
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/576   

Sakstittel:  SØKNAD OM BETALING AV OPPMÅLINGSGEBYR ETTER 

MEDGÅTT TID MÅRØYA VEL 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune v/ Formannskapet avslår søknad om oppmålingsgebyr etter medgått tid. 

Avslaget begrunnes med at søknaden, med forslag til gebyr, ikke er i samsvar med Lebesby 

kommunes Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og 

Matrikkelloven § 1.4, eller for reglene for medgått tid. 

Lebesby kommune vil i forbindelse med revisjon av gebyrregulativet for 2020 vurdere 

rabattordning ved oppretting av flere matrikkelenheter fra samme 

hjemmelshavere/rekvirenter. 

 

Innsynsrett 

Parter har rett til innsyn i saksdokumentene jfr. Forvaltningsloven § 18. 

 

Klagerett 

I samsvar med Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Klagen skal 

sendes Lebesby kommune. 

Klagefrist er 3 uker regnet fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 

grunner som anføres klagen. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

19/576-1 Søknad 

 

Faktaopplysning: 

Mårøya Vel søker om oppmålingsgebyr etter medgått tid. 

 

Vurdering: 

Dette gjelder fradeling av 14 punktfester som skal fradeles til 14 selvstendige eiere av 

fritidsboliger. Dette kan ikke kalles for urimelig gebyr etter gebyrregulativet § 1.4. 

Totalgebyret belastes ikke en person. Da er det like urimelig for den enkeltpersonen som 

søker om ett punktfeste, og ikke minst for dem som søker om fradeling for et areal over 500 

m2 som koster det dobbelte av forretning over punktfeste eller fradeling av et areal inntil 500 

m2, selv om det er snakk om en enkel jobb med utsetting av ett grensemerke. 

Gebyrregulativet er lagt opp til at det betales pr. matrikkelenhet, forretningstype og areal. 

Medgått tid gjelder for eksempel når det fradeles et areal større enn 5 000 m2 jfr. § 6.1 pkt 4, 

med et minstegebyr på kr. 23 290,-  

Det kan tenkes at gebyret alltid kunne vært satt etter medgått tid. Kommunen må i så fall øke 

timesatsen for medgått tid betraktelig for å dekke kostnadene med oppmålingsavdelingen. 

Gebyr for oppmåling er underlagt selvkostprinsippet og kommunen tar ikke mer enn 100 % 

av kostnadene i gebyr for oppmåling. 



Kommunen bør imidlertid vurdere rabattregler for rekvisisjon av fradeling av flere enheter fra 

samme hjemmelshavere/rekvirenter ved behandling av gebyrer for 2020. Det er flere 

kommuner som har denne ordningen. Det er også mange kommuner som har samme 

gebyrregler som Lebesby kommune, også med høyere satser. 

Hvis kommunen imøtekommer søker vil hele gebyrregulativet uthules. 

Søker har ennå ikke søkt om fradeling, og dermed ikke rekvirert oppmålingsforretning ennå, 

så dette kan vente til 2020, uten at det har betydning for søker. 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Birger Wallenius 

  teknisk sjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


