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Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
Gebyret for byggesaksbehandling endres i tråd med saksfremstillingen.

Bakgrunn for saken:
I «Veiledning om byggesak, § 9-1 godkjenning» (vedlagt) av direktoratet for byggkvalitet slås
det fast at det ikke er anledning for kommunen til å ta eget saksbehandlingsgebyr for
behandling av lokal søknad om ansvarsrett dersom den kun tildeler ansvarsrett.
Saksutredning:
Feil! Ugyldig kobling.Kommunen har tidligere krevd et gebyr for godkjenning av foretak som
har sentral godkjenning. Det er det ikke anledning til, og det som tidligere ble tatt inn på dette
gebyret er nå innarbeidet i overhead-kostnadene til byggesaksgebyret. Det gir de satsene som
vist i tabellen under.
Kategori
Søknad, § 20-2
Søknad, § 20-1

Gjeldende sats
Omfordelt
2015 (+ 3 %)
5365
5539
5705
10730
11078
11410

Rammesøknad
Dispensasjoner
Søknad om deling
Søknad om utslipp
Ansvarsrett, sentral
Ansvarsrett, lokal
Ansvarsrett, personlig

19309
8578
6436
2050
694
3764
2152

19934
8856
6645
2117
0
3886
2222

20532
9122
6844
2180
0
4002
2289

Inntektene vil ved denne omleggingen ikke øke, det vil være en omfordeling.
Punkt 2.6 i gjeldende gebyrregulativ er «Behandling av søknad om grensejustering, kr 2683».
Dette punktet tas ut av regulativet. Saksbehandlingsgebyr for grensejustering ligger under
punkt 5.3.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.

Vedlegg
1 Veiledning om byggesak- §9-1 Godkjenning
2 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune

Veiledning om byggesak
§ 9-1. Godkjenning
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Veiledning om byggesak

§ 9-1. Godkjenning
(1) Foretaksomskalgodkjennesfor å påtasegansvarfor oppgaversomansvarligsøker,prosjekterende,
utførendeeller
kontrollerendei tiltak somkreveransvarsrett,skaloppfylle kravenei forskriftenstredjedel (Godkjenningog ansvar).
(2) Kvalifikasjonsbedømmelsen
skalbaserespåensamletvurderingav foretaketsorganisasjon,styringssystemog desamlede
kvalifikasjoneri foretaket.
(3) Sentralgodkjenningfor ansvarsretter frivillig for ansvarligsøker,prosjekterende,
utførendeog kontrollerende.
(4) Lokal godkjenningfor ansvarsretter obligatoriskfor alle funksjonerfor tiltak etterplan-og bygningsloven§ 20-1.Dette
gjelderlikevel ikke dersomforetaketharrelevantsentralgodkjenningfor detaktuelletiltak, jf. pbl. § 22-3andreledd.I slike
tilfeller vil detværetilstrekkeligmedtildeling av ansvarsrett,jf. pbl. § 23-3førsteleddførstepunktum.
(5) Der foretaketikke harsentralgodkjenning,skalkommunenvedbehandlingenav lokal godkjenningfor ansvarsrettgjenbruke
tidligereinnsendtdokumentasjonetter§ 9-2, § 10-2og kapittel11. Ved vesentligeendringerav innholdeti dokumentasjonen
somkanværeav betydningfor godkjenningen,harforetaketansvarfor å opplysekommunenom detteog sendeinn revidert
dokumentasjon.

Veiledning
Søknadspliktigetiltak etterpbl § 20-1skalgjennomføresav foretaksomharfått lokal godkjenningfor ansvarsrettav kommunen
for funksjoneneansvarligsøker,prosjekterendeog utførende,eventueltogsåkontrollerende.Med lokal godkjenningfor
ansvarsrettmenesat kommunenhargodkjentforetaketsomansvarligi detkonkretebyggetiltaketfordi deoppfyller krav til
organisasjon,styringssystemog fagligekvalifikasjoner.Sentralgodkjenninger enforhåndsgodkjenning
av at et foretak
tilfredsstillerdeovennevntekravene.En slik godkjenninger frivillig.

Innledning
Bestemmelsen
er gitt medhjemmeli pbl. §§ 22-5og 23-8og er endelvisvidereføringav tidligereGOF§ 2 nr. 1 og 2.

Til første ledd (krav til godkjenning)
Tiltak somer søknadspliktigeetterpbl. § 20-1,skalforeståsav foretakmedansvarsrett,jf. pbl. § 20-1andreledd.Foretaksom
ønskerå påtasegansvarfor søker-,prosjekterings-,utførelses-og kontrolloppgaveri slike tiltak og i tiltak etterpbl. § 20-2
dersomdeter krav om uavhengigkontroll, måsøkeom godkjenningfor ansvarsrett.Ansvarsrettener endel av byggesaken,og
avgjøresav kommunen.Lokal godkjenningomfatterbådevurderingensomledertil lokal godkjenningog
ansvarsrettstildelingen.
Foretaketsøkerom lokal godkjenningfor ansvarsretti hvertenkelttiltak i denkommunenhvor tiltaket
skaloppføres,jf. pbl. 20-1andreledd.Dettegjelderbådeforetaksomharsentralgodkjenningog deuten.
Å påtasegansvaretterplan-og bygningslovensbyggesaksregler
betyrat vedkommendekanholdesansvarligfor at de
oppgaveneansvarsområdet
omfatteri byggesaken,blir gjennomførti samsvarmedkravenegitt i plan-og bygningslovenog
densforskrifter samtgitte tillatelser.
Bestemmelsen
gjelderogsåkontrollforetak.Ordlydeni bestemmelsen
gjelder”tiltak somkreveransvarsrett”,detteomfatterikke
baretiltak etterpbl. § 20-1somkreveransvarligsøker,ansvarligutførendeog ansvarligprosjekterende,
menogsåtiltak etter§
20-2derdetbareer krav om ansvarligekontrollforetak.

Til andre ledd (kvalifikasjonsbedømmelse)
Kvalifikasjonsbedømmelsen
skalomfattebådeorganisasjon,styringssystemog foretaketssamledekvalifikasjoner.
Kvalifikasjonskravsomgrunnlagfor sentralog lokal godkjenningskalsikreat foretaksompåtarsegansvarsretti byggesaker
innehartilstrekkeligekvalifikasjonerog gjennomføringsevne
til å foreståoppgaveretterplan-og bygningsloven.
Foretaketsorganisasjonskalværetilpassetdetomsøktegodkjenningsområdet
eller tiltaket detsøkesansvarsrettfor. Ved sentral
godkjenningvil utgangspunktet
væreforetaketsorganisasjonsplan
somskalviseforetaketsansvars-og myndighetsfordelingog
kvalifikasjoner.Det mådokumenteresat kvalifikasjonskraveneer oppfylt gjennompersonermednødvendigekvalifikasjoneri
form av relevantutdanningog praksis.Ved lokal godkjenninger kravetom at foretaketsorganisasjonskalværetilpassetdet
omsøktetiltaket,mentå sikreat foretakethargjennomføringsevne
for deoppgaverdetskalbidramed.
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Krav til styringssystemskalivaretaoppfyllelseav plan-og bygningslovgivningen.Foretaksomsøkersentraleller lokal
godkjenningskalkunnesynliggjørehvilke rutinersomfinnesfor ivaretakelseog dokumentasjonav krav i plan-og
bygningslovgivningen.Ved lokal godkjenningmådetsynliggjøresat systemetkanhåndteredetaktuelletiltaket og at foretaket
vil benyttetilstrekkeligekvalifikasjoneri oppgaveløsningen.
Ved lokal godkjenningskalforetaketi søknadenom ansvarsrett
synliggjørehvordanoppgaveneer tenktløsti tiltaket gjennombruk av tilstrekkeligefagligekvalifikasjoner.

Til tredje ledd (frivillig sentral godkjenning)
Sentralgodkjenninger enfrivillig ordningfor alle funksjoner(ansvarligsøker,prosjekterende,
utførendeog kontrollerende).
Sentralgodkjenningskalbidratil å gjørekommunenesvurderingav ansvarsrettog gjennomføringenav byggesakenenklereog
skalsikrekvalitet og seriøsitetblantutøverne.Der detforeliggerrelevantsentralgodkjenningskalkommunentildele
ansvarsrett,jf. fjerdeledd.
Foretaksomikke inneharsentralgodkjenning,måvurderesfullt ut av kommunenmht.oppfyllelseav kravenei denneforskrift
del 3. Kommunenmåpåseat foretakethartilstrekkeligekvalifikasjonerfor oppfyllelseav plan-og bygningslovgivningenskrav
i detkonkretetiltaket detsøkesansvarsrettfor, jf. byggesaksforskriften
§ 10-2andreledd. Detteskal synliggjøresav foretaket
gjennomet vedleggtil søknadenom ansvarsrett.

Til fjerde ledd (lokal godkjenning)
Lokal godkjenningfor ansvarsretter i utgangspunktetobligatoriskfor samtligefunksjoner,og tildelesav kommuneni den
enkeltesak.Lokal godkjenningfor ansvarsrettharenvarighetfram til ferdigstillelseav byggesaken.
Det er likevel ikke krav om obligatorisklokal godkjenningdersomet foretakharrelevantsentralgodkjenningfor tiltaket.I slike
tilfeller skaldetbaretildelesansvarsrett.Detteinnebærerat kommunenikke skalforetadenforhåndsvurderingen
av
kvalifikasjonerog systemsomgjennomføresi forbindelsemedsøknadom lokal godkjenningfor ansvarsrett.Kommunenskal
imidlertid vurdereom detsentralegodkjenningsbeviset
er relevantfor detomsøkteansvarsområdet
og i såfall tildele
ansvarsrett.Dettekan gjøresi forbindelsemedvedtakom byggetillatelse.
Forhåndsvurderingen
av at foretakethartilstrekkeligstyringssystemi bruk og kompetansefor detomsøkteansvarsrettsområdet,
vil væretilstrekkeligivaretattgjennomsaksbehandlingen
i densentralegodkjenningsordningen.
Vurderingenav om densentralegodkjenningener relevantfor detomsøkteansvarsområdet
er ikke et enkeltvedtaksomkan
påklages.Avslagpåsøknadom tildeling av ansvarsrettvil derimotværeet enkeltvedtak.
Ved å søkeom ansvarsrettpåtarforetaketseget ansvarfor at sluttresultateter i samsvarmedplan-og bygningslovgivningen.
Detteskal kunnedokumenteresvedet eventuelttilsyn. Foretaketer ansvarligfor at detbrukesriktig og nødvendigkompetanse
til rett tid. Dersomkommunener i tvil om detbenyttestilstrekkelig kompetansei tiltaket,kankommunenvedtilsyn kreveå få
fremlagtorganisasjonsplanen
somviserbruk av kompetanse(se§ 1-2 bokstave ).
Kommunenkanikke ta egetsaksbehandlingsgebyr
for behandlingav søknadom lokal godkjenningfor ansvarsrettdersomden
kun tildeler ansvarsrett.
Setabellhersomviserenoversiktovergodkjenningsområder
fra perioden1. juli 2010til 31.desember2011somkan
sammenliknesmednyegodkjenningsområder
for kontroll gitt etter1. januar2012.Tabellenviserhvilke av detidligere
kontrollområdene(høyrekolonne)medtilhørendetiltaksklassesomkanleggestil grunnved søknadom ansvarsrettfor kontroll i
byggesakeretter1. januar2013.F. eks.vil foretakmedsentralgodkjenningfor dettidligereområdet”Kontroll av prosjektering
av brannkonsepti tiltaksklasse2” få tildelt ansvarsrettutenvurderingav kvalifikasjonerog systemfor ”Kontroll av
brannsikkerheti tiltaksklasse2”.

Til femte ledd (gjenbruk av dokumentasjon)
Ikke alle foretakserdetsomnødvendigå hasentralgodkjenning,bl.a.fordi foretaketstortsettarbeiderlokalt i eneller to
kommuner.I slike tilfeller vil detkunnefremståsomunødvendigbyrdefullt bådefor foretaketog kommunenat foretaketmå
sendeinn sammedokumentasjon,dvsopplysningerom system,kvalifikasjonermv. hvergangdetsøkerom lokal godkjenning.
Kommunener forpliktet til å gjenbruketidligereinnsendteopplysningervedbehandlingav søknadom lokal godkjenning.På
denmåtenslipperforetaketå sendeinn sammeinformasjonhvergangdetsøkerom lokal godkjenningi sammekommune.Det
vil væretilstrekkeligmedenhenvisningtil saksnummereller annenreferansefor tidligereinnvilget lokal godkjenning.
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Har detskjeddvesentligeendringeri foretaketmedhenblikkpåinnholdeti dokumentasjonen
og dettevil kunnehabetydning
for godkjenningen,måforetaketopplyseom dettevedsøknadom ny godkjenning.
Kommunenforutsetteså haet saksbehandlingssystem
somkanivaretainnsendtedokumenterog gjøredelett gjenfinnbare.
Gjenbrukav dokumentasjonmedførerat detblir færredokumenterå behandleog arkiverei kommunen.
Endringshistorikk
01.07.11.Ingresslagt inn. 01.01.12.Veiledningendreti samsvarmedforskriftsendringom enhetligbegrepsbruk(kompetanse
erstattetmedkvalifikasjoner).01.07.12.Endringi veiledningtil fjerdeleddsomfølgeav at obligatorisksentralgodkjenningfor
kontrollforetaker utsatt.01.01.13.Endringav veiledningtil femteleddog veiledningtil nytt sjetteleddsomfølgeav
forskriftsendring.Redaksjonelleendringer.15.02.13.Endringav veiledningtil tredjeleddsomfølgeav forskriftsendringsom
presisererat sentralgodkjenninger frivillig for kontrollerende.Redaksjonelleendringer.01.04.13Redaksjonellendringi
veiledningtil fjerdeledd.
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Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2014
Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring vedtatt av
kommunestyre i møte den 29. september 2011 og i møte i kommunestyret 31.5.2012, sak 48/12
(4.1 og 4.2.), med endring vedtatt av kommunestyret i møte den 19.12.13, sak 106/13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alminnelige bestemmelser. ........................................................................................................ 1
Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader ................................................................. 2
Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven........................ 3
Gebyr for behandling av plansaker. ............................................................................................ 3
Gebyr for behandling av saker i medhold av Matrikkelloven. ................................................... 4
Gebyr for kartsalg og seksjonering. ............................................................................................ 7
Gebyr for behandling av jordlovs- og konsesjonssaker.............................................................. 8

1. Alminnelige bestemmelser.
Gebyret er hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1
1.1. Betaling av gebyrer:
Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra
Arealenheten.
1.2. Klage:
Det er ikke anledning til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativet.
Kommunens avgjørelse om gebyrets størrelse i den enkelte sak, jfr. punkt 1.3, kan
påklages etter reglene i plan- og bygningsloven.
Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
1.3. Urimelig gebyr:
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til tiltakets omfang eller anses
åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering eller etter
henvendelse fra tiltakshaver beregne nytt gebyr.
1.4. Timesats når gebyret beregnes etter medgått tid:
Saksbehandling, med unntak av arbeid i medhold av matrikkelloven:
Felt/markarbeid enkeltperson :
Feltarbeid assistent:
Saksbehandling etter matrikkelloven:

kr. 1.165,kr. 1.134,kr. 454,kr. 1.361,-

1.5. Gebyrtidspunkt:
Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en
tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon. Betaling kan kreves før
forretningen avholdes, eller annet arbeid igangsettes.
1.6. Gebyr og saksbehandlingstid:
Ved brudd på oppgitt saksbehandlingstid i byggesaker jfr. SAK; byggesaksforskriften,
følges reglene i byggesaksforskriften for avkorting av gebyret..
1.7. Justering av gebyrsatsene:
Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1. januar hvert år

justeres i overensstemmelse med konsumprisindeksen.

2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader.
2.1

Behandling av søknader jf §§ 20-2 og 21-2

kr. 5.365,-

2.2

Behandling av søknader, jf §§ 20-1 og 21-2 med unntak av
rammesøknader med igangsettingssøknad(er):
For boliger er gebyret pr 2 boenheter.

kr. 10.730,-

Behandling av rammesøknader m/
igangsettingssøknad(er), §§ 20-1, 21-2
For boliger er gebyret pr 2 boenheter.

kr. 19.309,-

2.3

2.4

Behandling av søknad om dispensasjon:
Gebyret er samlet gebyr for dispensasjonen(e) i saken.

kr. 8.578,-

2.5

Behandling av søknad om deling av grunneiendom, § 20-1m

kr. 6.436,-

2.6

Behandling av søknad om grensesjustering:

kr. 2.683,-

2.7

Behandling av søknad om ansvarsretter:
Foretak med sentral godkjenning:
Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett:
Personlig godkjenning som selvbygger:

kr.
694,kr. 3.764,kr. 2.152,-

2.8

Gebyr for ulovligheter:
For oppklaring av ulovlig bygging beregnes gebyr etter medgått tid. Hvis det søkes om
tillatelse til tiltaket i ettertid, beregnes ordinært gebyr i tillegg.

2.9

Gebyr når søknader trekkes:
Gebyr for søknader som trekkes beregnes etter medgått tid i forhold hvor langt saken er
kommet.

2.10

Gebyr for avslag:
Gebyr for avslag beregnes etter samme regulativ som tillatelser.

2.11

Gebyr for behandling av næringsbygg:
Næringsbygg er bygg hvor over 50 % av bruksarealet er næringsareal. Gebyr for
byggesaksbehandling av næringsbygg beregnes etter medgått tid.

2.12

Behandling av tillatelse som er falt bort
Ved ny behandling av tillatelse som er falt bort, betales fullt gebyr.

2.13

Reduksjonsfaktor ved større boligbygg:
3 eller færre boenheter - ingen reduksjon.
4 - 8 boenheter - hele byggesaksgebyret reduseres med 15 %.
9 – 15 boenheter - hele byggesaksgebyret reduseres med 20 %.
16 eller flere boenheter - hele byggesaksgebyret reduseres med 30 %.

2.14

Behandling av søknad etablering av nytt, eller rehabilitering/utvidelse av våtrom, i
eksisterende bygninger, samt rehabilitering av skorstein/piper: kr. 2.152,(Behandling av søknad om ansvarsrett(er) kommer i tillegg).

2.15

For behandling av søknad om endring av tidligere gitt tillatelse etter pbl §§ 20-1 og 20-2,
beregnes gebyr etter medgått tid.

2.16

For behandling av søknader etter Plan- og bygningsloven om tiltak som ikke er nevnt i
regulativets pkt 2.1 – 2.16, beregnes gebyr etter medgått tid.

2.17

Søknader som sendes inn via Byggsøk innvilges 20 % gebyrrabatt.

2.18

Ekstern bistand, §§ 33-1 og 25-2 andre ledd:
Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering av søknad og til nødvendige
kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning i
henhold til medgåtte utgifter, jf. plan- og bygningslovens § 25-2.

2.1.

3. Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse etter
forurensningsloven.
3.1. Utslipp under 25 pe - pr boenhet:

kr. 2.050,-

3.2. Utslipp over 25 pe - pr boenhet:

kr. 1.020,-

3.3. Andre anlegg og forurensingssaker gebyrbelegges etter medgått tid.

4. Gebyr for behandling av plansaker.
Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens § 109. Plantyper følger av lovens
definisjon i kapittel 12 - reguleringsplan. Unntak følger av punkt 4.2.
4.1. Detaljregulering og endring av godkjent plan.
Behandlingsgebyret er 22.236,- kroner
For å bringe en detaljreguleringsplan frem til førstegangsbehandling beregnes ett
behandlingsgebyr.
For mindre reguleringsendringer etter § 12-3 2. ledd og § 12-14 2. ledd betales halvparten
av behandlingsgebyret.
Det beregnes kr. 7,90 i arealgebyr pr kvadratmeter nytt bruksareal som planforslaget
hjemler jf NS3940.
Dersom endelig planvedtak gir redusert byggehjemmel, skal differansen i arealgebyr
refunderes.
4.2. Unntak
Hvor kommunen selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for
utvidelsen reduseres eller bortfalle i sin helhet. Rimelighetsbetraktningen skal bygge på
samfunnsnytten ved å utvide planområdet sett i forhold til merutnyttelsen det aktuelle
arealet får som følge av reguleringen.

5. Gebyr for behandling av saker i medhold av Matrikkelloven.
5.1. Etablering av matrikkelenhet:
Etablering av grunneiendom og festegrunn.
areal fra 0 – 100 m²:
areal fra 101 – 500 m²:
areal fra 501 – 2000 m² :
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt daa.:

kr. 11.562,kr. 18.513,kr. 21.980,kr. 1.734,-

Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene for den
4. t.o.m. den 10. tomten, og 80 % av satsene f.o.m. den 11. tomten.
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.
Areal fra 0 – 500 m²:
Areal fra 501 – 2000 m² :
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.:

kr 18.513,kr 21.981,kr 1.734,-

Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 50 % reduksjon av
laveste sats. (Jfr. matrikkellovens § 34 og forskriftens § 40).
Oppmåling av uteareal på eierseksjon.
Gebyr for oppmåling av tilleggsareal pr. eierseksjon:
Areal fra 0 – 50 m2
kr. 6.003,Areal fra 51 – 250 m2
kr. 8.226,Areal fra 251 – 2000 m2
kr. 11.562,For tilleggsareal større enn 2 daa øker gebyret med 1500,- per påbegynt daa.
Etablering av anleggseiendom.
Gebyr som for opprettelse av grunneiendom.
Areal fra 0 – 2000 m2:
kr. 28.907,2
kr. 3.468,Areal fra 2001 m – økning pr. påbegynt da.:
Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate.
Registrering av jordsameie.
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.
Gebyr etter henholdsvis 5.1a, 5.1b, 5.1d eller 5.1e. + kr 2.310,5.2. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, eller
saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av
gebyrsatsene etter 5.1a-f
5.3. Grensejustering:
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.
Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet
avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering.

Kr. 5.783,- + kr. 22,- per m²
Anleggseiendom.
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
men den maksimale grensen settes til 1000 m3
Kr. 11.562,- + kr. 28,- per m2
Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.
5.4. Arealoverføring:
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og
jernbaneformål.
13.872,- + kr. 22,- per m² ved areal opp til 500 m2.
For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt 5.1a. med et påslag på 30 %.
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.
Kr. 18.513,- + kr. 28,- pr m2 ved areal opp til 500 m2
For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt 5.1d. med et påslag på 30 %.
Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

5.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning eller kartforretning:
For inntil 2 punkter:
kr. 4.049,For overskytende grensepunkt, pr. punkt:
kr. 581,Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt. 5.1.
5.6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter:
For inntil 2 punkter:

kr. 6.936,-

For overskytende grensepunkt, pr. punkt:

kr. 1.734,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt. 5.1.
5.7. Registrering av privat grenseavtale:
Gebyr fastsettes etter medgått tid.
5.8. Urimelig gebyr:
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn,
og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller
den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
5.9. Utstedelse av matrikkelbrev:
Matrikkelbrev inntil 10 sider:
kr. 204,Matrikkelbrev over 10 sider:
kr. 403,Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.
5.10. Timepris:
For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr 1387,5.11. Betalingstidspunkt:
Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis.

5.12. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken:
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av
saken, opprettholdes likevel gebyret.
5.13. Seksjonering:
Se pkt. 6.5 i regulativet for kartsalg og seksjonering.
5.14. Kartdatapriser:
Se pkt. 6.
5.15.

Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning:
Den generelle behandlingstid på 16 uker skal ikke løpe i månedene desember, januar
og februar. ( Jfr. Matrikkelforskriftens § 18, 3.ledd).

6. Gebyr for kartsalg og seksjonering.
6.1 Salg av kart:
Målebrevskopi, papirkvalitet:
Plott digitalt situasjonskart A4 - A1:
Plott digitalt situasjonskart A0:
Andre spesialtilpassede plott etter medgått tid.

kr. 265,kr. 265,kr. 403,-

6.2

Meglerforespørsler i forbindelse med eiendomsoverdragelse:
Foretak henvises til Infoland-tjenester og satsene finnes på
WWW.INFOLAND.NO,

6.3

Salg av kartdata på vektorformat:
Dette er regulert gjennom inngåtte avtaler i GEOVEKST-samarbeidet, (GEOVEKST =
samarbeid om kartlegging og vedlikehold mellom kommunen, Statens kartverk, Agder
Energi, Telenor, Statens Vegvesen og Landbruksforvaltningen).
Pris i henhold til GEOVEKST – priskalkulator. www.statkart.no

6.4

Salg av rasterdata/ortofoto:
Pris kr.29,- pr. Mb når data er lagret som JPG-format (et ortofoto i farger på 1 Mb dekker
ca. 80 daa i beste oppløsning).
I tillegg kommer uttakskostnad, kr. 361,-

6.5

Gebyrer for seksjoneringer (Jfr. Lov om eierseksjoner § 7):
Seksjonering/reseksjonering uten befaring – 3 ganger rettsgebyr:
Seksjonering/reseksjonering med befaring – 5 ganger rettsgebyr:

kr. 2.580,kr. 4.300,-

Tinglysingsgebyr på kr. 525,- og eventuelt oppmålingsgebyr kommer i tillegg.
Rettsgebyr kr 860,(Tinglysningsgebyr = Rettsgebyr x 1,8).

7.

Gebyr for behandling av jordlovs- og konsesjonssaker.
Gebyr for behandling av delingssaker etter jordloven, pr. sak:
kr 2.000,Gebyr for behandling av konsesjonssaker
kr 5.000,Gebyret innkreves av det organ som behandler søknaden i første instans.

