
 
 

 

Lokal forskrift for gebyr: Reguleringsplan, 

bygge- og 
delesaksbehandling, oppmåling og 
eierseksjonering 

 
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, 
matrikkelloven § 32, jf. også matrikkelforskriften, og eierseksjonsloven § 

15. Vedtak: Formannskapet i Lyngen kommune. Ikrafttredelse: 

XX.xx.xxxx 
 

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 
 

Gebyrer etter denne forskrift betales etter faktura utstedt av kommunen. Gebyr er det som til 

enhver tid er fastsatt gjennom vedtak i Kommunestyret. Betaling kan kreves før forretning 
berammes, arbeid igangsettes eller før tillatelser/vedtak fattes. 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 

 

§ 1-1. Betalingsplikt 
Alle som får utført tjenester etter gebyrregulativet skal betale gebyr. Gebyret ilegges 

tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen 

betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter. 

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven eller eierseksjonsloven. 

Kommunen krever i tillegg inn tinglysningsgebyr og dokumentavgift i saker der 
kommunen må forskuttere dette. 

 

§ 1-2. Fakturerings- og betalingstidspunkt 

Gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonering beregnes etter 
de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad er mottatt av kommunen. 

Med mindre annet er spesifisert, faktureres saken når vedtak fattes eller når kommunen 

har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Kommunen kan kreve inn gebyr på forhånd. 

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er 

påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr. 

 

§ 1-3. Gebyrene i regulativet 

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de enkelte sakstypene og er beregnet 

i samsvar med selvkostprinsippet. Timeprisene i regulativet er beregnet for hvert 
enkelt gebyrområde. Disse dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og 

administrasjon av tjenesten. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret. 

 

§ 1-4. Tilbaketrekking av søknad 

Dersom søknad trekkes tilbake, skal søker betale en andel av gebyret avhengig av hvor 
langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet 

hvor mye som skal betales. 

 

§ 1-5. Avslag 

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens 

utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært 
gebyr. Avslagsgebyr godskrives ikke ved innsending av ny revidert søknad. 

 

§ 1-6. Klage 

Det er ikke anledning til å klage på gebyrer som er vedtatt av kommunestyret, med 

unntak av de tilfeller hvor kommunen etter eget skjønn har tatt i bruk § 1-7 om 
åpenbart urimelig gebyr. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr kan påklages etter 

reglene i forvaltningsloven. 
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§ 1-7. Definisjoner og forklaringer 

I denne forskriften menes med: 

a. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, 
soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, 

jf. SAK § 2-2. 

b. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder 
fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457. 

c. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet 
med utgangspunkt i NS-3940. 

d. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted 

og lager. 

e. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. 
Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning. 

f. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer 

og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til eierseksjonsloven 
regnes som selvstendig eiendom. 

g. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 

163 etter NS-3457. 

h. Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere 

bruksenheter som ikke er bolig. Eiendom med en eller flere boenheter samt en eller 
flere bygninger for fiskeri eller landbruk klassifiseres som kombinasjonseiendom. 

i. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer 
bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), 

festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller 

seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret 
(Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret). 

j. Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for 
offentlige formål klassifiseres som næringseiendom. 

k. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 

l. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i 
saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. 

m. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4. 
n. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) 

o. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, 
kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4. 

 

Kapittel 2 – Reguleringsplan 
 

§ 2-1. Generelt 
Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. Forskriften gjelder saker som 

omfattes av pbl. Kap.12. 
 

§ 2-2. Faktureringstidspunkt 

Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn før gebyret er betalt. Kommunen kan 
avslutte saker hvor det er mer enn 1 år siden siste kontakt mellom kommunen og regulant. 

Oppstartsmøter faktureres når regulant anmoder om oppstartsmøte. Gebyr for avklaring 

av reguleringsspørsmål eller pbl. 12-8 faktureres når regulant anmoder om en slik sak. 
 

§ 2-3. Timepris 

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått 

tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. 

 

Kapittel 3 – Bygge- og delesaksbehandling 
 

§ 3-1. Generelt 
Forskrift med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1. 

Alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal betale saksbehandlingsgebyr etter 

dette regulativet, med mindre noe annet er spesifisert. 
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I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige, gebyr for behandling av eventuelle 

dispensasjoner, samt gebyr for kart i henhold til gjeldende regulativ. 
 

§ 3-2. Gebyrberegning 

Samlet gebyr skal dekke saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt 

kommunens veiledning- og tilsynsvirksomhet. 

Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver. Det tas gebyr pr. bygning/ byggesak. 

 

§ 3-3. Tilsyn 

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med 

bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre 
gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. Inntil 20% 

av byggesaksgebyrene går til å dekke kostnadene med kommunens tilsynsvirksomhet. 

 

§ 3-4. Ulovlig byggearbeid 

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl 

§ 32-8, kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser 

i byggesaksforskrifta § 16-1. Det vises til plan- og bygningslovens § 32-8 og til kapittel 
16 i forskrift om byggesak m/veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. 

Det vises til plan- og bygningslovens § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter. 
 

§ 3-5. Timepris 

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl, 

gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, 

støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. Timesats for ulike gebyrområdene finnes i vedtatt 
gebyrregulativ. 

 

§ 3-6. Refusjoner vedr. søknader som trekkes eller returneres 

Når en sak trekkes etter at igangsettingstillatelse er gitt ved bortfall av tillatelse i hht pbl § 
21- 9 første ledd, refunderes ikke noe gebyr. Gebyr for godkjenning av foretak/ 

ansvarsretter/ dispensasjoner refunderes ikke. 
 

§ 3-7 Søknader som vurderes etter pbl. § 20-5 g 

Dette er søknader som etter en vurdering av saksbehandler kommer inn under pbl § 20-

5 generelt og punkt f: andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra 
søknadsplikten. Gebyrlegges ihht gjeldende gebyrregulativ. 

 

Kapittel 4 – Oppmålingsforretning 
 

§ 4-1. Generelt 
Forskrift med hjemmel i matrikkelloven § 32. 

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven skal betale gebyr. 

Sammenslåing av matrikkelenheter er gratis, men det påløper gebyr for matrikkelbrev. 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 
saken, opprettholdes likevel gebyrkravet. 

 
§ 4-2. Vintertid 

Den generelle behandlingsfristen på 16 uker for saker etter matrikkelloven, skal ikke løpe 

i vintermånedene 15.oktober til 15.mai. Jfr. Matrikkelforskriftens § 18, 3. ledd. 

 

§ 4-3. Timepris 

For de tjenester som ikke er omtalt eller passer inn i regulativet, men som krever 
behandling etter matrikkeloven, gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant 

annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon og tilsyn. 

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. 
Timepris gjelder også for registrering av privat grenseavtaler og registrering av 

eksisterende jordsameie. 
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§ 4-4. Kartavgift 

Salg av kartdata gjøres i henhold til inngått samarbeidsavtale. De til enhver tid 
gjeldende veiledninger fra GEOVEKST-forum følges ved prissettingen. Prisen avhenger 

av datainnhold, arealstørrelse og antall bygg. Egen priskalkulator. Disse gebyrene er 

merverdiavgiftspliktig. 

 

§ 4-5. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises, 

eller saken ikke kan matrikkelføres på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 

1/3 av gebyrsatsene etter bestemmelsene i gebyrregulativet vedrørende etablering av 
matrikkelenhet. 

 

Kapittel 5 – Eierseksjonering 
 

§ 5-1. Generelt 

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter 

gjeldende gebyrregulativ. 


