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KAP 1 GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1.1 Betalingsplikt

§ 1.2 Beregningstidspunkt

§ 1.3 Betalingstidspunkt

A

B Søknader etter Plan- og bygningsloven:

C

D Forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven:

§ 1.4 Urimelige gebyr

§ 1.5 Fritak for gebyr

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betal ingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en
humanitær og ideelle organisasjoner.
Jfr kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prins ipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjef en eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tilta k
fastsette et passende gebyr.

Gebyret for reguleringsplaner, planprogram og konsekvensut redninger må være betalt før saken
legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesent lige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse.

Saksgebyrer etter Matrikkeloven skal betales selv om sa ken ikke blir fullført, men etter en redusert
gebyrsats.
Dersom rekvirent/tiltakshaver har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt,
tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreve s rentetillegg for mye betalt gebyr.

Planforslag, planprogram og konsekvensutredning etter P lan- og bygningsloven:

Dersom Teknisk etat har en forfalt fordring ovenfor en rek virent/tiltakshaver, kan etaten kreve at gebyret for den
nye saken er betalt før behandling av denne påbegynne s. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til
betaling slik:

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, sk al betale gebyr etter satser og retningslinjer som
fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent/ti ltakshaver hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Gebyrene for arbeider etter Matrikkelloven og Plan- og byg ningsloven skal beregnes etter det regulativet
som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig re kvisisjon/søknad.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med ba kgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav
om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Behandlingsgebyr vil bli fakturert ved mottatt søknad.

Behandlingsgebyr vil bli fakturert ved mottatt rekvisis jon.
Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvis isjonstidspunktet.
Dette gjelder også tinglysingsgebyret til staten. Bet aling kan kreves før forretningen berammes, eller
annet arbeid igangsettes.

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstill atelse, brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke
bli gitt før gebyret er betalt.

Gebyrsatsene inkl. hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, a dm. utg, merkematriell og arbeid med
merking av grenser.

Søknad om opprettelse av ny grunneiendom etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m):

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefe n eller den han/hun har gitt fullmakt gi helt eller de lvis
fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sa k.

“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert .
Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/s øknad som gjelder et fredet eller
verneverdig kulturminne.
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§ 1.6 Klage

§ 1.7 Avbrutt arbeid

§ 1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

§ 1.9 Gebyr til statlige etater

§ 1.10 Timepris, medgått tid

A kr 652
B kr 792

§ 1.11

A

B

§ 1.12 Ikrafttredelse

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhe nting av relevante opplysninger i forbindelse med
oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene.
For timebaser oppmåling er satt et minstegebyrsom dekke r ”faste” kostnader i forbindelse med målearbeidene.
(tilrettelegging, mm)

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. F ylkesmannen er klageinstans.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettel se av
betalingsfrist.
Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Kl agefristen er 3 uker.
Jfr: Matrikkellovens § 46.

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det
betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det a rbeidet kommunen har eller må utføre.

Feltarbeid (saksbehandler): 1,2 ‰ av brutto årslønn for de n enkelte arbeidst.

Tidsfristen som er fastsatt Matrikkelforskriften § 18 fø rste ledd løper ikke i perioden 1. november til
15. mai.

Utsatte tidsfrister i vinterhalvåret

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for sake r
etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Med hjemmel i Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkel forskriften) § 18 tredje ledd, gjelder følgende:

Kontorarbeid (saksbehandler): 1,2 ‰ av brutto årslønn for d en enkelte arbeidst.

Denne forskrift trer i kraft når den blir vedtatt av kommu nestyret.

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets behandling av
økonomiplan og budsjett for kommende år.

I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger er vinterstengt før 1. november og etter 15.
mai løper ikke tidsfristene før veiene er åpnet etter vi nterstenging.
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KAP 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER

§ 2.1 Generelt

§ 2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for geby r:
Offentlige trafikkområder for den del som ikke skal beb ygges
Friområder for den del som ikke skal bebygges.
Spesialområde grav- og urnelunder, friluftsområder og naturv ernområder.

§ 2.3

A
1 Areal til og med 1000 m² kr 37 209
2 + Pr. påbegynte 1000 m² fra 1001 m² til 5000 m² kr 3 308
3 + Pr. påbegynte 1000 m² fra 5001 m² til 10000 m² kr 2 894
4 + Pr. påbegynte 1000 m² fra 10001 m² til 20000 m² kr 2 480
5 + Pr. påbegynte 1000 m² fra 20001 m² kr 2 067

B Annet:

C Tilleggsgebyr:

- Forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.
- Teknisk etat inngår en avtale om bundet fremdrift.

§ 2.4

§ 2.5 Mindre vesentlige reguleringsendringer

kr 10 336

§ 2.6 Planprogram og konsekvensutredning

1
2

§ 2.7 Tilbakebetaling av gebyr

Avtale om kostnadsfordeling for reguleringsplanarbeid m .m.

Kommunen kan inngå avtale med utbygger, grunneier o.a. om fordeling av kostnader
vedrørende utarbeiding av planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning.

For reguleringsplaner som kvalifiserer til direkte utlegge lse til offentlig ettersyn, skal det betales
et gebyr som tilsvarer 75 % av satsene.

Arealgebyr etter planområdets areal (ekskl. areal som e r fritatt for gebyr jfr. § 2.2):

Dersom kommunen ved sin 1. gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster utkastet, skal
gebyret tilbakebetales.

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den leg ges til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt
gebyr. Det samme gjelder når en sak må ansees uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra
forslagsstiller.

Dersom kommunen ved senere behandling forkaster utkaste t, kan gebyret reduseres med inntil det halve.
Fremsetter kommunen et alternativt forslag til det inns endte utkast og dette blir vedtatt.

Teknisk etat kan kreve et tilleggsgebyr pr. time, jfr. § 1.10, dersom :

Reguleringsplaner etter Plan- og bygningslovens § 12-2 og § 12-3

- kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom de t gir vesentlig redusert utbyggingspotensial/
utbyggingsareal i forhold til det private forslaget.

Forslagstiller betaler alle utgifter i forbindelse med u tarbeidelse av planprogram. Hvis kommune
utarbeider dette beregnes det etter medgått tid.

For mindre vesentlige reguleringsendringer som ikke medfø rer endring av kart

Spesialområde bevaring, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse
(hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinde r for vurdering av bevaringsverdige
aspekter.

Forslagstiller betaler alle utgifter i forbindelse med k onsekvensutredning.
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KAP 3 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

§ 3.1 Generelt

A. Tillegg:

B. Endring av tillatelse, jfr. § 3.8:

§ 3.2 Forhåndskonferanse

1 Søknader i tiltaksklasse 1 og 2 kr 2 067
2 Søknader i tiltaksklasse 3 kr 4 135

§ 3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse

1 Nye bygninger 0-70 BRA kr 9 501
2 Nye bygninger 71-150 BRA kr 11 568
3 Nye bygninger 151-300 BRA kr 13 636
4 Nye bygninger 301-600 BRA kr 15 703
5 Nye bygninger > 600 kr 17 771
6 Tilbygg/påbygg 0-50 BRA kr 7 435
7 Tilbygg/påbygg 51-100 BRA kr 9 501
8 Tilbygg/påbygg 101-200 BRA kr 11 568
9 Tilbygg/påbygg 201-400 BRA kr 13 636

10 Tilbygg/påbygg > 400 kr 15 703
11 Kai/Flytebrygge (nybygg eller utvidelse) 0-50 m² kr 9 501
12 Kai/Flytebrygge (nybygg eller utvidelse) 51-150 m² kr 11 568
13 Kai/Flytebrygge (nybygg eller utvidelse) 151-300 m² kr 13 636
14 Andre små anlegg eller konstruksjoner Inntil 5 timer beh. tid kr 7 435
15 Andre middels store anlegg eller konstruksjoner Inntil 10 timer beh. tid kr 11 568
16 Andre store anlegg eller konstruksjoner Over 10 timer beh. tid kr 15 703
17 kr 9 501
18 kr 7 435
19 Bruksendring med endring av drift kr 7 435
20 Bruksendring uten ombygging f. eks. bolig til fritidsbolig kr 5 367
21 Riving av tiltak som nevnt under a 0-70 BRA kr 6 400
22 Riving av tiltak som nevnt under a 71-150 BRA kr 9 501
23 Riving av tiltak som nevnt under a > 150 BRA kr 12 603
24 Bygningstekniske installasjoner kr 7 435
25 Oppdeling/sammenslåing av bruksenheter i bolig kr 7 435
26 Oppføring av innhegning mot veg kr 7 435
27 kr 7 435
28 kr 11 568
29 Terrengingrep <= 50 m³ kr 7 435
30 Terrengingrep > 50 m³ kr 9 501
31 Veianlegg/parkering < 100 m² kr 7 435
32 Veianlegg/parkering > 100 m² kr 9 501
33 Opprettelse av ny grunneiendom kr 2 067

Første forhåndskonferanse er gratis. Ved gjentatte forhån dskonferanser for samme tiltak, betales
det gebyr etter

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner ell er anlegg > 2 år

Dersom arealet økes, betales (foruten gebyr for endring) og så tilleggsgebyr for det økede arealet
som for ny søknad.

Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-1 a - m

Fasadeendring som ikke faller inn under pbl § 20-4 elle r § 20-5
Vesentlig endring/reparasjon av tiltak nevnt under a)

Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende

I tillegg til det oppgitte gebyret for tiltak etter § 3.3
Eventuelle dispensasjoner etter § 4.4
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§ 3.4 Igangsettingstillatelse

Igangsettingstillatelse etter Plan- og bygningsloven § 21-2

Igangsettingstillatelse (pr. søknad) kr 2 683

§ 3.5
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver

1 Nye bygninger (uthus/garasje), tilbygg 0-50 BRA/BYA kr 6 201
2 Driftsbygning i landbruket 0-100 BRA/BYA kr 6 201
3 Driftsbygning i landbruket 101-200 BRA/BYA kr 8 268
4 Driftsbygning i landbruket > 200 BRA/BYA kr 10 336
5 kr 6 201
6 Sammenføyning av tomannsbolig til enebolig kr 2 067
7 kr 4 135

§ 3.6 Sluttkontroll og ferdigattest

Sluttkontroll og ferdigattest etter Plan- og bygningslo ven § 21-10

1 Midlertidig brukstillatelse kr 723
2 kr
3 kr 1 033

§ 3.7 Bygninger som er fredet eller regulert til bevaring

1

2 Minstegebyr er kr 4 135

§ 3.8 Endring av tillatelse (se også § 3.1 B)

Satsene gjelder pr. endringssøknad.

1 Søknader etter 3.5 kr 1 551
2 Søknader etter 3.3 kr 3 100
3 Bygninger som er fredet eller regulert til bevaring kr 1 551

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg < 2 år.

Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-4 a - e

Ferdigattest ved purring etter at tiltaket er tatt i bruk
Ferdigattest (er inkludert i søknadsgebyr)

Mindre tiltak som ikke faller inn under § 3.5 pkt. 1-4 eller pbl § 20-3

For tiltak på bygninger som er fredet eller regulert til s pesialområde bevaring, reduseres gebyret
med 30 %.

Side 7 av 10



KAP 4 AVSLAG, FORLENGELSE AV TILLATELSE, DISPENSASJON M.M . (pbl)

§ 4.1

1

2

3

4

5 Minstegebyr for avslag kr 3 100

§ 4.2 Forlengelse av tillatelse

1
2 Minstegebyr kr 1 551
3 Maksimumsgebyr kr 6 201

§ 4.3 Igangsetting uten tillatelse

§ 4.4
Tiltak som krever dispensasjon etter Plan- og
bygningsloven § 19-1

For søknad om dispensasjon fra bestemmelser i
- plan- og bygningsloven
- teknisk forskrift, forskrifter
- kommunale areal- , reg. planer
Tilleggsgebyr for hvert enkelt forhold som krever
dispensasjon

Gebyret gjelder fullt ut også
ved avslag kr 6 201

Dersom endringssøknad fører til avslag skal det betales et gebyr som er 50 % av de respektive
satser i pkt. 3.7.

Søknad om tillatelse til tiltak som fører til avslag

Dersom søknad om forlengelse av tillatelse fører til av slag, skal det betales 50 % av
fornyelsesgebyr i pkt. 4.2

For forlengelse av tillatelse beregnes et gebyr på 50 % av satsene i pkt. 3.3 til 3.5

Dersom et arbeid igangsettes før igangsettingstillatel se er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 50 %
av fullt behandlingsgebyr. Dette gjelder også i avsla gstilfellene slik at summen av
avslagsgebyret og tilleggsgebyret blir 100 % av fullt gebyr.

Dersom en søknad fører til avslag, skal det betales 50 % av fullt gebyr etter pkt. 3.3 – 3.5.
Avslagsgebyret blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny revidert søknad.
Dersom det reviderte forslaget også fører til avslag skal det betales et gebyr som er 50 % av fullt
gebyr etter pkt. 3.3 – 3.5.
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KAP 6 GEBYRER FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN

§ 6.1 Oppretting av matrikkelenhet

1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0-500 m² kr 8 958
2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 501-2000 m² kr 17 915
3 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 2001 m² - økning

pr. påbegynte 1000 m² kr 1 792
4 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal over 5000 m² etter

medgått tid. Minstegebyr kr 23 290

5 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 0-500 m² kr 8 958
6 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 501-2000 m² kr 10 749
7 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 2001 m² - økning

pr. påbegynte 1000 m² kr 1 792
8 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal over 5000 m² etter

medgått tid. Minstegebyr kr 16 123

9 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (gebyr for
oppmåling pr. eierseksjon Areal fra 0-250 m² kr 8 958

10 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (gebyr for
oppmåling pr. eierseksjon Areal fra 251-2000 m² kr 12 541

11 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (gebyr for
oppmåling pr. eierseksjon

Areal fra 2001 m² - økning
pr. påbegynte 1000 m² kr 1 792

12 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (gebyr for
oppmåling pr. eierseksjon

Areal over 5000 m² etter
medgått tid. Minstegebyr kr 23 290

13 Oppretting av anleggseiendom Volum fra 0-2000 m³ kr 12 541
14 Oppretting av anleggseiendom Volum fra 2001 m³ - økning

pr. påbegynte 1000 m³ kr 1 792
15 Oppretting av anleggseiendom Volum over 5000 m³ etter

medgått tid. Minstegebyr kr 23 290

16 Registrering av eksisterende jordsameie Etter medgått tid,
minstegebyr kr 8 958

§ 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretni ng

1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforretning - benyttes også ved innløsing
av festegrunn der oppmåling ikke er nødvendig

Viser til § 6.1 pkt. 1 - 8 og
pkt. 15. I tillegg kan komme
gebyr for
oppmålingsforretning kr 4 479

2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 1/3 av gebyrsatsene i 6.1 og
6.2

§ 6.3 Grensejustering

1 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og
jordsameie Areal fra 0-250 m² kr 4 479

2 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og
jordsameie Areal fra 251-500 m² kr 8 958

3 Grensejustering av anleggseiendom Volum fra 0-250 m³ kr 5 374
4 Grensejustering av anleggseiendom Volum fra 251-1000 m³ k r 9 854

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte e iendommer justeres med inntil 5 % av den minste
eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum o verstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
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§ 6.4 Arealoverføring, volumoverføring

1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og
jordsameie Areal fra 0-250 m² kr 16 123

2 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og
jordsameie Areal fra 251-500 m² kr 23 290

3 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og
jordsameie

Areal fra 501 m² - økning pr.
500 m² kr 2 687

4 Volumoverføring fra anleggseiendom Volum fra 0-250 m³ kr 16 123
5 Volumoverføring fra anleggseiendom Volum fra 251-500 m³ kr 23 290
6 Volumoverføring fra anleggseiendom Volum fra 501 m² - økning

pr. 500 m³ kr 2 687

§ 6.5

1 Kartlegging av eksisterende, koordinatbestemte
grense For inntil 2 punkter kr 3 584

2 Kartlegging av eksisterende, koordinatbestemte
grense

For hvert overskytende
punkt kr 895

§ 6.6

1 Kartlegging av eksisterende, ikke koordinatbestemte
grense For inntil 2 punkter kr 7 166

2 Kartlegging av eksisterende, ikke koordinatbestemte
grense

For hvert overskytende
punkt kr 448

3 Kartlegging av rettigheter

§ 6.7

1 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100
m grenselengde (billigste alt.
velges) kr 3 584

2 Privat grenseavtale For hvert nytt punkt eller
påbegynt 100 m
grenselengde (billigste alt.
velges) kr 448

3 Privat grenseavtale

§ 6.8

1 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
2 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Medgått tid etter pkt. 6.16 og 6.17

Kartlegging av eksisterende koordinatbestemt grense

Kartlegging av- eksisterende ikke koordinatbestemt grense, eller rettighet

Arealoverføring erstatter hjemmelsovegang av areal ved sk jøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses.
Tinglysningen utløser dokumentavgift som kommer i til legg til gebyret her. Arealoverføring til veg- og
jernbaneformål er unntatt tinglysning.

Utstedelse av matrikkelbrev

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på
en tredje matrikkelenhet.
Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vi lkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum .

Medgått tid kan benyttes

Privat grenseavtale
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