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Sakstittel:  ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING / 

FORVALTNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune vedtar administrasjonens forslag til endring av «Gebyrregulativ for Plan- 

og bygningsloven og matrikkelloven» (Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter 

Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven). 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Gebyrregulativ 2020 PBL OG MAT Endringsforslag 

2. Gebyrregulativ 2019 PBL OG MAT 

 

Faktaopplysning: 

Administrasjonen ser behov for endringer i gebyrregulativet på grunn av henvendelser fra 

rekvirenter/søkere angående urimelig gebyr ved oppretting av flere eiendommer i samme 

oppmålingsforretning, på samme eiendom. 

Følgende paragrafer foreslås endret: § 1.10, § 3.3, § 3.5, § 4.3 og § 6.1. 

 

Vurdering: 

Det er ikke grunnlag for generell økning av gebyrene, men det anbefales endringer i henhold 

til vedlagte forslag. 

 

§ 1.10: 

Endret tekst for bedre informasjon om virkninger av «Medgått tid», og endret timepris i 

forhold til lønn 2020. Gebyret benyttes hovedsakelig ved åpenbart urimelig gebyr. 

Eksempel på åpenbart urimelig gebyr kan for eksempel være oppmåling av en eiendom på 50 

mål med 4 punkter, lett tilgjengelig fra vei, som etter gebyrregulativet § 6.1 (1-5) vil koste kr. 

105 641,- Slik oppmåling bør gjøres etter medgått tid og medgåtte kostnader, med et 

minstegebyr på kr. 23 290,-. 

 

§ 3.3: 

Det er lagt inn et nytt punkt (14), gebyr for kai/flytebrygge større enn 300 m². Manglet i 

gjeldende gebyrregulativ. 

 

§ 3.5: 

Under pkt. 1 er arealet økt til 70 m² for å ta med alle tiltak innenfor PBL § 20-4 a). Det er 

tillatt å oppføre frittstående bygning inntil 70 m² under Pbl § 20-4 a), men tidligere har det 

ikke vært gebyr for de som var over 50 m². 

 

Det er lagt inn et nytt punkt (6). Dette er kun en presisering at gebyret er lik den som er under 

§ 3.3, men i gjeldende gebyrregulativ er gebyret tilknyttet PBL § 20-1 m) og ikke PBL § 20-4 

d). Det vil med denne endringen ikke være tvil om gebyret. 

 



§ 4.3: 

Endres da kommunen må forfølge disse i henhold til Plan- og bygningsloven § 32-1. 

 

§ 6.1: 

Det anbefales å innføre rabatter for samtidige oppmålingsforretninger på samme eiendom, og 

det er mange kommuner som har en slik rabattordning. 

Det er også lagt til gebyr for intervallene punkt 2, 501 m² - 1000 m² og punkt 3, 1001 m² - 

1500 m². Dette fordi spranget i gebyr for eiendommer over 500 m² er veldig stort. Med 

dagens regulativ vil en oppmåling for en eiendom på 501 m² koste dobbelt så mye som en 

eiendom på 500 m². Endring vil gjøre gebyrregulativet mer rettferdig. 

Det er også gjort endringer for eiendommer til allmennyttige formål og landbruksformål – 

halvt gebyr jfr. § 6.1 (punktene 1-6). 
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