
Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven 
og eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune, Viken 

Hjemmel: Plan- og bygningsloven (pbl) § 33-1, jf. også byggesaksforskriften (SAK), matrikkellova § 32, jf. også 
matrikkelforskriften, og eierseksjonsloven (eiersl) § 15.  

Vedtak: Indre Østfold kommune dd. mmmm 2019, sak xx/2019 
Ikrafttredelse: 1. januar 2020 

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. 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 dette regulativet skal betale gebyr. 

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

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering 

Gebyr etter denne forskriften beregnes etter de satser som gjelder for det aktuelle gebyrområdet på det tidspunktet 
saken mottas i kommunen.  

Med mindre annet er bestemt faktureres gebyret etter avholdt oppstartsmøte eller når kommunen har behandlet 
saken. Planforslag faktureres senest ved annengangsbehandling. 

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. Gebyr og priser i regulativet 

Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med 
selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene lavere enn 
selvkost. 

§ 1-4. Sakkyndig bistand 

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, 
vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått arbeidstid kommunen har med å 
hente inn denne bistanden. 

§ 1-5. Urimelig gebyr 

Dersom kommunen etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes 
ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

§ 1-6. Klage 

Når gebyret er hjemlet i pbl § 33-1 eller matrikkellova § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. 
Vedtak etter § 1-5 er enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans er Fylkesmannen i 
Oslo og Viken.  

§ 1-7. Avslag 

For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny 
eller endret søknad. 

§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad 

Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver 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. 



§ 1-9. Definisjoner og forklaringer 

I denne forskriften menes med: 

a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
b. Matrikkellova: Lov om eigedomsregistrering. 
c. Matrikkelforskriften: Forskrift om eiendomsregistrering. 
d. Eiersl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). 
e. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
f. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 eller 20-4.  
g. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig 

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

tiltakets kompleksitet og størrelse. Saksbehandlingsgebyr skal også dekke tilsynsvirksomhet og 
ulovlighetsoppfølging. 

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. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller 
seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som 
selvstendig eiendom. 

k. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager. 
l. 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.  
m. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 

til 199 tilhører bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper fra 211 – 840 er alt annet en bolig. 
n. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt 

i NS-3940. 

  



Kapittel 2 – Reguleringsplan 
 

§ 2-1. Tidspunkt for gebyrfastsettelse og fakturering 

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for kommunens arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal 

fremmes. Gebyret består av grunngebyr, variabelt gebyr og tilleggsgebyr, jf. § 2-2. 

Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn før gebyret er betalt. I saker som avsluttes før offentlig ettersyn 

faktureres gebyret når saken avsluttes. Oppstartsmøter faktureres når møtet er avholdt. 

§ 2-2. Gebyr for private reguleringsplaner 

Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Timepris      

2-2-1 
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr 
etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og 
administrasjon av tjenesten. 

Per time Kr X,- 

  Oppstart, jf. pbl § 12-8     

2-2-2 Oppstartsmøte Per møte Kr X,- 

  Trekk av søknad     

2-2-3 
For saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, men før 
førstegangsvedtak.  

Per planforslag 
X % av 

ordinært 
gebyr 

  Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11     

2-2-4 Grunngebyr Per planforslag Kr X,- 

  Variabelt gebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11     

2-2-5 Variabelt gebyr per påbegynt 10 dekar fra 10 til maksimalt 50 dekar.  Per 10 dekar Kr X,- 

  
Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i reguleringsplanen. 
Kun ny bebyggelse skal medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller 
medregnes ikke.  

    

2-2-6 For planer avsatt til boligformål. Beregnes for maksimalt 100 boenheter.  Per boenhet Kr X,- 

2-2-7 For formål annet enn bolig. Beregnes for maksimalt 10 000 m2 BRA.  Per 100 m2 BRA Kr X,- 

2-2-8 
Tillegg for planer som er vesentlig i strid med overordnet plan. Eksempelvis 
omregulering fra industriområde til boligområde.  

Per planforslag Kr X,- 

  
Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og 
kap. 14 

    

2-2-9 Tillegg for planer som krever planprogram Per planforslag Kr X,- 

2-2-10 Tillegg for konsekvensutredning  Per planforslag Kr X,- 

  Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd     

2-2-11 Mindre endringer i reguleringsplan som må avgjøres politisk Per søknad Kr X,- 

2-2-12 Mindre endringer i reguleringsplan som kan avgjøres administrativt Per søknad Kr X,- 

  



Kapittel 3 – Byggesak 

§ 3-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser 

Alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal betale saksbehandlingsgebyr, med mindre det går fram noe 
annet av regulativet.  

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og andre formål), benyttes satser per boenhet for 
boligformål jf. gebyrnr. 3-6-b2 til 3-6-b5 og sats etter intervall for bruksareal for andre bygg jf. gebyrnr. 3-6-b9 eller 3-6-
b14. 

§ 3-2. 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. 10 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.  

§ 3-3. 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 SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og SAK kapittel 16. 

Det vises også til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.  

§ 3-4. Tilbaketrekking av søknad 

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har 
kommet i saksbehandlingen. 

§ 3-5. Dispensasjon 

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. 
Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.  

Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Behandling av søknad om dispensasjon, jf. pbl kap. 19     

3-5-1 Søknad behandlet etter delegert fullmakt Per søknad Kr X,- 

3-5-2 Søknad som krever politisk behandling Per søknad Kr X,- 

§ 3-6. Gebyr for byggesaker 

a) Generelle gebyrsatser 
Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Timepris     

3-6-a1 
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått 
tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. 

Per time Kr X,- 

  Andre tiltak     

3-6-a2 Forhåndskonferanse Per stk. Kr 0,- 

3-6-a3 Behandling av tillatelse til å fravike tekniske krav, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd  Per fravik Kr X,- 

3-6-a4 Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK § 6-8 Per søknad Kr X,- 

3-6-a5 Lokal godkjenning av ansvarsrett, jf. SAK § 11-4, 6. ledd Per søknad Kr X,- 

3-6-a6 Igangsettingstillatelse Per søknad Kr X,- 

3-6-a7 Endring av tillatelse Per søknad Kr X,- 

3-6-a8 Midlertidig brukstillatelse Per søknad Kr X,- 

3-6-a9 Ferdigattest Per søknad Kr 0,- 

 

b) Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-3 
Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  
Oppføring, vesentlig endring eller reparasjon av bolig og fritidsbolig, samt 
bruksendring til bolig og fritidsbolig, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 a, b, d 

    

3-6-b1 
Boligbygning til og med 2 boenheter (f.eks. enebolig og tomannsbolig)  
Bygningstype 111-124 

Per søknad Kr X,- 

3-6-b2 
Fritidsbolig 
Bygningstype 161-163 

Per søknad Kr X,- 



Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  
Oppføring, vesentlig endring eller reparasjon av bolig og fritidsbolig, samt 
bruksendring til bolig og fritidsbolig, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 a, b, d 

    

 
For andre boligtyper som rekkehus, flermannsbolig, kjedehus, andre småhus og 
store boligbygg betales tillegg pr boenhet. Beregnes for maksimalt 30 enheter 
Bygningstype 131-136, 141-159 

  
  

3-6-b3 Tillegg per boenhet fra 3 enheter til og med 8 enheter Per boenhet Kr X,- 

3-6-b4 Tillegg per boenhet fra 9 enheter til og med 18 enheter Per boenhet Kr X,- 

3-6-b5 Tillegg per boenhet fra 19 enheter – Beregnes for maksimalt 30 enheter Per boenhet Kr X,- 

3-6-b6 Gebyr for bruksendring til bolig/fritidsbolig, jf. pbl § 20-3 jf. § 20-1 d Per boenhet Kr X,- 

3-6-b7 Gebyr for oppdeling av boenheter beregnes etter gebyrnr. 3-6-b2 til 3-6-b5. Se gebyrnr. 3-6-b2 til 3-6-b5 

3-6-b8 Sammenføying av bruksenhet bolig/fritidsbolig, jf. pbl § 20-3, § 20-1 g  Per søknad Kr X,- 

 

Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  
Alle øvrige nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, ombygginger og bruksendringer, 
jf. pbl § 20-3, jf. §§ 20-1 a, b, d  

   

3-6-b9 0 m2 til og med 50 m2 BYA Per søknad Kr X,- 

3-6-b10 51 m2 til og med 200 m2 BYA Per søknad Kr X,- 

3-6-b11 201 m2 til og med 400 m2 BYA Per søknad Kr X,- 

3-6-b12 401 m2 til og med 600 m2 BYA Per søknad Kr X,- 

3-6-b13 Over 600 m2 BYA Per søknad Kr X,- 

3-6-b14 Landbruksbygg med krav om ansvarlige foretak Per søknad Kr X,- 

 

Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Andre tiltak som ikke beregnes etter bebygd areal    Tiltakskl. 1 Tiltakskl. 2. 3 

3-6-b15 
Plassering og oppføring av konstruksjon og anlegg, for eksempel 
VA-anlegg og støttemur, jf. pbl § 20-3 jf. § 20-1 a 

Per tiltak Kr X,-  Kr X,- 

3-6-b16 
Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av konstruksjoner og 
anlegg, jf. pbl § 20-3 jf. 20-1 b 

Per tiltak Kr X,- Kr X,- 

3-6-b17 
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske 
installasjoner, som for eksempel rehabilitering av skorstein, jf. pbl 
§ 20-3 jf. § 20-1 f 

Per tiltak Kr X,- Kr X,- 

3-6-b18 
Fasadeendring, plassering av skilt/reklame og oppføring av 
innhengning mot veg, jf. pbl § 20-3 jf. 20-1 c, h og i 

Per tiltak Kr X,- Kr X,- 

3-6-b19 
Vesentlig terrenginngrep og anlegg av veg, parkering og 
landingsplass, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 k og l 

Per tiltak Kr X,- Kr X,- 

 

Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Riving etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e     

3-6-b20 Bruksareal til og med 100 m² Per søknad Kr X,- 

3-6-b21 Bruksareal over 100 m² til og med 500 m² Per søknad Kr X,- 

3-6-b22 Bruksareal mer enn 500 m² Per søknad Kr X,- 

 

c)  Søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl § 20-4  
Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Mindre tiltak, jf. pbl § 20-4     

3-6-c1 

Mindre tiltak på bebygd eiendom, jf. pbl § 20-4 a jf SAK § 3-1 
For eksempel: Tilbygg <50 m2, frittliggende garasje/uthus <70 m2, 
bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, mindre 
fasadeendring, skilt/reklame m.m. 

Per tiltak Kr X,- 

3-6-c2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket <1000 m2, jf. pbl § 20-4 b Per tiltak Kr X,- 

3-6-c3 Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner, jf. pbl § 20-4 c Per tiltak Kr X,- 

3-6-c4 Riving av mindre tiltak som nevnt i SAK § 3-1, jf. pbl § 20-4 a Per tiltak Kr X,- 

3-6-c5 Oppretting av ny matrikkelenhet og arealoverføring, jf. pbl § 20-1 m jf. § 20-4 d Per enhet Kr X,- 

3-6-c6 Andre mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl § 20-4 e Per tiltak  Kr X,- 

  



Kapittel 4 – Arbeid etter matrikkellova 

§ 4-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser 

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale saksbehandlingsgebyr. 

For kompliserte og tidkrevende saker der arbeidet til kommunen åpenbart vil overstige hva som dekkes inn gjennom de 
enkelte gebyrene kan kommunen på forhånd velge at det skal faktureres etter medgått tid. 

Gebyret blir fakturert ved fullført forretning. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke 
i perioden fra 15. oktober til 15. april. 

§ 4-2. Oppretting av flere tilgrensede matrikkelenheter 

Ved oppretting av flere tilgrensede eiendomsenheter samtidig reduseres gebyrene per enhet med følgende 
prosentsatser 

Antall enheter Reduksjon per enhet 

1-5 0 % 

6-15 10 % 

Over 15 20 % 

§ 4-3. Avbrutt forretning 

Gebyr for utført arbeid settes til 1/3 av beregnet gebyr i disse tilfellene: 
- Når saken blir trukket før den er fullført 
- Saken må avvises 
- Saken lar seg ikke matrikkelføre grunnet endrede hjemmelsforhold 
- Saken lar seg av andre grunner ikke fullføre av årsaker som ikke skyldes kommunen 

§ 4-4. Gebyr etter matrikkellova 

Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Timepris     

4-4-1 

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr 
etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og 
administrasjon av tjenesten. Registrering av jordsameie, privat grenseavtale 
og fastlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  

Per time Kr X,- 

  Kontorforretning, jf. matrikkelforskriften § 40     

4-4-2 Kontorforretning betales etter medgått tid. Per time Kr X,- 

  Oppretting av grunneiendom og festegrunn     

4-4-3 areal fra 0 - 250 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-4 areal fra 251 - 2 000 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-5 areal fra 2 001 – 20 000 m2  Per eiendom Kr X,- 

4-4-6 For arealer over 20 001 m2 betales gebyrnr. 4-4-5 og tillegg etter medgått tid Per time Kr X,- 

  Oppretting av uteareal på eierseksjon     

4-4-7 Areal fra 0 - 50 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-8 Areal fra 51 - 250 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-9 Areal fra 251 – 2 000 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-10 Areal fra 2 001 m2, økning pr. påbegynt dekar Per dekar Kr X,- 

  Arealoverføring     

4-4-11 Areal fra 0 - 250 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-12 Areal fra 251 – 1 000 m2 Per eiendom Kr X,- 

4-4-13 Areal fra 1 001 m2, økning pr. påbegynt dekar Per dekar Kr X,- 

  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
Arealoverføring utløser dokumentavgift. 

  
  

  Utsatt oppmålingsforretning     

4-4-14 Ved oppretting av matrikkel faktureres pr. tomt etter gebyrene over. Per søknad Kr X,- 

  Anleggseiendom     

4-4-15 
Arbeid etter matrikkellova som gjelder anleggseiendom faktureres etter 
medgått tid. 

Per time Kr X,- 

  Klarlegging av eksisterende grense     

 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 
ved oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning. 

 



Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 
 

4-4-16 Første punkt Per grensepunkt Kr X,- 

4-4-17 Andre punkt Per grensepunkt Kr X,- 

4-4-18 For overskytende grensepunkter Per grensepunkt Kr X,- 

 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning. 

 

4-4-19 Første punkt Per grensepunkt Kr X,- 

4-4-20 Andre punkt Per grensepunkt Kr X,- 

4-4-21 For overskytende grensepunkter Per grensepunkt Kr X,- 

  Utstedelse av matrikkelbrev     

4-4-22 Matrikkelbrev til og med 9 sider Per brev Kr X,- 

4-4-23 Matrikkelbrev over 9 sider Per brev Kr X,- 

 

§ 4-5. Grensejustering 

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal 
(maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % 
av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser 
gjelde. Summen av arealer som skifter eiendom i en og samme forretning, danner grunnlaget for beregning av 
gebyret. 
 
Gebyrnr. Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr 

  Grensejustering      

4-5-1 Areal fra 0 - 250 m2 Per søknad Kr X,- 

4-5-2 Areal fra 251 - 500 m2 Per søknad Kr X,- 

  



Kapittel 5 – Eierseksjonering 

§ 5-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser 

Alle søknadspliktige tiltak etter eierseksjonsloven § 15 skal betale gebyr etter dette regulativet. 

§ 5-2. Saker som ikke blir fullført 

Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr. Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er 
påbegynt skal det betales gebyr beregnet etter medgått tid. 

§ 5-3. Gebyr etter eierseksjoneringsloven 

Gebyrnr. Gebyrtype  Beregningsenhet Gebyr 

  Timepris     

5-3-1 
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas 
gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og 
administrasjon av tjenesten.   

Per time Kr X,- 

  Oppretting av eierseksjoner, nybygg     

5-3-2 1-3 seksjoner Per søknad Kr X,- 

5-3-3 4-8 seksjoner Per søknad Kr X,- 

5-3-4 Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon Per seksjon Kr X,- 

  Maksimalt beregnes gebyr 30 seksjoner     

  Oppretting eierseksjoner, eksisterende bygg     

5-3-5 1-3 seksjoner Per søknad Kr X,- 

5-3-6 4-8 seksjoner Per søknad Kr X,- 

5-3-7 Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon Per seksjon Kr X,- 

  Maksimalt beregnes gebyr 30 seksjoner     

  Reseksjonering, endring av eierseksjoner i seksjonert sameie     

5-3-8 1-3 seksjoner Per søknad Kr X,- 

5-3-9 4-8 seksjoner Per søknad Kr X,- 

5-3-10 Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon Per seksjon Kr X,- 

5-3-11 Maksimalt beregnes gebyr 30 seksjoner     

  Andre tiltak     

5-3-12 Tilleggsgebyr ved befaring Per befaring Kr X,- 

5-3-13 Sletting/oppheving av seksjonert sameie Per søknad Kr X,- 

 


	Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune, Viken
	Hjemmel: Plan- og bygningsloven (pbl) § 33-1, jf. også byggesaksforskriften (SAK), matrikkellova § 32, jf. også matrikkelforskriften, og eierseksjonsloven (eiersl) § 15.
	Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
	§ 1-1. Betalingsplikt
	§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering
	§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet
	§ 1-4. Sakkyndig bistand
	§ 1-5. Urimelig gebyr
	§ 1-6. Klage
	§ 1-7. Avslag
	§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad
	§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

	Kapittel 2 – Reguleringsplan
	§ 2-1. Tidspunkt for gebyrfastsettelse og fakturering
	§ 2-2. Gebyr for private reguleringsplaner

	Kapittel 3 – Byggesak
	§ 3-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser
	§ 3-2. Tilsyn
	§ 3-3. Ulovlig byggearbeid
	§ 3-4. Tilbaketrekking av søknad
	§ 3-5. Dispensasjon
	§ 3-6. Gebyr for byggesaker

	Kapittel 4 – Arbeid etter matrikkellova
	§ 4-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser
	§ 4-2. Oppretting av flere tilgrensede matrikkelenheter
	§ 4-3. Avbrutt forretning
	§ 4-4. Gebyr etter matrikkellova
	§ 4-5. Grensejustering

	Kapittel 5 – Eierseksjonering
	§ 5-1. Gebyrplikt og unntaksbestemmelser
	§ 5-2. Saker som ikke blir fullført
	§ 5-3. Gebyr etter eierseksjoneringsloven


