
GEBYRER FOR DISPENSASJONER, FRADELINGSTILLATELSE OG 

OPPMÅLINGSFORRETNING FOR 2020 

Kategori Enhet     

TINGLYSING 

Elektronisk tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger statens sats) Kr/stk   540 

Papirbasert tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger statens sats) Kr/stk  585 

 

DISPENSASJON 

  

Dispensasjonssøknad, en bestemmelse Kr/søknad   3351 

Dispensasjonssøknad pr. bestemmelse mer enn en Kr/best.   1675 

Tillegg med krav om høring i dispensasjonssaker Kr/søknad   1675 

Tillegg med krav om politisk behandling og vedtak Kr/søknad   1675 

 

DELINGSTILLATELSE 

Delingstillatelse pbl § 20-1 bokstav m) Kr/parsell   2719 

 -Ved flere parseller tillegg på 50% pr. ekstra parsell       

 

OPPMÅLING 

Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste. Inkluderer inntil 5 grensemerker.  

  Areal 0-1000 m2 Kr/enhet   
10004 

  Areal over 1000 m2 og mindre eller lik 2000 m2 Kr/enhet   
11091 

 Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 2000 m2 og mindre eller lik 5 000 

m2 

Kr/1000 

m2   
1088 

Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 5000 m2 og mindre eller lik 20 000 

m2 

Kr/1000 

m2  212 

Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 20 000 m2  

Kr/1000 

m2  

106 

Skrivebordsforretninger- ikke måling i marka. Gebyrlegges med 70% av gebyret for tilsvarende arealstørrelse under 

«Oppretting av grunneiendom festegrunn, anleggseiendom og punktfeste» 

  

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

-følger priser for oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon. Inkluderer inntil 5 grensemerker.   
 

Areal til og med 2000 m2.  Kr/enhet   
6524 

Areal over 2000 m2.  Kr/enhet   
7612 

   
 

GRENSEJUSTERING   
 

Grensejustering. Grensemerker kommer som tillegg.    
 

Areal fra 0-250 m2.  Kr/enhet   
2392 

Areal over 250 m2 og mindre eller lik 500 m2. Kr/enhet   
3806 

Grensejustering anleggseiendom. Grensemerker kommer i tillegg.   
 

Areal fra 0-250 m2.  Kr/enhet   
3262 

Areal over 250 m2 og mindre eller lik 500 m2.  Kr/enhet   
4677 



    

DIVERSE 

Arealoverføring. Grensemerker kommer som tillegg. 

  

 -Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Kr/time   
971 

 - Anleggseiendom Kr/time   
971 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 

ved oppmålingsforretning. Grensemerker kommer som tillegg.  Kr/time   
971 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter. Grensemerker kommer 

som tillegg.  Kr/time   
971 

Registering av jordsameie Kr/time   
971 

Privat grenseavtale. Grensemerker kommer som tillegg. Kr/time   
971 

Godkjente grensemerker Kr/stk   100 

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning -  

byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms". 

 


