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Høring av ny gebyrforskrift - Gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
eierseksjonsloven og matrikkellova 

 

Rådmannens forslag til innstilling 
 
Forslag til ny gebyrforskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og 
matrikkellova sendes på høring. 
 

Hva aktualiserer saken? 
Saken følger opp endringer i kommuneloven og ny forskrift som krever tydeligere dokumentasjon 
av at kommunens gebyrer står i forhold til det arbeid som kommunen har med den aktuelle 
sakstypen. Dette medfører at struktur og innretning for gebyrforskriften er annerledes enn 
gjeldende betalingsregulativ. 
 
Lokale forskrifter må sendes på høring og myndigheten til dette ligger til bystyret. Etter høring og 
gjennomgang av mottatte uttalelser vedtas endelig gebyrforskrift av Bystyret i desember. 

Saksopplysninger 
Fakta om saken 
Saken redegjør for forslag til innretning av ny gebyrforskrift for gebyrer etter plan- og 
bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova. 
 
Forslaget er utarbeidet av de berørte seksjoner på Teknisk avdeling. EnviDan AS har vært 
prosessleder og sparringspartner i arbeidet. 
 
Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel: 

- Rettferdig, ved at gebyrene skal gjenspeile de ulike sakstypenes kostnadsnivå på best mulig 
måte.  

- Tydelig, ved at forskriften skal være lett å lese og håndheve, med et klart og forståelig 
språk.  

- Fleksibel, på den måten at forskriften henviser til de årlige budsjettvedtakene når det 
gjelder gebyrets størrelse. Gebyrets innretning står fast fra år til år. 

 
En stor del av arbeidet med ny gebyrforskrift har bestått i å finne hensiktsmessige prinsipper og 
innretninger for gebyrbestemmelsene. Videre har arbeidet bestått i å identifisere kostnadsdrivere 



i saksbehandlingsprosessen, og knytte økonomiske variabler til dette. Dette er gjort for å oppnå 
bedre samsvar mellom kommunens faktiske ressursbruk og gebyret som faktureres tiltakshaver. 
 
Videre prosess 
Utkastet til forskrift sendes på høring. Etter gjennomgang av mottatte uttalelser vedtas endelig 
gebyrforskrift av Bystyret i desember. 
 
Forhold til lovverk 
 
Plan- og bygningsloven § 33-1 gir kommuner hjemmel til å ta gebyr for behandling av private 
planforslag og bygge-/delesaker: 
 
«… kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse 
… og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder 
behandling av private planforslag. […] Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige 
kostnadene kommunen har med slike saker.» 
 
Eierseksjonsloven § 15 gir kommuner hjemmel til å ta gebyr for seksjoneringssaker: 
 
«Kommunen kan fastsette et seksjoneringsgebyr for å behandle seksjoneringssøknaden. Gebyret 
kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker.» 
 
Matrikkellova § 32 gir kommuner hjemmel til å ta gebyr for oppmålingsforretning og 
matrikkelføring: 
 
«Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og 
anna arbeid etter lova her etter regulativ fastsett av kommunestyret sjølv. […] Gebyra kan i sum 
ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader styresmakta har med slikt arbeid.» 

Oppsummering av utkast til ny gebyrforskrift 
Utkastet til ny gebyrforskrift er delt inn i fem kapitler: 

 Første kapittel dekker alminnelige bestemmelser som gjelder for alle tjenestene. Dette handler 
blant annet om betalingsbestemmelser, bestemmelse om urimelig gebyr, klage og 
definisjonsliste. 

 Andre kapittel omhandler gebyr for private reguleringsplaner. 
 Tredje kapittel omhandler gebyr for bygge- og delesaksbehandling. 
 Fjerde kapittel omhandler gebyr for eierseksjoneringssaker. 
 Femte kapittel omhandler gebyr for oppmålingsforretning. 

 Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 
Første kapittel omhandler bestemmelser om betalingsplikt, tidspunkt for gebyrfastsettelse og 
fakturering, gebyr og priser i regulativet, kostnadsdekning av sakkyndig bistand, urimelig gebyr, 
klage, avslag, samt definisjoner og forklaringer. 
 
I § 1.4 understrekes det at det ikke er anledning til å klage på gebyrfastsettelsen. Bakgrunnen for 
dette er at gebyrer som følger av en lokal forskrift ikke er å anse som enkeltvedtak siden gebyrene 
følger direkte av regulativet/forskriften, og ikke beror på noen nærmere konkret vurdering.  
 



Derimot er det klageadgang på avslag på en søknad om gebyrreduksjon etter § 1.5 Reduksjon av 
urimelig gebyr. Forskriftens § 1.5 gir kommunen anledning til å redusere gebyr som etter 
kommunens vurdering anses urimelig. 
 
I § 1.6 finnes definisjoner og forklaringer av fagtermer. 

 Kapittel 2 – Private reguleringsplaner 
For private planforslag består samlet gebyr av gebyr for planinitiativ, gebyr for avholdte møter og 
saksbehandlingsgebyr beregnet etter om planforslagets karakteristikker møter krav til 
tilleggsgebyr. For arbeid som er pålagt etter plan- og bygningsloven men som ikke er nærmere 
regulert i forskrift, kan kommunen ta betalt etter medgått tid. 
  
Gebyr for oppstartsmøte og arbeidsmøter er fastsatt i § 2.1.2 og § 2.2.2. Kommunen bruker store 
ressurser på disse møtene med deltakelse fra mange berørte faginstanser. I tillegg vil behovet for 
møter med kommunen variere fra sak til sak. Derfor vil et gebyr per møte gi en treffsikker 
gebyrlegging. 
 
Totalt gebyr for et innsendt planforslag bestemmes av om forslagets innhold er av en art som gjør 
saksbehandlingen mer kompleks for kommunen. Derfor er det i arbeidet med ny forskrift lagt stor 
vekt på å finne gode kostnadsdrivere i saksbehandlingen, slik at gebyret i saken reflekterer 
kommunens ressursbruk på best mulig måte. 
Kostnadsdrivere som er av betydning for kommunens tidsbruk i saksbehandlingen er blant annet: 

 Om planforslaget er i strid eller i samsvar med kommuneplan 
 Antall arealformål i planforslaget 
 Bebyggelsens areal 
 Om planområdet ligger i byutviklingsområdet eller ikke 

 
Tilleggsgebyrene er regulert i § 2.2.2 til § 2.2.8 i forskriftsforslaget. 
Kapitlet inneholder også bestemmelser om utfylling, endringer og tilbaketrekking av eksisterende 
reguleringsplaner. 

 Kapittel 3 – Byggesak 
Gebyr for kommunens saksbehandling av søknadspliktige tiltak er tredelt. Alle tiltak betaler 
samme grunngebyr. Videre betales det gebyr for antall bruksenheter i søknaden som må 
registreres i matrikkelen. Til slutt betales det gebyr for saksbehandlingen etter hvilket tiltak det 
søkes om. 
 
I forslag til ny gebyrforskrift er bygningstype førende for gebyrstørrelse. For bolig og fritidsbolig tas 
det ikke gebyr etter bygningstype, men per boenhet eller per bygning. For andre bygninger vil 
gebyret fastsettes som enhetsgebyr per kategori av bygningstyper. Kommunen kan lettere 
dokumentere gjennomsnittlig kostnad per tiltakstype når gebyrene er enhetsgebyrer og ikke er 
beregnet etter eksempelvis areal. 

 
I forslaget til ny gebyrforskrift beregnes gebyr for dispensasjonssøknader etter hva det søkes om 
dispensasjon fra. I gjeldende gebyrforskrift avgjøres gebyret av om det kreves høring og politisk 
behandling av søknaden. 
 
Utover saksbehandlingsgebyrer gir forslaget til ny gebyrforskrift kommunen hjemmel til å kreve 
inn gebyr for merarbeid som oppstår ved søknader som ikke er komplett ved innsendelse. I tillegg 



tas det gebyr for forhåndskonferanse og gebyr i saker som trekkes etter hvor langt kommunen har 
kommet i saksbehandlingen.  

 Kapittel 4 – Eierseksjonering 
Bestemmelsene for seksjoneringsgebyr er lagt opp som enhetsgebyr for ulike former for 
seksjonering. Gebyret er per søknad i to kategorier avhengig av antall seksjoner. Ett gebyr til og 
med fire seksjoner i en sak, og ett gebyr for sak fra fem til åtte seksjoner. For seksjoner over åtte 
betales et tillegg per seksjon over åtte. 
 
I tillegg vil gebyret i en sak avhenge av om det er snakk om opprettelse av eierseksjon i nybygg 
eller eksisterende bygg og om et seksjonert sameie skal reseksjoneres. 
 
Det utløses et eget tilleggsgebyr ved befaring. 

 Kapittel 5 – Oppmålingsforretning 
Gebyret for oppmålingsforretninger beregnes som enhetsgebyr for sakstypen. For markarbeid 
beregnes et tillegg per grensepunkt. 
 
I de fleste kommuner i dag er oppmålingsgebyret knyttet til areal. Imidlertid så har den 
teknologiske utviklingen gjort at kommunens arbeid med oppmåling ikke øker proporsjonalt med 
arealet. 
 
Det er først og fremst antallet grensepunkter som påvirker arbeidsmengden ved markarbeid. 
Arbeidsgruppen har derfor vurdert at ved oppmålingsforretninger hvor det er nødvendig med 
markarbeid bør tilleggsgebyret for dette beregnes ut ifra antall grensepunkt. 
 
Nå-situasjon 
Gebyrregulativet for betaling av oppmålingsforretninger i 2021 er arealbasert. Grunngebyret 
gjelder for oppretting av en tomt fra 101 - 2000 m2 med tilleggskostnad for større tomter. Vi har 
en lavere gebyrsats for oppretting av små tomter under 100 m2 som skal brukes til private formål, 
som naust, uthus eller garasje.  
 
Endringsforslag 
Endringene som gjelder oppmåling, er gjort for å få en mer hensiktsmessig inndeling i samsvar 
med arbeidsinnsats mot gebyrsats. I ny struktur er det valgt å bruke antall målte grensepunkter i 
kombinasjon med grunngebyr for kontorarbeidet som beregningsgrunnlag istedenfor areal. 
Endringen er foreslått fordi arbeid med oppmåling av en tomt ikke øker proporsjonalt med arealet, 
og det er i stor grad antall grensepunkter som påvirker arbeidsmengden ved markarbeid.  
 
Konsekvenser 
En gjennomsnittlig tomt har fire grensepunkter, ett i hvert hjørne. Etter det nye gebyrforslaget vil 
fradeling av en liten tomt, for eksempel til naust eller garasje, få samme gebyr som fradeling av en 
stor tomt til for eksempel næringsformål, så lenge begge tomter har fire grensepunkter i hjørnene.  
 
Dette fører til at det er lite samsvar mellom verdi på tomta og gebyr for oppmålingsforretningen.  
Ifølge kommentar til matrikkelforskriften § 16 om gebyrfastsetting, har kommunen en relativt stor 
frihet til å utforme hensiktsmessig gebyrregulativ og kryss-subsidiere mellom enkeltsaker og 
mellom sakstyper etter matrikkelloven. 



 
I dette saksframlegget har rådmannen gjort vurderinger ut fra et strengt selvkostprinsipp, men det 
er et politisk spørsmål om det er ønskelig å subsidiere mindre, private tiltak slik som det er gjort 
fram til nå. Alternativt forslag til gebyr etter den nye gebyrforskriften er at subsidiering av mindre 
tiltak videreføres ved å skille mellom gebyr for oppretting av små tomter til «private formål som 
naust, uthus eller garasje» og tomter til andre formål. 
 

Vurderinger 
 
I den nye kommuneloven står det i § 15-1 Beregning av selvkost at «Hvis det er fastsatt i lov at 
kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte 
tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.» 
Begrepet «nødvendige kostnader» som brukes i alle lovbestemmelsene nevnt over er med andre 
ord en selvkostbegrensning. 
 
Selvkostkravet for tjenestene som denne forskriften regulerer er strenge. Det er ikke tilstrekkelig 
at selvkostprinsippet er fulgt på overordnet nivå. Kommunen må også dokumentere at selvkost er 
overholdt ned på den enkelte sakstypen. Dette krever at forskriften må gjenspeile kommunens 
ressursbruk i de enkelte sakene. 
 
Det strenge selvkostkravet gir kommunestyret begrensede muligheter for å kryss-subsidiere én 
gebyrtype på bekostning av en annen, f.eks. la byggesaksgebyret for eneboliger være vesentlig 
lavere enn gjennomsnittskostnaden mens gebyret for større boligblokker er høyere. 
 
For oppmålingsforretninger etter matrikkellova er det åpning for kryss-subsidiering mellom 
enkeltsaker og sakstyper, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til 
matrikkelforskriften § 16, H-2021-9001: 
«Kommunen må utforme gebyrregulativet slik at gebyret i en konkret sak ikke på en urimelig måte 
overstiger de faktiske (faste og variable) kostnadene i saken. Kommunen har likevel relativt stor 
frihet til å utforme et hensiktsmessig gebyrregulativ og kryss-subsidiere mellom enkeltsaker og 
mellom sakstyper. Departementet legger til grunn at det må foreligge en vesentlig 
beløpsdifferanse i forhold til de faktiske kostnadene før et gebyr må regnes som ugyldig.» 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser av ny gebyrforskrift 
 
Det er viktig at kommunens gebyrer står i forhold til den faktiske arbeidsmengden som de aktuelle 
arbeidsoppgavene genererer. Det er gjort en grundig jobb på Byutvikling og Bygg og miljø for å 
avdekke indikatorer på arbeidskrevende saker. Dette medfører en betydelig endring i innretningen 
på forslag til ny gebyrforskrift sammenlignet med betalingsregulativet som pr idag gjelder. Alt i alt 
er oppfatningen at foreliggende utkast til ny gebyrforskrift både sikrer brukerbetaling der det er 
hjemmel for det, og en rettferdig fordeling av gebyret slik at den som genererer mye arbeid for 
kommunen må betale mer enn den som genererer mindre arbeid. 
 
Kommunen har ikke adgang til å tjene penger på selvkostområdene. Selvkostfinansierte tjenester 
skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. Det er av denne grunn gjort 
en stor jobb når det gjelder å avklare hvor mange årsverk på de ulike kontorene som leverer 
tjenester som det kan tas gebyr for. Dette forholdet er nå hensyntatt i budsjettet, og tall fra 
budsjettarbeidet vil bli brukt videre for å fastsette de endelige gebyrsatsene. 



 
All den tid ny gebyrforskrift har vært under arbeid i forkant av arbeidet med budsjett 2022 er det 
ikke ennå foretatt beregninger som vil vise hvilket nivå de nye gebyrsatsene vil ligge på.   
 
Gebyrgrunnlaget for private planforslag vil i hovedsak bestå av driftsutgifter som er regnskapsført 
på KOSTRA-funksjon 301 Plansaksbehandling. Her regnskapsføres utgifter til arbeid med 
kommuneplan, arealplan, samt offentlige og private detaljreguleringsplaner. Det er bare arbeid 
med private innsendte planer frem til planforslaget fremmes som kan finansieres gjennom gebyr. 
Arbeid med overordnede og offentlige planer finansieres ikke med gebyrinntekter. 
 
Gebyrgrunnlaget for bygge- og delesaker vil i hovedsak bestå av driftsutgifter som er regnskapsført 
på KOSTRA-funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering. Her regnskapsføres utgifter til 
byggesaksbehandling, seksjoneringssaker og saksbehandling av utslippstillatelser etter 
forurensningsloven. Det er bare arbeid knyttet til byggesaksbehandling som kan finansieres av 
bygge-/delesaksgebyret. Eierseksjonering og utslippstillatelser er egne selvstendige gebyrkalkyler. 
 
Gebyrgrunnlaget for oppmålingsforretning vil i hovedsak bestå av driftsutgifter som er 
regnskapsført på KOSTRA-funksjon 303 Kart og oppmåling. Her regnskapsføres utgifter til 
kommunens kartgrunnlag, adresseforvaltning, matrikkelføring og oppmålingsforretninger. Det er 
bare arbeid knyttet til matrikkelføring og oppmålingsforretninger som kan finansieres av 
oppmålingsgebyret. Drift av kommunens kartgrunnlag og adresseforvaltning kan ikke finansieres 
med gebyrinntekter. 
 
Gebyrgrunnlaget for seksjoneringssaker vil i hovedsak bestå av driftsutgifter som er regnskapsført 
på KOSTRA-funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering. Det er bare saksbehandling 
etter lov om eierseksjoner som kan finansieres av seksjoneringsgebyret. 
Gebyrsatsene for 2022 vil ikke bli endelig besluttet før vedtaket av budsjett for 2022. 
 
Det beregnes ikke gebyr for veiledning etter forvaltningsloven § 11. Slik bistand fra kommunen 
skal være kostnadsfri for brukerne og ressursene som brukes til dette dekkes over 
kommunekassen, og finansieres ikke med gebyrinntekter. Heller ikke arbeid med 
klagesaksbehandling etter forvaltningsloven § 28 inngår i gebyrgrunnlaget. 
 

Konklusjon og anbefaling 
Rådmannen anbefaler at utkast til ny gebyrforskrift sendes på høring. 
 
 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 Rådmann  
  Knut A. Hernes 
  Kommunaldirektør 

Saksbehandler: Kristin Stavnes Jordbru  
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1 Forslag til ny gebyrforskrift 
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