
Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling 
Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 
og lov om eierseksjon (eierseksjoneringsloven) med tilhørende forskrifter. 
 
Gebyrene er i tråd med vedtatt gebyrregulativ.  
 

Byggesaker  

Ved levering via Byggsøk-bygning, innvilger vi en rabatt på 30 % av basisgebyret. 
Dette under forutsetning av at søknaden er komplett og at kommunen ikke trenger 
å etterspørre tilleggsdokumentasjon. Rabatten gjelder ikke søknader om 
dispensasjoner eller ansvarsretter. 

 
Dersom byggesøknad fører til avslag eller ikke kommer til utførelse, skal du betale 
80 % av fullt gebyr. Eventuelt dispensasjonsgebyr må du betale fullt ut. 
 

 

Tjenester 

Pris     
2017      

kr 

Pris          
2018            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra a) 

Nybygg - boligbygg og fritidsbygg, 1. boenhet 21 100 21 700 600 3 % 

Nybygg - boligbygg og fritidsbygg,tillegg pr. boenhet 
utover den første 

8 600 8 800 200 2 % 

Nybygg - frittliggende garasjer, uthus, anneks og 
båthus, 1. enhet 

11 700 12 000 300 3 % 

Nybygg - frittliggende garasjer, uthus, anneks og 
båthus, tillegg pr. enhet utover den første 

5 800 6 000 200 3 % 

Frittliggende garasjer, uthus, anneks og båthus som 
inngår i byggesak med bolig eller fritidsbolig  

5 600 5 800 200 3 % 

Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging – til 
beboelse  

14 300 14 700 400 3 % 

Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging - garasje, 
uthus, anneks, båthus 

5 600 5 800 200 3 % 

Nybygg næring/industri og tilsvarende bygninger, 
herunder landbruksbygg >1000m2< 500m2 1) 

50 600 52 000 1 400 3 % 

Tilbygg/påbygg næring industri og tilsvarende 
bygninger, herunder landbruksbygg < 50m2  2) 

12 900 13 200 300 2 % 

Enklere bygninger som kaldtlager/vekshus/ uisolerte 
lagerbygg og haller < 500 m2  1) 

31 200 32 000 800 3 % 



Tjenester 

Pris     
2017      

kr 

Pris          
2018            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Tilbygg/påbygg enklere bygninger som 
kaldtlager/vekshus/ uisolerte lagerbygg og haller < 
50 m2  2) 

12 900 13 200 300 2 % 

Plassering av annen bygning, konstruksjon eller 
anlegg – herunder ledningsanlegg og 
antennesystemer 

4 300 4 400 100 2 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra b) 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 
nevnt under PBL § 20-1, 1.ledd litra a) 

8 400 8 600 200 2 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra c) 

Fasadeendring 4 500 4 650 150 3 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra d) 

Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig endring 
av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL § 20-1, 1.ledd, 
litra a) - pr. bruksenhet, med bygningsendringer 

14 300 14 700 400 3 % 

Bruksendring/vesentlig utvidelse/vesentlig endring 
av tidligere drift av tiltak nevnt i PBL § 20-1, 1.ledd, 
litra a) - pr. bruksenhet, uten bygningsendringer 

8 400 8 600 200 2 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd, litra e) 

Riving av tiltak nevnt under PBL § 20-1, 1.ledd, litra 
a) 

4 500 4 600 100 2 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra f) 

Oppføring/endring/reparasjon av bygningstekniske 
installasjoner – herunder bygging av ny pipe, inkl. 
ansvarsrett 

4 300 4 400 100 2 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra g) 

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i 
boliger samt annen ombygging som medfører 
fravikelse av bolig,- Pr. bruksenhet 

8 400 8 600 200 2 % 



Tjenester 

Pris     
2017      

kr 

Pris          
2018            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra h) 

Oppføring av innhegning mot veg 1 700 1 800 100 6 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra i) 

Plassering av skilt, reklameinnretninger og lignende 
Første skilt 

1 700 1 700 0 0 % 

Deretter pr. skilt 900 900 0 0 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra j) 

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner 
eller anlegg > 2 år 

4 300 4 400 100 2 % 

Plassering av midlertidig bygninger, konstruksjoner 
eller anlegg, ansvarsbelagt > 2år 

- 14 700 - - 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra k) 

Vesentlig terrenginngrep 8 400 8 700 300 3 % 

Tiltak etter PBL § 20-3 jf. § 20-1, 1. ledd litra l) 

Anlegg av veg, parkeringsplass eller landingsplass 14 300 14 700 400 3 % 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter PBL § 20-4, og som kan forestås av 
tiltakshaver  

Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. PBL § 20-4      
litra a), mindre byggearbeid 

7 000 7 200 200 3 % 

Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. PBL § 20-4     
litra a), mindre rivetiltak 

3 200 3 300 100 3 % 

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf.             
PBL § 20-4 litra b), 0-1000 m2 

8 400 8 600 200 2 % 

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, 
jf. PBL § 20-4, litra c), som nevnt i PBL § 20-1, første 
ledd, litra j), < 2 år 

4 300 4 400 100 2 % 

Andre mindre tiltak, jf. PBL § 20-4 litra d) - mindre 
byggearbeider, tilbygg eller frittliggende bygg inntil 
25 m2 BYA og veranda < 50 m2 (evt. rivearbeider er 
inkludert i gebyret) 

1 700 1 800 100 6 % 



Tjenester 

Pris     
2017      

kr 

Pris          
2018            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Kommunens merarbeid ved etterspørsel etter 
ferdigattest 

1 500 1 600 100 6 % 

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter PBL § 20-5, men krever registrering i 
kart og matrikkel 

Registrering i kart og matrikkel av bygg som blir 
revet, herunder kontroll av tiltakets lovlighet 

1 000 1 100 100 9 % 

Registrering av øvrige tiltak i kart og matrikkel, 
herunder kontroll av tiltakets lovlighet 

1 500 1 600 100 6 % 

Etterspørsel ved manglende innrapportering av 
ferdige tiltak etter PBL § 20-5 (registreringspliktige 
tiltak) 

1 000 1 100 100 9 % 

Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse 

Tillegg for hver igangsettingstillatelse 5 400 6 400 1 000 16 % 

Endringssøknader 

Endrings- eller tilleggssøknad, pr. endring/tillegg       
§ 20-3-tiltak 

3 600 3 700 100 3 % 

Endrings- eller tilleggssøknad, pr. endring/tillegg       
§ 20-4-tiltak 

1 800 1 900 100 5 % 

Dispensasjoner 

Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og gjeldende 
arealplan - dispensasjoner som ikke krever høring 
etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling 

5 400 7 000 1 600 23 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 000 2 500 500 20 % 

Andre dispensasjoner fra PBL m./forskrifter - 6 200 - - 

Dispensasjon som krever høring etter PBL av 2008 
kap. 19 og/eller politisk behandling 

14 100 18 300 4 200 23 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 000 2 500 500 20 % 

Godkjenning av ansvarsrett 

Lokal godkjenning av foretak 1 900 1 500 -400 -27 % 

Personlig godkjenning og godkjenning av selvbygger 1 900 1 500 -400 -27 % 



Tjenester 

Pris     
2017      

kr 

Pris          
2018            

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring     

% 

Etterspørsel etter tilleggsopplysninger for tiltak etter § 20-3 

Kommunens merarbeid for tiltak - Arbeid med 
etterspørsel etter tilleggsopplysninger for å få 
komplett søknad 

4 200 4 300 100 2 % 

Purring etter tilleggsopplysninger pr. gang 2 000 2 100 100 5 % 

1) Tillegg kr 30 pr. m2, 500-1000 m2. Utover dette kr 15 pr. m2. 

2) Tillegg kr 30 pr. m2, 50-500 m2. Utover dette kr 15 pr. m2. 

Tabell 1 Byggesaker 

 
Gebyr som vi ikke kan fastsette på annen måte, eller som vi skal beregne etter 
medgått tid, har en timesats på kr 1 000.  
 

For saksbehandling som påløper i samband med ulovlig arbeid og/eller arbeid som 
er utført i strid med tillatelse/bestemmelser eller satt i gang uten tillatelse, gis et 
tilleggsgebyr med 50 % av gebyrgrunnlaget for tillatelsen. Foretak eller person kan 
ilegges overtredelsesgebyr for forhold som er nevnt i Pbl. § 32-8. 
 

Opprettelse av matrikkellenhet 

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn 

Areal 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

0-500 m2 6 900 7 100 200 3 % 

501-2000 m2 21 200 21 800 600 3 % 

2001-3000 m2 22 400 23 000 600 3 % 

3001-4000 m2 23 600 24 200 600 2 % 

4001-5000 m2 24 700 25 300 600 2 % 

5001-7000 m2 25 800 26 500 700 3 % 

7001-10000 m2 28 100 28 800 700 2 % 

>10000 m2 1)  28 100 28 100 0 0 % 

1) I tillegg kommer kr 2 000 pr. 5 daa intervall. 

Tabell 2 Opprettelse av grunneiendom og festegrunn 

 
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 
Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført 
arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg 



matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 
kan bli fullført på 1/3 av satsene over. 
 
Ved oppmåling av tilgrensende tomt med samme rekvirent og dato, gir vi følgende 
reduksjonen i pris pr. fradelt tomt: 
 

Antall fradelt 
tomt 

Prisreduksjon 

2 - 5 15 % 

6 – 10 20 % 

11 -15 25 % 

16-20 30 % 

21-    35 % 
Tabell 3 Prisreduksjon oppmåling 

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

0-500 m2 6 900 7 100 200 3 % 

501-2000 m2 21 200 21 800 600 3 % 

2001-3000 m2 22 400 23 000 600 3 % 

3001-4000 m2 23 600 24 200 600 2 % 

4001-5000 m2 24 700 25 300 600 2 % 

5001-7000 m2 25 800 26 500 700 3 % 

7001-10000 m2 28 100 28 800 700 2 % 

>10000 m2 1)  28 100 28 800 700 2 % 

1) I tillegg kommer kr 2 000 pr. 5 daa intervall. 

Tabell 4 Matrikulering 

 
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 
Ved avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering påløper gebyr for utført 
arbeid når saken blir trukket før den er fullført, blir avvist, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke 
kan bli fullført på 1/3 av satsene over. 
 
 
 
 
 



Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 

Areal 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

0-50 m2 2 100 2 200 100 5 % 

501-250 m2 4 000 4 100 100 2 % 

251-2000 m2 6 000 6 200 200 3 % 

2001 m2 - 1) 2 100 2 200 100 5 % 
Tabell 5 Oppmåling 

 

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

 

Oppretting av anleggseiendom 

Volum 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

0-2000 m3 5 000 5 100 100 2 % 

2001- 1) 1 900 2 000 100 5 % 

1) Økning pr. påbegynte 1000 m3 

Tabell 6 Oppretting av anleggseiendom 

 

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning påløper et 
tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 

Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie blir fakturert etter medgått tid. 
 

Grensejustering  

Volum 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018        

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

0-250 m3 5 000 5 100 100 2 % 

251-1000 m3 7 600 7 800 200 3 % 

Anleggseiendom 

0-250 m3 970 1 000 30 3 % 

251-1000 m3 1 900 2 000 100 5 % 
Tabell 7 Grensejustering 

 



Ved gebyr for grensejustering kan vi justere arealet for de involverte eiendommene 
med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En 
eiendom kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 
justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde. 

 
For anleggseiendom kan vi justere volumet med inntil 5 % av anleggseiendommens 
volum, men den maksimale grensen er satt til 1000 m3. 

 

Arealoverføring 

Volum 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

0-250 m3 9 800 10 100 300 3 % 

251-1000 m3 14 000 14 400 400 3 % 

Tillegg pr. nytt 
påbegynt 500 m2  2 100 2 200 100 5 % 

Anleggseiendom 

0-250 m3 9 800 10 100 300 3 % 

251-1000 m3 14 000 14 400 400 3 % 

Tillegg pr. nytt 
påbegynt 500 m2  1 900 2 200 300 14 % 

Tabell 8 Arealoverføring 

 
Ved arealoverføring skal det gjennomføres oppmålingsforretning og tinglysing. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- 
og jernbaneformål. 

 
For anleggseiendom kan ikke volum, som man skal overføre fra en matrikkelenhet 
til en annen, være registrert på en tredje matrikkelenhet. Vi kan bare overføre til 
en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

 
  



Kartlegging av eksisterende grense 

Tjenester 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 

Inntil 2 punkter 1 900 2 000 100 5 % 

For overskytende 
grensepunkt - pr. 
punkt 600 650 50 8 % 

Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av 
rettigheter  

Inntil 2 punkter 4 400 4 500 100 2 % 

For overskytende 
grensepunkt - pr. 
punkt 900 950 50 5 % 

Privat grenseavtale 

Inntil 2 punkter el. 
100 m grenselengde 5 000 5 200 200 4 % 

For hvert nytt punkt 
el. påbegynt 100 m 900 950 50 5 % 

Tabell 9 Kartlegging av eksisterende grense 

 

Utstedelse av matrikkelbrev 

Tjenester 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

Inntil 10 sider 200 200 0 0 % 

Over 10 sider 400 400 0 0 % 
Tabell 10 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

Endring i maksimalsatsene blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen. 

 

  



Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg 

Tjenester 

Pris    
2017     

kr 

Pris    
2018      

kr 

Pris-
endring     

kr 

Pris-
endring     

% 

Søknad om utslippstillatelse, anlegg < 15 PE 1) 5 000 5 100 100 2,0 % 

Søknad om utslippstillatelse, anlegg > 15 PE 16 600 17 000 400 2,4 % 

Mindre endringer av utslippstillatelse < 15 PE 3 300 3 400 100 2,9 % 

Mindre endringer av utslippstillatelse > 15 PE 5 000 5 100 100 2,0 % 

Større endringer av utslippstillatelse < 15 PE 5 000 5 100 100 2,0 % 

Større endringer av utslippstillatelse > 15 PE 16 600 17 000 400 2,4 % 

Kontrollgebyr anlegg < 15 PE 340 310 -30 -9,7 % 

Kontrollgebyr anlegg > 15 PE < 2000 PE 660 620 -40 -6,5 % 

1) PE er den mengden av organisk stoff som blir brutt ned biologisk med et biokjemisk oksygensforbruk over 
fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. 

Tabell 11 Mindre avløpsanlegg 

 
De samlede gebyrene skal ikke overstige de nødvendige kostnadene som kommunen 
har til saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. Gebyrberegningen er 
basert på forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) og kommunal forskrift av 1.februar 2007 om gebyrer for 
saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg. 

 
Saksbehandlingsgebyret skal du betale i form av et engangsgebyr ved behandling av 
søknad om en utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. 
Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger de samme satsene som søknad 
om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er en mindre eller 
større endring.  

 
Den som har avløpsanlegg som er omfattet av forskrift om utslipp fra mindre 
avløpsanlegg betaler et årlig gebyr pr. avløpsanlegg.  

 

Seksjonering etter eierseksjoneringsloven 

Tjenester 
Pris 2017        

kr 
Pris 2018       

kr 
Prisendring   

kr 
Prisendring    

% 

Uten befaring - 3 500 - - 

Med befaring - 400 - - 

Tinglysningsgebyr - 525 - - 
Tabell 12 Seksjonering etter eierseksjoneringsloven 

 
 



Gebyr ved avslag utgjør 50 % av satsene i tabellen over. Tinglysningsgebyr utgjør til 
en hver tid gjeldende satser og betales til kommunen, som videresender gebyret til 
Statens kartverk.  
 

Arealplansaker, delesaker og konsekvensutredninger mv.  

Etter dette gebyrregulativet skal det betales gebyr for: 

 behandling av private forslag til reguleringsplaner 

 konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet 

 endringer av reguleringsplaner  

 dispensasjoner fra plan- og bygningslov med forskrifter, arealplaner 

 fradelingsaker  

 

Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende 
arealplan 

Tjenester 

Pris     
2017         

kr 

Pris     
2018        

kr 

Pris-   
endring       

kr 

Pris- 
endring    

% 

Basisgebyr 
Enkel sak 65 800 78 960 13 160 17 % 

Mer omfattende sak 93 600 112 320 18 720 17 % 

Komplisert sak 118 500 142 200 23 700 17 % 

Tillegg for ramme-
avklaring 

Enkel sak 6 700 8 000 1 300 16 % 

Mer omfattende sak 13 100 15 700 2 600 17 % 

Komplisert sak 1) 19 800 23 700 3 900 16 % 

Tillegg for 
bearbeiding 

Enkel sak 1) 6 700 8 000 1 300 16 % 

Mer omfattende sak 1) 13 100 15 700 2 600 17 % 

Komplisert sak 1) 19 800 23 700 3 900 16 % 

1) Minstregebyr - faktureres etter medgått tid og til sakkyndig bistand.  

 Tabell 13 Privat forslag til reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende arealplan 

 

Basisgebyr dekker kostnadene fram til saken er å anse som offentlig plansak, det vil 
si når kommunen legger planer ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen må 
bruke tid på uavklarte rammer etter lov, forskrift, statlige eller regionale føringer, 
overordnet plan eller vedtak påløper det et tilleggsgebyr. Bearbeidingsgraden 
defineres slik: 
 

 Enkel sak - Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende 
plan(er) (inntil ett dagsverk). 

 Mer omfattende sak - I samsvar med overordnet plan, men manglende 
detaljavklaringer (fra 1-4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen). 

 Komplisert sak - Forslag i strid med overordnet plan eller offentlig vedtak. 



Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig 
plansak må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal du betale et 
tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik: 
 

 Enkel sak - Noen mindre justeringer må utføres. 

 Mer omfattende sak - Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra  
1-4 dagsverk. 

 Komplisert sak - Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves. 

 

Endring av reguleringsplaner 

For forslag om endring av gjeldende reguleringsplan skal det betales følgende 
gebyr: 
 

Tjenester   

Pris    
2017         

kr 

Pris    
2018        

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Mindre endringer uten forelegging 4 500 5 900 1 400 24 % 

Mindre endringer med forelegging 10 600 13 800 3 200 23 % 
Tabell 14 Endring av reguleringsplaner 

 
Andre endringer faktureres i tråd med satsene i kapittel 6.5.1. I tillegg skal det for 
klassene kreves gebyr for tilleggsarbeid etter tabellen i samme kapittel. 
 

Konsekvensutredning 

I de tilfeller hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-
utredning etter plan- og bygningsloven, betales gebyr etter brukte timeverk og 
utgifter som kommunen har til sakkyndig bistand.  
 

Tjenester   

Pris    
2017         

kr 

Pris    
2018        

kr 

Pris- 
endring    

kr 

Pris- 
endring    

% 

Minstegebyr pr. utredet forhold 13 000 15 600 2 600 17 % 
Tabell 15 Konsekvensutredning 

 
 
 
 



Fradelingssaker 

Tjenester 

Pris           
2017          

kr 

Pris          
2018          

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring    

% 

Søknad i regulert område (regulerings- eller bebyggelsesplan) 

Deling i samsvar med grenser fastsatt i 
godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan -  
1. parsell 

3 900 4 000 100 3 % 

Deling i samsvar med grenser fastsatt i 
godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan - 
tillegg pr. parsell utover den første 

850 1 000 150 15 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Byggetomt herunder også 
tilleggsareal til eksisterende byggetomt -       
1. parsell 

8 600 8 800 200 2 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Byggetomt herunder også 
tilleggsareal til eksisterende byggetomt -  
tillegg pr. parsell utover den første 

1 300 1 400 100 7 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Andre formål - 1. parsell 

4 900 5 000 100 2 % 

Andre grenser enn i godkjent plan eller der 
disse ikke er fastlagt i regulerings- eller 
bebyggelsesplan - Andre formål - tillegg pr. 
parsell utover den første 

1 300 1 400 100 7 % 

Søknad i uregulert strøk 

Byggetomt herunder også tilleggsareal til 
eksisterende byggetomt - 1. parsell 

8 600 8 800 200 2 % 

Byggetomt herunder også tilleggsareal til 
eksisterende byggetomt - tillegg pr. parsell 
utover den første 

1 300 1 400 100 7 % 

Andre formål - 1. parsell 4 900 5 000 100 2 % 

Andre formål - tillegg pr. parsell utover       
den første 

1 300 1 400 100 7 % 



Tjenester 

Pris           
2017          

kr 

Pris          
2018          

kr 

Pris- 
endring      

kr 

Pris- 
endring    

% 

Dispensasjoner fra PBL m/forskrifter og gjeldende arealplan 

Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og 
gjeldende arealplan. Dispensasjoner som ikke 
krever høring etter pbl av 2008 kap. 19 
og/eller politisk behandling 

5 400 7 000 
1 

600 
23 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 000 2 500 500 20 % 

Andre dispensasjoner fra PBL m./forskrifter - 6 200 - - 

Dispensasjon som krever høring etter pbl av 
2008 kap. 19 og/eller politisk behandling 

14 100 18 300 4 200 23 % 

Deretter pr. dispensasjonsforhold i samme sak 2 000 2 500 500 20 % 

Tabell 16 Fradelingssak 

 

Gebyr for kopiering av geodata 

Papirkopi av grunnbasen 
Pris    2017         

kr 
Pris    2018        

kr 

Pris- 
endring    

kr 
Pris- 

endring    % 

A0 950 950 0 0 % 

A1 650 650 0 0 % 

A2 200 200 0 0 % 

A3 i farge 50 50 0 0 % 
 Tabell 17 Kopiering av geodata 

 
Det gis 20 % rabatt for påfølgende kopier. Dersom det blir utarbeidet egne 
temakart faktureres det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene med kr 1 000 
pr. time. 
 

Gravegebyr 

Dette er et gebyr for en tillatelse som blir gitt for arbeid på kommunal grunn/veg. 
Gebyret er hjemlet i vegloven § 57. Gebyret skal dekke befaring samt dekke 
eventuelle senskader.  
 

 
Tabell 18 Gravegebyr 

 

Pris 2017 

kr

Pris 2018 

kr

Prisendring 

kr

Prisendring

%

2 800 2 800 0 0 %


