
Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2020 

 
 

Hjemmel 

Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova § 32 og lov om eierseksjoner §15. 

 

1.Generelle bestemmingar 

1.1 Betalingsplikt 

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og 

retningslinjer som kjem fram av dette. Gebyrkravet vert retta mot rekvirent dersom 

ikkje anna er avtala. 

Saksgebyr etter matrikkellova skal betalast sjølv om ikkje saka blir fullførd. Da vert det 

ein redusert gebyrsats. 

Dersom det av ulike grunnar er betalt for mykje i gebyr, skal dette attendebetalast. 

Det kan ikkje krevjast rentetillegg for dette. 

 

1.2 Kva regulativ skal brukast 

Gebyret skal bereknast etter gjeldande regulativ for den dato kommunen mottek ein 

fullstendig rekvisisjon, eller når denne er endeleg godkjent som søknad dersom dette 

er ein føresetnad for saka. 

 

1.3 Urimeleg gebyr 

Dersom gebyret er urimeleg iforhold til arbeidet og kostnadane kommunen har 

hatt, kan einingsleiar fastsetje eit høveleg gebyr. 

 

1.4 Fritak for gebyr 

Når særlege grunner tilseier det, kan kommunen heilt eller delvis gi fritak for 

betaling av kommunale gebyr. Ei slik sak vert stadfesta i Formannskapet. 

Døme på ”særlege grunnar” kan vere gebyr knytt til melding/søknad vedkjem eit 

verneverdig kulturminne. Det kan også samfunnsfunksjon som ein humanitær 

organisasjon. 

 

1.5 Klage 

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Enhetsleders avgjørelse av 

søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  

 

1.6 Avbrutt arbeid 

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det 

er fullført, skal det betales del av gebyret tilsvarande gjennomført arbeid. 

 

1.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene 

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med 

kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 



 

1.8 Gebyr til statlige etater 

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr 

og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av 

statlige og kommunale gebyrer samordnes. 

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante 

opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. 

 

2.Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven  
 

Oppretting av matrikkelhet 

2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

 2.1.1 Areal fra 0 – 500 m²      kr 11640 

2.1.2 Areal fra 501 – 2000 m²     kr 18770 

2.1.3 Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.  kr 2215 

 

2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

 2.2.1 Areal fra 0 – 500 m²      kr 11640 

2.2.2 Areal fra 501 – 2000 m²     kr 18770 

2.2.3 Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.  kr 2215 

 

2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  

 2.3.1 Areal fra 0 – 500 m²      kr 11640 

2.3.2 Areal fra 501 – 2000 m²     kr 18770 

2.3.3 Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.  kr 2215 

 

2.4 Oppretting av anleggseiendom  

 2.4.1 Volum fra 0 – 2000 m³     kr 18770 

2.4.2 Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3 kr 2215 

2.5 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

 

2.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Viser til 2.1, 2.2, og 2.4 i tillegg       kr 3700 

 

2.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar 

seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 

kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 

 



Grensejustering 

2.8 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 

inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom 

kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 

justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 

gjelde. 

 2.8.1 Areal fra 0 – 250m²      kr 7920 

 2.8.2 Areal fra 251 – 500 m²     kr 9540 

  

2.9 Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens 

volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ 

 2.9.1 Volum fra 0 – 500 m³      kr 7920 

 2.9.2 Volum fra 501 – 1000 m³     kr 9540 

 

Arealoverføring 

2.10 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  

Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og 

jernbaneformål. 

 2.10.1 Areal fra 0 – 500 m²      kr 11640 

 2.10.2 Areal fra 251 – 2000 m²     kr 18770 

2.10.3 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m² medfører  

en økning av gebyret på.     kr 2215 

2.11 Anleggseiendom 

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 vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten 

skal utgjøre et sammenhengende volum. 

 2.11.1 Volum fra 0 – 500 m³     kr 11640 

 2.11.2 Volum fra 251 – 500 m³     kr 18770 

 

2.11.3 Volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m³  

medfører en økning av gebyret på.   kr 2215 

 

 

Klarlegging av eksisterende grense 

2.12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning 

 2.12.1 For inntil 2 punkter      kr 4650 



2.12.2 For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr 1000 

 

2.13 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 

eller klarlegging av rettigheter 

 2.13.1 For inntil 2 punkter      kr 7600 

2.13.2 For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr 1430 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

 

2.14 Privat grenseavtale 

2.14.1 For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde  kr 5280 

2.14.2 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m gr. lengde kr 1470 

 

2.15 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 

saken, opprettholdes likevel gebyret. 

 

3. Andre gebyrer 

3.1 Utstedelse av matrikkelbrev 

3.1.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider     kr 175,- 

3.1.2 Matrikkelbrev over 10 sider     kr 350- 

Gebyr er fastsatt av Statens Kartverk 

 

3.2 Gebyr for arbeid etter medgått tid  

3.2.1 Kontorarbeid       kr 1030 

3.2.2 Feltarbeid       kr 1470 

 

3.3 Dokumentavgift (er fastsatt av Statens Kartverket)   2.5 % 

 

4. Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner §15 
 

01.01.2018 ble ny lov om Eierseksjoner gjeldene og erstatter tidligere lov om Eierseksjoner av 

23.05.1997 nr.31. (I tidligere loven var det fastlagt gebyr til antall rettsgebyr, 3 eller 5 x 

rettsgebyr. Kommunen kan fastsette nå et seksjoneringsgebyr for å behandle 

seksjoneringssøknaden). 

 

4.1 Seksjonering og reseksjonering 1-4 seksjoner   kr 5135 

4.2 Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner    kr 510 

4.3 Oppheving av seksjoner      kr 2050 
 

Sak som krever befaring faktureres i tillegg etter pkt. 3.2.2 

 

I tillegg faktureres matrikkelbrev etter pkt. 3.1 


