforskrifen, matrikkelloven § 32, jf. matrikkelforskrifen og eierseksjonsloven
§ 15. 

Vedtak: Porsanger kommune dd. mmmm 2021, sak xx/2021
Ikraftredelse: X. XXXX 2021

Kapitel 1 – Generelle bestemmelser
Gebyrer eter dete regulatv betales eter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes, arbeid
igangsetes eller før tllatelser/vedtak fates. Alle priser er angit i norske kroner. Det beregnes ikke merverdiavgif på gebyrer eter
plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven.

Regulatvet  speiler  det  faktske  arbeidet  de  ulike  sakstypene  medfører.  Samlet  fakturert  gebyr  dekker  saksbehandling,
administrasjonskostnader, tlsyn med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utørt tjenester eter dete regulatvet skal  betale gebyr.  Frivillige lag og foreninger kan eter søknad tl  politsk
behandling, fritas gebyr eter denne forskrifen ved allmennytge formål.

Kommunen krever i tllegg inn tnglysingsgebyr og dokumentavgif i saker der kommunen må forskutere dete.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetng og fakturering

Gebyr eter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven beregnes eter de satser som gjelder på tdspunktet komplet sak motas i
kommunen, med mindre noe annet kommer frem av regulatvet. Gebyr eter matrikkelloven beregnes eter de satser som gjelder når
saken fremmes, jf. matrikkelforskrifen § 16.

Gebyret for planforslag kan faktureres i fere omganger. Grunngebyr og gebyr for oppstartsmøte faktureres eter oppstartsmøtet.
Øvrig gebyr faktureres ved vedtak om ofentlig etersyn.

Gebyr for bygge- og delesaker, oppmåling og eierseksjonering faktureres når kommunen har ferdigbehandlet eller avslutet saken.

Gebyret forfaller tl betaling 30 dager eter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr eter inkassoforskrifen.

Gebyret må betales og forfaller uanset om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

§ 1-3. Gebyr og priser i regulatvet

Regulatvets gebyrer refekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet.
Gebyrregulatvet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning tl å prise gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, utalelser, vurderinger ut fra lov- og forskrifskrav og lignende, vil kostnadene
for slik bistand bli tllagt gebyret. I tllegg blir det fakturert for medgåt td for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen eter egen vurdering eller eter skriflig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret setes ned. Søknad
om redusert gebyr utseter ikke betalingsfristen. 

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32 eller eierseksjonsloven § 15, er det ikke anledning tl å
klage på gebyret i den enkelte sak. Enkeltvedtak eter § 1-5 om urimelig gebyr kan påklages tl Statsforvalteren i Troms og Finnmark
eter reglene i forvaltningsloven.  

§ 1-7. Avslag

Saksbehandlingen anses som avslutet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å eterleve selvkostreglene skal
det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.



§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad mv.

Dersom søknad trekkes tlbake, skal tltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i
behandlingen av søknaden. Det kommer frem av hvert enkelt regulatv hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Defnisjoner og forklaringer

I denne forskrifen menes med:

a. pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
b. Mtl: Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven).
c. Eiersl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).
d. SAK: Forskrif om byggesak (byggesaksforskrifen). 
e. TEK: Forskrif om tekniske krav tl byggverk (byggteknisk forskrif).
f. Søknadspliktge tltak: Tiltak defnert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4. 
g. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tltakets

kompleksitet og størrelse.
h. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tltakets

kompleksitet og størrelse.
i. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knytet tl registrering i matrikkelen. Gebyret

betales per bruksenhet eller per endring av bruksenhet.
j. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og

feil, jf. SAK § 9-4.
k. Matrikkel:  Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer,

gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste-
og/eller  seksjonsnummer  har  disse  verdien  null  (0).  Tidligere  kalt  GAB-registeret  (Grunneiendoms-,  Adresse-  og
Bygningsregisteret).

l. Eiendom: Fast  eiendom defnert  med et  eget  gårds-  og bruksnummer,  festenummer og/eller  seksjonsnummer i
matrikkelen. Seksjon etablert i henhold tl lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

m. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, garasje, anneks/uthus, kontorenhet, verksted og lager.
n. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalet, og har

egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
o. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning eter NS-3457. Bygningstyper fra 111 tl 199 tlhører

bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper fra 211 tl 840 er alt annet enn bolig.
p. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
q. Bebygd areal (BYA): Bebygd areal bestemmes av den horisontale projeksjonen av bygningens utvendige dimensjoner

på terreng (fotavtrykket).
r. Daa: Dekar, 1.000 kvadratmeter.
s. Vnr.: Varenummer.
t. Arealformål:  Med arealformål og hensynssoner i  forskrifen menes de arealformål og hensynssoner som nevnt i

forskrif om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister, vedlegg I A og B. Arealformål og
hensynsoner defnerer konkret hva slags arealbruk som planforslaget inneholder innenfor et avgrenset areal. Det er
antallet  ulike  arealformål  og  hensynssoner  i  planforslaget  som  er  av  betydning  for  størrelsen  på  gebyret  for
saksbehandling av privat planforslag. Se § 2-3-6.



Kapitel 2 – Private planforslag (reguleringsplaner)

§ 2-1. Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for kommunens arbeid frem tl det blir avgjort om forslaget skal fremmes. 

Gebyret for grunngebyr og oppstartsmøte faktureres eter oppstartsmøte. Øvrig saksbehandlingsgebyr faktureres i forbindelse med 

vedtak om ofentlig etersyn. I saker som avslutes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før ofentlig etersyn, faktureres 

gebyret når saken avslutes.

§ 2-2. Timepris

For  de  tjenester  som  ikke  omfates  av  dete  regulatvet  så  kan  det  tas  gebyr  eter  medgåt td.  Timesatsen  dekker  også
støtefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For tjenester som ikke faller inn under regulatvbestemmelsene Per tme Kr X,-

§ 2-3. Gebyr for behandling av privat planforslag, jf. pbl § 12-11

Samlet gebyr består av gebyr eter § 2-3-1 tl § 2-3-9. Alle planforslag betaler for grunngebyr eter § 2-3-1. Bestemmelsene i § 2-3-2 -
§2-3-9 er tlleggsgebyrer og skal betales dersom planforslaget møter kravene for de enkelte tlleggsgebyrene.

§ 2-3-1. Grunngebyr

Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tltakets kompleksitet og størrelse.

Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Privat planforslag Per forslag Kr X,-

§ 2-3-2. Oppstartsmøte

Gebyret dekker kommunens forberedelser, deltakelse i møte samt referat og eterarbeid.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8 Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Oppstartsmøte Per møte Kr X,-

§ 2-3-3. Underveismøte

Ved behov for møter mellom forslagstller/plankonsulent  og kommunen/saksbehandler skal  det betales tlleggsgebyr.  Gebyret
dekker kommunens forberedelser og deltakelse i møte.

Dialogmøter utover oppstartsmøte Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Underveismøte Per møte Kr X,-

§ 2-3-4. Planer med konsekvensutredning

For planforslag som krever konsekvensutredning (KU) skal det betales tlleggsgebyr.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14 Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For planer som krever konsekvensutredning Per planforslag Kr X,-
Vnr. Y Tilleggsgebyr ved fere enn 2 utredningstemaer Per planforslag Kr X,-

§ 2-3-5. Forhold tl overordnede planer i kommunen

Dersom planforslaget er i strid med kommuneplanen betales et tlleggsgebyr

Planforslagets forhold tl overordnede planer Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y I strid med kommuneplan Per planforslag Kr X,-

§ 2-3-6. Arealformål i planforslaget

Det  skal  betales  tlleggsgebyr  dersom  planforslaget  inneholder  over  4  arealformål/hensynssoner.  Arealformål  i  planforslaget
defneres eter underformål i kart- og planforskrifens vedlegg I. 

Arealformål Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Over 4 arealformål/hensynssoner Per planforslag Kr X,-
Vnr. Y Tillegg per arealformål/hensynssone over 4 Per arealformål Kr X,-

§ 2-3-7. Arealgebyr for planområde

Planforslag med areal over 12.000 m2 skal betale tlleggsgebyr. 

Arealformål Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Planforslag med areal fra 12.000 m2 Per planforslag Kr X,-



§ 2-3-8. Gebyr for tllat antall tomter for bebyggelse

For planforslag med tllat antall tomter for bebyggelse over 5 skal betale tlleggsgebyr. Tomter hvor det ikke tllates bebyggelse
inngår ikke gebyret.

Arealformål Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Fra og med 6 tl og med 11 tomter Per planforslag Kr X,-
Vnr. Y Fra og med 12 tomter Per planforslag Kr X,-

§ 2-3-9. Planforslag i Lakselv tetsted

Dersom planforslaget gjelder områder i Lakselv tetsted skal det betales et tlleggsgebyr. Området som utløser tlleggsgebyret, er vist i
vedlegg tl denne forskrifen (Vedlegg 1).

Arealformål Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Planforslag i Lakselv tetsted Per planforslag Kr X,-

§ 2-4. Utylling og endring av plan

Ved utylling eller endring av plan skal det betales gebyr. 

Utylling og endring av plan Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per søknad
Fullt gebyr, eter §

2-3 

Vnr. Y
Mindre endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utyllinger innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd

Per søknad Kr X,-

§ 2-5. Mangelfulle plandokumenter som kommunen må rete opp

I tllegg tl det beregnet gebyr eter § 2-3, påløper det et tlleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form.
Gebyret gjelder i de tlfeller kommunen har merarbeid ved retng av dokumenter.

Tillegg for planforslag som ikke er levert eter SOSI-standarden:  eter medgåt td som kommunen har brukt for å rete opp
kartgrunnlaget.

Tillegg for mangelfulle plandokumenter tl førstegangsbehandling: eter medgåt td som kommunen har brukt for å rete opp
plandokumenter.

§ 2-6. Gebyr ved avslutning av planinitatv/planprosess

Ved trekk av planforslag eller  manglende oppfølging fra forslagsstller  skal  tltakshaver betale en andel  av samlet gebyr
avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.
Avslutning av planinitatv/planprosess Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten besluter at 
initatvet skal stoppes

Per planinitatv
Grunngebyr og
oppstartsmøte

Vnr. Y Eter oppstart, men før innsendelse av forslag Per planforslag

Grunngebyr,
oppstartmøte og

gjennomførte
underveismøter.

Vnr. Y Avslutning av sak eter at planforslaget er motat av kommunen Per planforslag 80 %
Vnr. Y Gebyr ved avslag eter plan- og bygningsloven § 12-11 Per planforslag Fullt gebyr

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 9 måneder eter avholdt oppstartsmøte, avslutes saken og nyt
oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplet planforslag ikke er motat
innen 18 måneder eter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tlfelle nyt gebyr for oppstartsmøte. Dete gjelder med mindre
kommunen og forslagstller har avtalt noe annet i egen avtale.



Kapitel 3 – Byggesak

§ 3-1. Generelt

For alle søknadspliktge tltak eter pbl skal det beregnes gebyr med mindre annet kommer frem av regulatvet.

§ 3-2. Tilsyn

Tilsyn eter plan- og bygningsloven. 10 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tlsynsvirksomhet.

§ 3-3. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulatvet, men som krever behandling eter pbl, gjelder et gebyr eter medgåt td. For tltak
som åpenbart vil  medføre ekstraarbeid utover normal arbeidsmengde for sakstypen, skal  gebyret beregnes eter medgåt td.
Timesatsen gjelder også for søknader eter pbl kapitel 18.

Timepris Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For tjenester som ikke faller inn under regulatvbestemmelsene Per tme Kr X,-

§ 3-4. Tilbaketrekking av søknad

Ved tlbaketrekking av søknad skal  tltakshaver betale en andel  av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i
saksbehandlingen.

Tilbaketrekking av søknad Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling Per søknad 10 % av fullt gebyr

Vnr. Y For søknader som trekkes eter utsendt mangelbrev Per søknad 25 % av fullt gebyr

Vnr. Y For sak som avslutes eter påbegynt saksbehandling, men før vedtak Per søknad 50 % av fullt gebyr

§ 3-5. Mangelfulle søknader

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplet i henhold tl kravene i SAK
kapitel 5. Dersom søker ikke har komplet søknad eter første mangelbrev fra bygningsmyndighetene, påløper det gebyr for hvert
påfølgende mangelbrev.

Mangelbrev Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Retur av søknad Per søknad Kr X,-

Vnr. Y Utsendelse av mangelbrev
Per påfølgende 
mangelbrev

Kr X,-

§ 3-6. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tltakshaver, kommunen og andre
berørte  fagmyndigheter.  Første  forhåndskonferanse  er  dekt  gjennom  saksbehandlingsgebyret.  Fra  og  med  andre
forhåndskonferanse betales følgende gebyr.

Forhåndskonferanse eter pbl § 21-1 Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Forhåndskonferanse Per møte Kr X,-

§ 3-7. Søknad om endring av git tllatelse

Ved søknad om endring av git tllatelse påløper det gebyr så lenge endringene ikke dekkes av øvrige bestemmelser i regulatvet.

Søknad om endring av git tllatelse Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Ved endring av godkjent søknad om tltak som ikke skal matrikkelføres og 
som betnger nyt vedtak, betales en andel av ordinært 
saksbehandlingsgebyr for ny søknad

Per søknad
20 %

Vnr. Y
Ved endring av godkjent søknad om tltak som skal matrikkelføres og som 
betnger nyt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for
ny søknad

Per søknad
40 %

Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt saksbehandlingsgebyr. Det skal betales fullt gebyr
ved ny behandling av tdligere godkjent byggetltak. Dersom endringen utløser ny søknad om dispensasjon, betales i tllegg gebyr
eter § 3-10.

§ 3-8. Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrif eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i
tllegg tl eventuelle saksbehandlingsgebyr.

Dispensasjon eter pbl § 19-1 Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Dispensasjon som krever politsk behandling Per forhold Kr X,-

Vnr. Y Dispensasjon fra arealplan som avgjøres administratvt Per forhold Kr X,-

Vnr. Y Dispensasjon fra annet enn arealplan som avgjøres administratvt Per forhold Kr X,-

Vnr. Y Tillegg for søknad som ikke er tlknytet byggesøknad Per søknad Kr X,-



§ 3-9. Søknadspliktge tltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsret)

Søknad, prosjektering og utørelse av tltak som skal forestås av foretak med ansvarsret.

§ 3-9-1. Oppføring, tlbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig
endring eller reparasjon

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål) benytes satser avhengig av bruksenhetenes
formål.

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3,
 jf. § 20-1, a og b

Beregningsenhet Gebyr

Bolig og fritdsbolig:
BRA inntl 70 
m2

BRA mellom 
70 og 400 m2

BRA lik eller 
over 400 m2

Vnr. Y
Bolig/fritdsbolig tl og med 2 boenheter
Bygningstype 111-124, 161-163

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Rekkehus, kjedehus og andre småhus
Bygningstype 131-136

Per bygning
Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Store boligbygg
Bygningstype 141-159

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Tilbygg, påbygg eller underbygg tl bolig og fritdsbolig:
Bygningstype 111-172

Per tlbygg Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Garasje, uthus, anneks, naust mv. tl bolig:
Bygningstype 181-199

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Annet enn bolig:
Samlet søkt 
BRA 
inntl 1.000 m2

Samlet søkt 
BRA mellom 
1.000 og 5.000
m2

Samlet søkt 
BRA over 
5.000 m2

Vnr. Y
Fabrikk-/industribygg ol.
Bygningstype: 211-219

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol.
Bygningstype: 221-229;323

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol.
Bygningstype: 231-249;421-439

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Forretningsbygg, ofentlig tlgjengelige publikumsbygg, 
sykehus og andre bygg for behandling ol.
Bygningstype: 311-322;329-429;441-449;710-829

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Bygg for overnatng mv.
Bygningstype: 511-529

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Bygg for servering mv.
Bygningstype: 531-539

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkebygg ol.
Bygningstype: 611-649;661-669;671-679;830-840

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Idretsbygg ol.
Bygningstype: 651-659

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Vnr. Y
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig
Bygningstype 211-840

Per bygning Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Røranlegg. ledningsanlegg mv.

Samlet antall
løpemeter 

inntl 1.000 m

Samlet antall
løpemeter

mellom 1.000
og 5.000 m

Samlet antall
løpemeter lik

eller over
5.000 m

Vnr. Y
Røranlegg, ledningsanlegg mv.
Intervallinndeling: Samlet antall løpemeter i søknaden.

Per søknad Kr X,- Kr X,- Kr X,-

Svømmebasseng, dam/brønn ol.
Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2

og 3
Vnr. Y Svømmebasseng, dam/brønn og lignende Per tltak Kr X,- Kr X,-
Vnr. Y Brygge, molo, kai ol. Per tltak Kr X,- Kr X,-

§ 3-9-2. Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Fasadeendring Per fasade Kr X,-
Vnr. Y Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse Per fasade Kr X,-



§ 3-9-3. Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tdligere drif av tltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv. Per søknad
50 % av gebyret

eter § 3-9-1

Vnr. Y Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv. Per søknad
30 % av gebyret

eter § 3-9-1

§ 3-9-4. Riving av tltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Riving mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg Per tltak Kr X,-
Vnr. Y Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse Per tltak Kr X,-

§ 3-9-5. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Sanitærinstallasjoner, ventlasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis,
forstøtningsmur og lignende

Per tltak Kr X,-

Vnr. Y Skorstein og andre enkle tltak Per tltak Kr X,-

§ 3-9-6. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig

For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning.

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. Per søknad Kr X,-
Vnr. Y Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet Kr X,-

§ 3-9-7. Oppføring av innhegning mot veg

Dersom nedenstående tltak inngår i søknad eter kapitel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm) Per tltak Kr X,-
Vnr. Y Enkelt skilt eller reklame Per tltak Kr X,-
Vnr. Y Skiltplan med fere enn to skilt Per søknad Kr X,-

§ 3-9-8. Plassering av midlertdige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Plassering av andre midlertdige bygninger mv. som skal stå i inntl 2 år Per søknad Kr X,-

§ 3-9-9. Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Vesentlige terrenginngrep Per søknad Kr X,-

§ 3-9-10. Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tltak eter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l Beregningsenhet Gebyr

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Vnr. Y Tiltaksklasse 1 Per tltak Kr X,-

Vnr. Y Tiltaksklasse 2 Per tltak Kr X,-

Vnr. Y Tiltaksklasse 3 Per tltak Kr X,-

§ 3-10. Andre vurderinger

Andre vurderinger Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd Per unntak Kr X,-
Vnr. Y Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8 Per søknad Kr X,-
Vnr. Y Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene tl praksis mv. i SAK, pbl 

§ 23-8, jf. SAK § 11-4
Per foretak

Kr X,-

Igangsetngstllatelse jf. Pbl § 20-3 Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Igangsetngstllatelse Per tllatelse Kr X,-



§ 3-11. Saksbehandlingsgebyr for tltak uten krav tl ansvarlig foretak

For søknadspliktge tltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tltak som kan forestås av tltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2 skal
det betales følgende gebyr.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Oppretelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av 
grunneiendom og innløsning av festetomt (deling)

Per matrikkelenhet Kr X,-

Vnr. Y Vedtak om arealoverføring Per arealoverføring Kr X,-

For søknadspliktge tltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tltak som kan forestås av tltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2 skal
det betales følgende gebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tltak uten krav tl ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4 Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Mindre tltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tlbygg, jf. SAK § 3-
1 a og b

Per tltak Kr X,-

Vnr. Y Bruksendring fra tlleggsdel tl hoveddel eller omvendt innenfor en 
bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad
Kr X,-

Vnr. Y Skilt- og reklameinnretninger eter SAK § 3-1 d Per tltak Kr X,-
Vnr. Y Alminnelige drifsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2 Per tltak Kr X,-
Vnr. Y Midlertdige bygninger mv. jf. pbl § 20-4 c Per tltak Kr X,-

§ 3-12. Midlertdig brukstllatelse og ferdigatest

Midlertdig brukstllatelse og ferdigatest Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Midlertdig brukstllatelse Per søknad Kr X,-

Vnr. Y
Ferdigatest der det har gåt mer enn 5 år siden opprinnelig byggetllatelse 
ble git

Per søknad Kr X,-



Kapitel 4 – Eierseksjonering

§ 4-1. Generelt

Ved søknad om tllatelse tl å seksjonere en eiendom eter eierseksjonsloven skal det beregnes gebyr med mindre annet fremgår av
regulatvet. Ved tlleggsareal i grunn tlkommer gebyr for oppmålingsforretning se kapitel 5.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret  skal  dekke  de generelle  oppgavene  i  saksbehandlingsprosessen som er  uavhengig  av  tltakets  kompleksitet  og
størrelse, eksempelvis arkiv, infrastruktur mv.

Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Grunngebyr Per søknad Kr X,-

§ 4-3. Mangelfull søknad

Dersom søknad ikke følger kravene i eierseksjonsloven § 11 og kommunen må sende mangelbrev, påløper et tlleggsgebyr.

Mangelbrev Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Mangelbrev Per brev Kr X,-

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfates av dete regulatvet kan det tas gebyr eter medgåt td. Timesatsen dekker også støtefunksjoner
og administrasjon av tjenesten.

Timepris Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For tjenester som ikke faller inn under regulatvbestemmelsene Per tme Kr X,-

§ 4-5. Oppretng av eierseksjoner, nybygg

Maksimalt gebyr setes tl tre ganger gebyret for fre tl åte seksjoner.

Oppretng av eierseksjoner, nybygg Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For én tl tre seksjoner Per søknad Kr X.-

Vnr. Y For fre tl åte seksjoner Per søknad Kr X.-

Vnr. Y Fra ni seksjoner, tllegg per ny seksjon Per seksjon Kr X.-

§ 4-6. Oppretng av eierseksjoner og reseksjonering i seksjonert sameie, hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

Oppretng av eierseksjoner, eksisterende bygg Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For én tl tre seksjoner Per søknad Kr X.-

Vnr. Y For fre tl åte seksjoner Per søknad Kr X.-

Vnr. Y Fra ni seksjoner, tllegg per ny seksjon Per seksjon Kr X.-

§ 4-7. Sletng/oppheving av seksjonert sameie

Ved sletng eller oppheving av seksjonert sameie betales gebyret per ny grunneiendom.

Sletng/oppheving av seksjonert sameie Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Saksbehandlingsgebyr for å slete seksjoner på en eiendom Per grunneiendom Kr X.-

§ 4-8. Befaring

Befaring  av  eiendom  utøres  når  kommunen  fnner  det  nødvendig  ved  behandling  av  saken.  Gebyr  kommer  i  tllegg  tl
behandlingsgebyret.

Befaring Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Gebyr for befaring Per befaring Kr X.-



Kapitel 5 – Oppmålingsforretning

§ 5-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger  eter matrikkellova skal  betale  grunngebyr og gebyr for oppmålingsforretning med mindre annet
fremgår av regulatvet. Gebyr for arbeid eter matrikkellova skal betales eter regler og satser som gjelder den dagen saken blir
fremmet for kommunen. Kommunen kan i tllegg kreve dekket nødvendige tnglysingsgebyr og eventuell dokumentavgif.

I vinterperioden fra 15. november tl 1. mai kan tdsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkortning av gebyrsatsene, jf.
matrikkelforskrifen § 18 tredje ledd.

§ 5-1-1. Grunngebyr

Grunngebyret  skal  dekke de generelle oppgavene i  saksbehandlingsprosessen,  som er uavhengig  av tltakets  kompleksitet  og
størrelse.  Det  skal  betales  nyt grunngebyr  når  tnglysingsmyndigheten har  avvist  en  sak  for  registrering,  og kommunen må
fremsende denne på ny eter korrigering, og feil eller mangel kan tlskriver søker.

Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Søknadspliktge tltak eter matrikkelloven. Per søknad Kr. X,-

§ 5-1-2. Registreringsgebyr

Det skal betales et registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knytet tl arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen
øker proporsjonalt med antall eiendommer. Det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer
som registreres eller endres.

Registreringsgebyr Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Registreringspliktg arbeid Per grunneiendom Kr X,-

§ 5-1-3. Timepris

For oppgaver som ikke omfates av dete regulatvet så kan det tas gebyr eter medgåt td. Timesatsen dekker også støtefunksjoner
og administrasjon av tjenesten.

Timespris Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y For tjenester som ikke faller inn under regulatvbestemmelsene Per tme Kr. X,-

§ 5-1-4. Tinglysing av bruks- og veireter mv.

Utarbeidelse av privatretslige dokumenter for tnglysing av bruks- og veireter mv. betales eter medgåt td eter gjeldende tmepris
fastsat i § 5-1-3.

§ 5-1-5. Sammenslåing av eiendommer

Det tas ikke gebyr for sammenslåing av eiendommer i matrikkelen.

§ 5-1-6. Registrering av samlet fast eiendom

Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen.

§ 5-2. Gebyr for oppmålingsforretning

§ 5-2-1. Oppretng av grunneiendom, uteareal på eierseksjon, og anleggseiendom

Oppmålingsforretning Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Oppretng av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av 
eksisterende umatrikulert grunn, samt arealoverføring

Per ny matrikkelenhet Kr X,-

Vnr. Y Festegrunn Per matrikkelenhet Kr X,-
Vnr. Y Oppretng av uteareal på eierseksjon Inntl to tlleggsdeler Kr X,-
Vnr. Y Registrering av anleggseiendom Per ny anleggseiendom Kr X,-

I tllegg tl satsene over kommer et gebyr per grensepunkt som må måles i 
marka. Sammenfallende grensepunkt telles som et.

Vnr. Y Gebyr for første grensepunkt Første grensepunkt Kr X,-
Vnr. Y Gebyr per påfølgende grensepunkt. Per påfølgende grensepunkt Kr X,-
Vnr. Y Oppretng av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Per matrikkelenhet Kr X,-

§ 5-2-2. Andre oppmålingsforretninger

Grunngebyr kommer i tllegg for alle gebyr med unntak av sammenslåing av eiendommer.

Andre oppmålingsforretninger Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Grensejustering Per delareal Kr X,-
Vnr. Y Arealoverføring tl ofentlig vei Per delareal Kr X,-
Vnr. Y Grensepåvisning av tdligere koordinatestede grenser Per søknad Kr X,-
Vnr. Y Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatestet i Per søknad Kr X,-



tdligere forretning. 
Vnr. Y I tllegg tl satsene over kommer et gebyr per grensepunkt som må måles i 

marka. Sammenfallende grensepunkt telles som et.
Per punkt Kr X,-

Vnr. Y Sammenslåing av eiendommer Per matrikkelenhet Kr 0,-

§ 5-2-3. Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyrer Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Tillegg ved oppmåling på eiendom uten veiadkomst Per søknad Kr X,-
Vnr. Y Tillegg ved planlagt reisetd over 4 tmer Per søknad Kr X,-

§ 5-2-4. Gebyr tl kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utørt av kommunen, delvis av andre

Der kommunen ikke utører hele arbeidet med oppmålingsforretningen, reduseres gebyret med følgende prosentsatser avhengig av
hvilke oppgaver som utøres av andre.

1. Kontroll av søknad, forarbeid og fremskafe datagrunnlag 25 %
2. Varsling, oppmålingsforretning, måling, merking og dokumentasjon 50 %
3. Eterarbeid og registerarbeidene (slutarbeidene) 25 %

§ 5-3. Avbrut forretning

Ved avbrut forretning skal rekvirent betale grunngebyr eter § 5-1-1. Ved avbrut sak eter at oppmålingsforretningen er avholdt,
betales fullt gebyr.

§ 5-4. Rabater

Rabat beregnes av samlet saksbehandlingsgebyr, ekskl. grunngebyr og registreringsgebyr.

Rabater Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y
Ved samtdig oppmåling av 2 tl 4 tlgrensende tomter eller eierseksjoner 
som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret per
eiendom/seksjon.

Rabat 10 %

Vnr. Y
Ved samtdig oppmåling av fere enn 4 tlgrensende tomter eller 
eierseksjoner som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende 
reduksjoner i gebyret per eiendom/seksjon.

Rabat 30 %

§ 5-5. Andre gebyrer

Grunngebyr kommer ikke i tllegg.

Andre gebyrer uten grunngebyr Beregningsenhet Gebyr

Vnr. Y Utarbeidelse av matrikkelbrev Per brev
Eter matrikkel-
forskrifen
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