
 

 

 

 

 
 
 

Forslag Gebyrregulativ med 
hjemmel i 

 

• eierseksjoneringsloven § 7 

• matrikkelloven §§ 30, 32 og 
matrikkelforskriften §§ 16 og 17 

 
 
 

Gjeldende f.o.m 1.1.2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak xxx/19, den xx.12.2019 
Referanse:19/2716-2 



1. Virkeområde  
Regulativet gjelder innkreving av gebyr for dekning av kommunen sine kostnader 
til oppgaver etter matrikkelloven og eierseksjoneringsloven med tilhørende 
forskrifter. 
  
2. Plikt til å betale gebyr  
Alle som får utført tjenester etter matrikkelloven og eierseksjoneringsloven med 
tilhørende forskrifter, skal betale et gebyr etter de fastsatte satsene. Gebyret 
blir sendt til tiltakshaver, og han skal betale gebyret etter faktura fra Lunner 
kommune.  
 
3. Beregningstidspunkt  
Gebyrsatsen blir beregnet etter de satsene som gjelder på det tidspunktet der 
fullstendig søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling 
foreligger. 
 
4. Betalingstidspunkt  
Som hovedregel skal næringsdrivende betale gebyr før tjenesten blir utført, dvs. 
forskuddsvis. For privatpersoner er hovedregelen at gebyret forfaller til betaling 
etter at tjenesten er utført, dvs. etterskuddsvis. Dersom kommunen har en forfalt 
fordring ovenfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan vi kreve at gebyret for den nye 
saken er betalt før behandling av denne blir påbegynt.  

5. Prisregulering  
Satsene blir regulert den 1. januar hvert år i forbindelse med 
budsjettbehandlingen vår. Gebyrsatsene blir avrundet til nærmeste 100 kroner. 
Endringer i gebyrsatsene blir kunngjort på hjemmesidene til kommunen. 
 
6. Timepris 
For gebyr som vi ikke kan fastsette på annen måte, eller som vi skal beregne etter 
medgått tid, skal vi bruke en timesats på kr. 1400,-. 
  
7. Avbrutt arbeid/trukket sak  
Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid 
blir avbrutt, skal han betale en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr 
tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i § 6 
begrenset oppad til 75 % av satsene. Denne generelle bestemmelsen kommer ikke 
til anvendelse der forskriften inneholder detaljerte kriterier for slike forhold. 
 
8. Urimelig gebyr 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig ut i fra de prinsippene som er lagt til grunn 
for selvkostberegningen, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, 
kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et 
passende gebyr. 
 
Fullmakthaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 



søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette redusert gebyr. 
 
9. Klageadgang  
Gebyrfastsettelse som er i h.h.t. denne forskriften er ikke et enkeltvedtak. Du kan 
derfor ikke klage på gebyret. 
 
For skjønnsmessig avgjørelse basert på søknad om reduksjon av gebyret etter § 8, 
kan du klage til fylkesmannen for saker etter plan- og bygningsloven. 
  
10. Generelt  
Kommunen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for å vurdere søknaden 
eller deler av denne på tiltakshaver sin regning. Tiltakshaver kan selv sørge for 
de nødvendige utredningene. Det samme gjelder for kontroll. 
 
11. Ikrafttredelse 
Gebyrregulativet trer i kraft 1. januar 2020. 
 

 
 
 
 



1. Arbeider etter matrikkelloven 
I tillegg til satsene nedenfor kommer tinglysningsgebyr. 

1.1. Oppretting av matrikkelenhet  

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Gebyr 

 Areal i m2  (f.o.m-t.o.m)  

 0  -  500 Kr. 14.450,- 

 501  -  2000 Kr. 42.650,- 

 2001  –  3000  Kr. 45.000,- 

 3001  –  4000 Kr. 47.200,- 

 4001  –  5000 Kr. 49.400,-  

 5001  –  7000 Kr. 51.800,-  

 7001  –  10000  Kr. 56.300,-  

 Over 10.000m2: Kr. 56.300,- + Kr. 2.900,- pr. 5 daa intervall. 

Ved oppmåling av tilgrensende tomt med samme rekvirent og dato, gir vi denne 
reduksjonen i pris pr. fradelt tomt: 
F.o.m. tomt 2 t.o.m. tomt 5: 15 % reduksjon 
F.o.m. tomt 6 t.o.m. tomt 10: 20 % reduksjon 
F.o.m. tomt 11 t.o.m tomt 15: 25 % reduksjon 
F.o.m. tomt 16 t.o.m tomt 20: 30 % reduksjon 
F.o.m. tomt 21: 35 % reduksjon 

   

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Gebyr 

 Areal i m2  (f.o.m-t.o.m)  

 0  -  500 Kr. 14.450,- 

 501  -  2000 Kr. 42.650,- 

 2001  –  3000  Kr. 45.000,- 

 3001  –  4000 Kr. 47.200,- 

 4001  –  5000 Kr. 49.400,-  

 5001  –  7000 Kr. 51.800,-  

 7001  –  10000  Kr. 56.300,-  

 Over 10.000m2: Kr. 56.300,- + Kr. 3.600,- pr. 5 daa intervall. 

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  Gebyr 

 Areal i m2  (f.o.m-t.o.m)  

 0  -  50 Kr.   4.450,- 

 51  -  250 Kr.   8.300,- 

 251  -  2000 Kr. 12.600,- 

 2001  -  økning pr. påbegynt 1.000m2 Kr.   4.450,- 

 

 



1.1.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr 

 Volum f.o.m. 0  -  2.000m3 Kr. 10.450,- 

 Volum f.o.m 2.001m3 – økning pr. påbegynt 1.000m3 Kr.   4.150,- 

 

1.1.5 Registrering av jordsameie Gebyr 

 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie blir 
fakturert etter medgått tid 

 

1.2  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF) 

 Gebyr for oppretting av MUF. 
Tillegg pr eiendom utover første eiendom. 
I tillegg kommer gebyr for å utføre 
oppmålingsforretning, se pkt. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 og 
12.1.5 over. 

Kr 5 000,- 
Kr 1 500,- 

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  

 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, er satt til 1/3 av satsene 
etter 2.1 og 2.2  

 

Endringen over går ut på at vi har endret fra betaling etter medgått tid til en fast 
sum pr eiendom. 
 
 

1.3 Grensejustering  

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Gebyr 

 Ved gebyr for grensejustering kan vi justere arealet for 
de involverte eiendommene med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 
500m2). 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. 

 

 Areal i m2 (f.o.m-t.o.m)  

 0  -  250 Kr. 11.850,- 

 251  -  500  Kr. 16.000,-  

 

1.3.2 Anleggseiendom Gebyr 

 For anleggseiendom kan vi justere volumet med inntil 
5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen er satt til 1.000m3. 

 

 Volum 0  -  250m3 Kr.  2.150,- 

 Volum 251  -  1.000m3  Kr.  4.500,- 

 
 



1.4 Arealoverføring   

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Gebyr 

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

 

 Areal 0  -  250m2 Kr. 21.950,-  

 Areal 251  -  500m2 Kr. 31.500,-  

 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m2 medfører en 
økning i gebyret på: 

Kr.   4.750,- 

1.4.2 Anleggseiendom Gebyr 

 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 

 

 Volum 0  -  250m3 Kr. 21.950,-  

 Volum 251  -  500m3 Kr. 31.500,-  

 Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500m3 medfører en 
økning i gebyret på: 

Kr.   4.750,- 

 

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen 
tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 

Gebyr 

 For inntil 2 punkter Kr.  4.900,- 

 For overskytende grensepunkter pr. punkt: Kr.  1.600,- 

 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke 
tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av 
rettigheter  

Gebyr 

 For inntil 2 punkter Kr.   8.600,- 

 For overskytende grensepunkter, pr. punkt Kr.   1.850,- 

 

1.7 Privat grenseavtale Gebyr 

 For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde Kr.   9.800,- 

 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde Kr.   1.850,- 

 

1.8 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 
saken 

 

 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i 
grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholder 
vi likevel gebyret  

 

1.9  Utstedelse av matrikkelbrev Gebyr 



 Matrikkelbrev inntil 10 sider Kr. 175,- 

 Matrikkelbrev over 10 sider Kr. 350,- 

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

 

 
 
2. Seksjonering etter eierseksjoneringsloven 
Gebyr etter lov om eierseksjoner § 7  
 

2.1 Oppretting av ny eierseksjon - nybygg Gebyr 

 2-3 seksjoner Kr.   8.350,- 

 4-8 seksjoner Kr. 10.450,- 

 Flere enn 8 seksjoner er prisen for 4-8 seksjoner + 
tillegg på kr 500,- pr ny seksjon. Maksimalt gebyr er 3 x 
satsen for 4-8 seksjoner 

 

 
 

2.2 Oppretting av ny eierseksjon – eksisterende bygg Gebyr 

 1-3 seksjoner Kr.   9.700,- 

 4-8 seksjoner Kr. 11.800,- 

 Flere enn 8 seksjoner er prisen for 4-8 seksjoner + 
tillegg på kr 600,- pr ny seksjon. Maksimalt gebyr er 
3xsatsen for 4-8 seksjoner 

 

 
 

2.3 Reseksjonering Gebyr 

 1-3 seksjoner eller fellesareal endres Kr. 13.950,- 

 4-8 seksjoner eller fellesareal endres Kr. 16.700,- 

 Flere enn 8 seksjoner er prisen for 4-8 seksjoner + 
tillegg på kr 500,- pr ny seksjon. Maksimalt gebyr er 
3xsatsen for 4-8 seksjoner 

 

 

2.4 Sletting/oppheving av seksjonert sameie Gebyr 

 Saksbehandlingsgebyr for sletting/oppheving Kr. 5.600,- 
 

2.5 Saker som ikke fullføres Gebyr 

 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er 
fullført, avslag, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre 
eller av andre grunner ikke kan fullføres 

 

 Arbeid ikke igangsatt Kr. 0,- 

 Før matrikulering 80% gebyr 

 Saken er matrikulert Fullt gebyr 
 

 

Andre kostnader: 



• Tinglysningsgebyr 

• Oppmålingsforretning for uteareal (grunnareal) som inngår i en seksjon betales etter kap. 

12 og kommer i tillegg til prisene over 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


