
GEBYRER FOR DISPENSASJONER, FRADELINGSTILLATELSE OG OPPMÅLINGSFORRETNING-2019 

Kategori Enhet     

DISPENSASJON       

Dispensasjonssøknad, en bestemmelse Kr/søknad   3250 

Dispensasjonssøknad pr. bestemmelse mer enn en Kr/best.   1625 

Tillegg med krav om høring i dispensasjonssaker Kr/søknad   1625 

Tillegg med krav om politisk behandling og vedtak Kr/søknad   1625 

    

DELINGSTILLATELSE    

Delingstillatelse pbl § 20-1 bokstav m) Kr/parsell   2637 

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

    

OPPMÅLING    

Tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger Statens sats) Kr   525 

Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste       

  Areal 0-1000 m2 Kr/enhet   
9703 

  Areal over 1000 m2 og mindre eller lik 2000 m2 Kr/enhet   
10758 

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

m2 

Kr/1000 

m2   
1055 

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

m2 

Kr/1000 

m2  206 

Tillegg pr 1000 m2 for areal større enn 20 000 m2  

Kr/1000 

m2  

103 

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 - areal til og med 2000 m2 Kr/enhet   
6328 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon - areal over 2000 m2 Kr/enhet   
7383 

Registering av jordsameie Kr/time   
942 

Grensejustering- areal fra 0-250 m2 Kr/enhet   
2320 

Grensejustering -areal over 250 m2 og mindre eller lik 500 m2 Kr/enhet   
3692 

 Grensejustering anleggseiendom- areal fra 0-250 m2 Kr/enhet   
3164 

Grensejustering anleggseiendom - areal over 250 m2 og mindre eller lik 500 

m2 Kr/enhet   
4536 

Arealoverføring      

 -Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Kr/time   
942 

 - Anleggseiendom Kr/time   
942 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 

ved oppmålingsforretning Kr/time   
942 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter Kr/time   
942 

Privat grenseavtale  Kr/time   
942 

Tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger Statens sats) Kr   525 
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning -  byggesaker/ulovlige 
tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms". 

 


