
6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

areal fra 0 – 250 m² 

areal fra251– 500 m² 

areal fra 501 – 2000 m² 

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. (areal ut over 5000 m² faktureres etter medgått tid, d.v.s. 18.500 kr eller timesats etter medgått ti

punktfeste med oppmålingsforretning. 

Grunneiendom og festegrunn uten oppmålingsforretning gjelder hvis vilkår i matrikkellovens § 10 fjerde ledd er oppfylt. Hvis deler av grense 

oppmåling av disse grensene etter medgått tid, dvs. 3.500 kr, eller timesats etter medgått tid hvis dette overstiger 3.500 kr.

Punktfeste uten oppmåling. Gjelder f.eks. der bygning er kartfestet. 

6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

areal fra 0 – 500 m² 

areal fra 501 – 2000 m² 

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 

6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

areal fra 0 – 250 m² 

areal fra 251 – 500 m² 

areal fra 251 – 2000 m² 

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 

6.1.4 Oppretting av anleggseiendom 

Volum fra 0 -2000m3 

Volum fra 2001 m3 -økning påbegynt 1000m3 

6.1.5 Registrering av jordsameie 



6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

Minstegebyr 

6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. Tillegg for oppretting av matrikkelenhet på grunn av at oppmålingsforretning må utset

m.m 

Matrikkelloven §6 andre ledd kr. 

6.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endred

settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 

6.3 Grensejustering 

6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgr

ikke avgi areal som i sum overstiger 20%av eiendommens areal før justeringen, For grensejustering til veg eller jerbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 -250 m 

areal fra 251 - 500 m2 

6.3.2 Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 -250m3 

volum fra 251 - 500m3 

6.4 Arealoverføring 

6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 



6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift som kommer i tillegg. Det gjelder ikke arealoverføring til veg

eller jernbaneformål 

areal fra 0 - 250 m2 

areal fra 251 - 500 m3 

areal fra 501 - 1000 m2 

arealoverføring per nytt påbegynt da medfører gebyrøkning på: 

Areal utover 5000 m2 faktureres etter medgått tid, dvs 18.500 kr eller timesats etter medgått tid hvis dette overstiger 18.50

6.4.2 Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 

dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 -250m3 

Volum fra 251 - 500m3 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m³ medfører en gebyrøkning på kr 

6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 

6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av eksisterende grenser faktureres etter medgått tid. 

Minstegebyr er 

6.7 Privat grenseavtale 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 



6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

6.8 Urimelig gebyr 

Dersom gebyret blir urimelig i forhold til det arbeidet kommunen har, kan enhetsleder teknisk enhet fastsette et passende geb

6.9 Betalingstidspunkt 

Kommunen vedtar at gebyret skal kreves etterskuddsvis. 

6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

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

6.11 Utstedelse av matrikkelbrev 

Tjeneste 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 

Matrikkelbrev over 10 sider 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 

Timesatser 

Timesats oppmålingsingeniør 

Timesats for et målelag 

I en del saker kan det være flere matrikkelenheter som skal opprettes samtidig, f.eks. i bolig- og hyttefelt. 

Her gis det rabatt under visse forutsetninger: 

-markarbeider og oppmålingsforretning med merking og måling kan utføres uten avbrudd. 



6.1.1       Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

-infrastruktur som veg, vann/avløp og el. er ferdig. 

-det foreligger godkjent digital tomte- /regulerings plan og delingstillatelse. 

-matrikkelenheter som skal opprettes ligger i samme teig med samme hjemmelshaver 

Kvantumsrabatt: 

2 eller flere enheter gir følgende rabatter: 

2 enheter: 10% 

3-5 enheter: 20% 

6-9 enheter: 30% 

10 eller flere enheter: 40% 

Hvordan beregnes rabatten og når skal den gis? 

Rabatten beregnes ut fra innlevert skjema krav om matrikulering, rekvisisjon av oppmålingsforretning. Hvis ikke forutsetninge

eller hvis matrikkelenhetene alt er opprettet ved utsatt oppmålingsforretning faktureres restbeløpet før matrikkelføring av endelig oppmålingsforretnin

 


