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0.0 Generelle bestemmelser 

 

1.0 Gebyr etter matrikkelloven 

 

 

 

  

 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Alle priser er angitt i norske kroner. 

Regulativet speiler det faktiske arbeidet de ulike sakstypene medfører. Samlet fakturert gebyr dekker 

saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn med videre. 

0.1 Betalingsplikt 
 

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Kommunen krever i tillegg inn  

tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette. 

0.2 Gebyr og priser i regulativet 

 Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med  

selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene  

lavere enn selvkost. 

0.3 Sakkyndig bistand 

 Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og  

lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for  

kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden. 

0.4 Urimelig gebyr 

 Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret  

reduseres. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen 

0.5 Klage 

 Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven§ 33-1 eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å  

klage på gebyret i den enkelte sak. Det gjøres unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk punkt 0.4 om  

urimelig gebyr. Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen i Vestfold og  

Telemark etter reglene i forvaltningsloven. 

0.6 Gebyr etter medgått tid 

 I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid. Timesats for 2021 er 1000 kr. 1000 

0.7 Tidspunkt for gebyr og særskilt fastsettelse av gebyr i kompliserte saker 

 Gebyret fastsettes etter det regulativet som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. I søknadspliktige saker er 

rekvisisjonstidspunktet datoen for vedtak. 

Gebyret blir fakturert ved fullført oppmålingsforretning. Gebyr for utsatt oppmålingsforretning blir fakturert ved 

oppretting av eiendommen. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i  

perioden fra 1. november til 1. mai. Gebyrene kan også innkreves forskuddsvis. 

For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet til kommunen vil klart overstige hva som dekkes inn gjennom  

de enkelte gebyrene kan kommunen på forhånd velge at det skal faktureres etter medgått tid. 

 

0.8 Tinglysing av bruks- og veiretter mv. 

 Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv kan faktureres etter medgått  

tid etter gjeldende timepris. 

 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn 

 Areal fra 0- 1000 kvm 21 838 

 Tillegg pr. påbegynt da. fra 1 – 10 da 2 183 

 Tillegg pr. påbegynt da. fra 10 da. (Tillegg over 20 da. vurderes i hver enkelt sak iht medgått tid, jfr pkt 0.6) 1 092 

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

 Ved krav om oppmålingsforretning benyttes gebyrsatser og arealgrenser fra pkt 1.1. 

Dersom det ikke gjennomføres oppmålingsforretning benyttes pkt 2.3. 

 



 
1.3 Oppmåling av uteareal til eierseksjon når arealet ikke er entydig fastsatt med koordinater i 

seksjonsbegjæringen. Gebyr pr. uteareal. 

Areal fra 0 - 50 kvm 6 114 

Areal fra 51 - 250 kvm 7 861 

Areal fra 251 - 2000 kvm 11 646 

Areal fra 2000 kvm, økning pr. påbegynt dekar 2 183 

1.4 Oppmåling av anleggseiendom 

Volum fra 0 - 2000 m3 29 117 

Volum fra 2000 m3, økning pr. påbegynt 1000 m3 2 621 

1.5 Registrering av jordsameie 

Registrering av jordsameie betales etter medgått tid  

1.6 Fradeling av tilleggsareal til eksisterende eiendom  

 Areal fra 0 - 250 kvm 16 329 

Areal fra 251 - I 000 kvm 18 712 

Areal fra 1001 kvm, økning pr. påbegynt dekar 2 183 

 

2.0 Utsatt oppmålingsforretning, avbrutt forretning og kontorforretning 

2.1 Utsatt oppmålingsforretning (matrikkelloven § 6 2. ledd) 

 Ved oppretting i matrikkel faktureres pr. tomt. I tillegg faktureres i henhold til pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eller 1.6  

etter forretningen er avholdt. 

3 686 

2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning 

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 av årsaker som ikke skyldes kommunen, 

settes til 1/3 av gebyrsatsene. 

1/3 

2.3 Kontorforretning i henhold til matrikkelforskriften § 40 

Kontorforretning 3 686 

 
3.0 Grensejustering (matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34) 

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer endres med inntil 5%, men maksimalt med  

500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 

justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Summen av arealer 

som skifter eiendom i en og samme forretning, danner grunnlaget for beregning av gebyret. 

 

Areal fra 0 - 250 kvm 7 861 

Areal fra 251 - 500 kvm 11 646 

Areal fra 501 kvm, økning pr. påbegynt 500 kvm 2 183 

3.2 Anleggseiendom 

 For anleggseiendom kan volumet for involverte eiendommer endres med inntil 5%, men maksimalt med  

1000m3. Summen av volumer som skifter eiendom i en og samme forretning danner grunnlaget for beregning av 

gebyret. 

 

Volum fra 0 - 250 m3 9 462 

Volum fra 251 - 1000 m3 19 654 

Volum fra 1001 m3, økning pr. påbegynt 1000 m3 3 002 

 
4.0 Arealoverføring (matrikkeloven § 15 og matrikkelforskriften § 33) 

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 Dersom forretningen gjennomføres uten  at eksisterende  grense først  blir  klarlagt  i  marka,  slik 

matrikkelforskriften gir anledning til, skal tabell i  punkt 1.6  benyttes.  Summen av arealer som skifter eiendom i en 

og samme forretning danner grunnlaget for beregning av gebyret. Arealoverføring utløser dokumentavgift, unntatt 

ved overføring til veg- og jernbaneformål. 

 

Areal fra 0 - 1000kvm 21 838 

Tillegg pr. påbegynt da. fra 1 - 10 da. 2 183 

Tillegg pr. påbegynt da. fra 11 da. 1 092 



4.2 Anleggseiendom  

 Volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen kan ikke være registrert på en tredje 

matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede. 

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Summen av volumene som skifter eiendom i en og 

samme forretning danner grunnlaget for beregning av gebyret. 

 

Volum fra 0 - 250 m3 21 838 

Volum fra 251 - 500 m3 24 021 

Volumoverføring fra 501 m3, økning pr. påbegynt 500 m3 2 183 

 

5.0 Klarlegging av eksisterende grense 

5.1 Klarlegging av eksisterende grense som tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller 

tilsvarende forretning. 

 

For inntil 2 punkter 4 366 

For overskytende punkter økes gebyret pr. punkt med l 082 

Samlet gebyr skal ikke overstige gebyr etter pkt. 1.1 når eiendommens areal legges til grunn.  

5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning. Fastlegging av rettighet. 

 

For inntil 2 punkter 8 735 

For overskytende punkter økes gebyret pr. punkt med 2 867 

Samlet gebyr skal ikke overstige gebyr etter regulativets pkt. 1.1 når eiendommens areal legges til grunn.  

 


