
Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 
 

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 §33-1: 

 Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl). 

 Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova). 

Generelle bestemmelser: 

 Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og 

gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandlingen starter. 

 Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 

morarente, jf. Lov om renter ved forsinket innbetaling mm. Ved forsinket betaling samt 

purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 

tvangsinnfordring. 

 Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt. 

 Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene. 

 Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest er inkludert i gebyrene. 

 Andelen gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10%. 

 Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter egne 

satser under «Dispensasjoner». 

 

Reduksjon i gebyr 

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingsfrist reduseres gebyret, jf. Forskrift om byggesak §7-4. 

Gebyr ved avslag 

Dersom søknad om tillatelse til tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr ihht regulativet for omsøkte 

tiltak. 

Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 

tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50% av det gebyret som ble betalt ved første gangs 

behandling. 

Arealberegning 

Bruksareal (BRA) beregnes som beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk §5-4. 

Meglerpakke 

Innhenting av opplysninger for aktuell matrikkelenhet faktureres á kr 2.000,-. Meglerpakken 

gjelder også for privatpersoner som selger boligen privat. 

  



Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan og bygningsloven §20-1: 

 Ett-trinns søknad Rammetillatelse Igangsettingstillatelse 

 

Enebolig, Pbl § 20-1 a) 

 

Kr 7.800,- Kr 7.200,- Kr 2.800,- 

Fritidsbolig, Pbl § 20-1 a) 

 

Kr 9.800,- Kr 9.300,- Kr 3.800,- 

Tilbygg, påbygg til bolig og 

fritidsbolig, Pbl §20-1 a) 

Kr 4.700,- Kr 3.100,- Kr 2.800,- 

 

Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter, 

gjelder også fritidsboliger med flere leiligheter, samt bruksendring pbl §20-1 d): 

 Ett-trinns søknad Rammetillatelse Igangsettingstillatelse 

 

Pris per leilighet Kr 4.700,-  Kr 3.100,- Kr 2.800,- 

 

Anlegg o.l §20-1, l) 

 

Anlegg av lekeplass, idrettsanlegg Kr 1.000,- 

Havn, kai, molo, småbåthavn Kr 9.800,- 

Vesentlige terrenginngrep og anlegg §20-1, k), l) 

 

Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 1 Kr 7.200,- 

Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 2 Kr 15.500,- 

Vesentlige terrenginngrep tiltaksklasse 3 Kr 20.700,- 

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie §20-1, m) 

 



Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller 

nytt jordsameie, eller ny festegrunn for bortfeste som kan 

gjelde mer enn 10 år eller arealoverføring, jfr 

Matrikkellova. 

NB!Det anmerkes at dette gjelder per matrikkelenhet, ikke 

per søknad 

 

 

Kr 3.200,- 

Øvrige søknadspliktige tiltak etter §20-1 

 

Øvrige tiltak(eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, 

reklame, støyavskjerming, grave- og fyllingsarbeider ol.) 

 

Kr 3.200,- 

Riving av tiltak § 20-1 e) Kr 3.200,- 

Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk 

Satsene gjelder pr endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal eller økning i 

antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter 

Endringssøknad – tekniske installasjoner Kr 1.600,- 

Endringssøknad – søknadspliktige tiltak Kr 4.700,- 

 

  



Næringsbygg – nybygg, tilbygg og påbygg 

Gjelder næringsbygg – nybygg, tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved 

kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes satser for «Bolig med med flere leiligheter, 

inkludert tilbygg, påbygg hvor det etableres nye boenheter, gjelder også fritidsboliger med flere 

leiligheter».  

Grunntakst ett-trinns søknad Rammetillatelse Igangsettingstillatelse 

 

Kr 4.700,-  Kr 3.100,- Kr 2.800,- 

 

Søknadspliktige fasadeendringer pbl §20-1, c) 

 

Søknadspliktige fasadeendringer Kr 2.600,- 

Bruksendring §20-1, d) og g) 

 

Bruksendringer uten bygningsmessige endringer Kr 3.200,- 

For bruksendringer som medfører oppdeling av 

bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som 

omfatter tilbygg/påbygg  

Det skal belastes gebyr for 

tilsvarende nytt tiltak etter satsene i 

pkt. om «Bolig med flere leiligheter, 

inkludert tilbygg/påbygg hvor det 

etableres nye boenheter, gjelder 

også fritidsboliger med flere 

leiligheter»  og «Næringsbygg – 

nybygg, tilbygg og påbygg». 

For bruksendring som medfører bygningsmessige 

endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av 

bruksenheter 

Det skal belastes 50% av grunntakst 

for tilsvarende nytt tiltak dersom 

endringen er søknadspliktig. 

Minstegebyr kr 3.100,- 

Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon § 20-1, f) 

 

Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og 

varmepumpeanlegg, brannanlegg og lignende 

 

Kr 3.200,- 



Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg med ny 

prosjektering 

 

Kr 7.800,- 

Private vann- og avløpsledninger 

Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde < 5 km 

Offentlige vann- og avløpsledninger. Trasélengde > 5 km 

Kr 3.200,- 

Kr 7.800,- 

Kr 9.800,- 

Nedgraving tanker, tanker på terreng ( slamavskiller, 

oljetanker o.l) 

 

Kr 3.200,- 

Utslippstillatelse Kr 3.200,- 

 

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, pbl § 20-4 

Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 a-d) 

 

Mindre byggearbeid, SAK10 § 3-1 a-d) Kr 3.200,- 

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, SAK10 § 3-2 

 

Driftsbygninger i landbruket, BRA < 1000 m2 Kr 3.200,- 

Midlertidige tiltak, pbl § 20-4, c) 

 

Midlertidige bygninger, kontruksjoner eller anlegg som 

ikke skal plasseres for lengere tidsrom enn 2 år 

 

Kr 3.200,- 

Tiltak om krever dispensasjon 

 

Dispensasjon fra en enkel bestemmelse i plan- 

og bygninglovgivningen 

 

Kr 3.200,- 

Dispensasjon fra flere bestemmelser i plan- og 

bygningslovgivningen 

 

Kr 4.700,- 



Der det kreves høring fra andre offentlige 

myndigheter betales i tillegg 

 

Kr 3.200,- 

 

Dispensasjoner, pbl § 19  
For behandling av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra 

planbestemmelser belastes gebyr etter følgende tabell: 

Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring  Kr 9.800,- 

Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring  Kr 6.700,- 

 
Behandling av saker som omfattes av forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. 

Jordlovsbehandling Kr 2.100,- 

Konsesjon ved erverv av fast eiendom Kr 5.200,- 

 

Situasjonsplan-/ kart 

Kommunale ledningsnett (V&A), veg og evt. annen temadata fra kartserver (GIS/LINE) 

For standard situasjonskart, levert digitalt pr e-post betales Kr 700,- 

For standard situasjonskart, levert på papir pr post betales Kr 800,- 

 

Type bistand 

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslov-
givingen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme- og / eller igangsettingstillatelse. 

Det må betales dobbelt gebyr for saksbehandling i forbindelse med etterhåndsgodkjenning, tilsyn og 
kontroll av slike ulovlige byggearbeider.  Dersom den konkrete saken etter en beregning av faktisk 
medgått tid krever mer ressurser enn det som dekkes av det faste gebyret, kan det ilegges 
tilleggsgebyr etter bestemmelsene om medgått tid (100% tillegg til ordinært gebyr, + evt. tillegg iht. 
bestemmelsene om medgått tid). 

 

Fritak for gebyr 

Når særlige grunner tilsier det kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller 
delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. 

Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer: Gebyrer etter gebyrregulativet for tekniske tjenester 
kan av vedkommende virksomhetsleder reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er 
oppfylt: 

1.  Saken må være av mindre omfang; for byggesaker må tiltaket være uten ansvarsrett og i 
tiltaksklasse 1. 



2.  Søkeren må være en lokal forening eller et lag med ideelt formål som er berettiget 
kulturstøtte fra Lyngen kommune. 

3.  Tiltaket skal ikke tjene næringsformål. 

4.  Standardiserte byggesøknadsblanketter skal benyttes i byggesaken (f.eks. fra dibk.no). 

5.  Gyldige vedtekter for drift- og vedlikehold skal fremlegges søknad om tillatelse til tiltak etter 
pbl. 

 


