
6 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Byggesaksgebyrer 2019

Kap. 19 Dispensasjon

§ 19-2 Dispensasjon fra LNF-området for enkle tiltak 

(garasje, tilbygg,osv) i kommuneplanens arealdel/ reg.planer 

og mindre avvik i gjeldende planer f.eks. takvinkel på tilbygg 

til eksisterende bygninger der tiltaket kommer i konflikt med 

gjeldende bestemmelser - Uten høring 1 288           

§ 19-2 Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og gjeldende 

arealplan. Dispensasjoner som ikke krever høring etter pbl 

av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling. Pr. forhold: 5 274           

§ 19-2 Fradeling og dispensasjon fra PBL m/forskrifter og 

gjeldende arealplan. Dispensasjoner som ikke krever høring 

etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling. 7 383           

§ 19-2 Dispensasjon som krever høring etter pbl av 2008 

kap. 19 og/eller politisk behandling: 10 547         

§ 19-2 Fradeling og dispensasjon som krever høring etter 

pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling: 12 657         

§ 19-2 Ved flere disp. forhold; pr. forhold etter første 3 164           

§ 20-3, jf. § 20-1 Søknadspliktige tiltak som krever 

ansvarlige foretak, rammetillatelse eller 

igangsettingstillatelse

§ 20-3, jf. § 20-1a Boligbygg, en boenhet 15 821         

Tillegg pr boenhet utover den første 2 637           

§ 20-3, jf.§ 20-1a Fritidsbolig, selvstendig enhet 12 657         

§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende anneks på bolig 4 219           

§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende anneks på fritidseiendom 0-

25 kvm 4 219           

§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende anneks på fritidseiendom 26-

50 kvm 5 801           

§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende garasje/uthus på 

bolig/fritidseiendom, areal over 70 kvm 5 274           

§ 20-3, jf.§ 20-1a Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 4 219           

Tillegg pr. tilbygg/påbygg/underbygg utover det første 2 109           

Tilbygg/påbygg/underbygg som inneholder ny boenhet, 

boligeiendom 12 657         

Tilbygg/påbygg/underbygg som inneholder ny boenhet, 

fritidseiendom 10 547         

§ 20-3, jf.§ 20-1 a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. 

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Tiltaksklasse 1 15 821         

§ 20-3, jf.§ 20-1 a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. 

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Tiltaksklasse 2 31 642         

§ 20-3, jf.§ 20-1 a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. 

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Tiltaksklasse 3 52 736         

§ 20-3, jf.§ 20-1a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. 

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Pr. påbegynte 100 

kvm over 400 kvm BRA 2 637           

§ 20-3, jf.§ 20-1a Driftsbygninger i landbruk over 1000 kvm 

eller tilbygg der totalt bygg blir over 1000 kvm 10 547         

§ 20-3, jf.§ 20-1 a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 1 5 274           

§ 20-3, jf.§ 20-1 a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 2 10 547         

§ 20-3, jf.§ 20-1 a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 3 15 821         



§ 20-3, jf.§ 20-1b Vesentlig endring eller reparasjon av 

bestående byggverk 5 274           

§ 20-3, jf.§ 20-1c Fasadeendring 4 219           

§ 20-3, jf.§ 20-1d Bruksendring uten bygningsmessige 

arbeider 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1d Bruksendring som medfører 

bygningsmessige arbeider 5 274           

§ 20-3, jf.§ 20-1d Bruksendring som medfører ny boenhet 7 910           

§ 20-3, jf.§ 20-1e Riving av tiltak, tiltaksklasse 1, som ikke 

trenger høring av annen myndighet 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1e Riving av tiltak, tiltaksklasse 1, som er 

sefrak-registrert eller trenger høring av annen myndighet 5 274           

§ 20-3, jf.§ 20-1 e Riving av tiltak, tiltaksklasse 2 10 547         

§ 20-3, jf.§ 20-1 e Riving av tiltak, tiltaksklasse 3 21 094         

§ 20-3, jf.§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av 

bygningstekniske installasjoner, tiltaksklasse 1 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av 

bygningstekniske installasjoner, tiltaksklasse 2 7 383           

§ 20-3, jf.§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av 

bygningstekniske installasjoner, tiltaksklasse 3 15 821         

§ 20-3, jf.§ 20-1g Oppdeling, sammenføyning av 

bruksenheter i bolig, samt ombygging som medfører 

fravikelse av bolig 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1h Oppføring av innhegning mot vei 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1i Skilt eller reklameinnretninger 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1j Plassering av midlertidige bygninger, 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 1 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 2 7 383           

§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 3 15 821         

§ 20-3, jf.§ 20-1l Anlegging av veg, parkeringsplass eller 

landingsplass 3 692           

§ 20-3, jf.§ 20-1m Deling av eiendom eller bortfeste av enhet 

i mer enn 10 år, utenfor byggesone og i uregulert område 5 274           

§ 20-3, jf.§ 20-1m Deling av eiendom med grenser som er i 

samsvar med plan 2 637           

§ 20-3, jf.§ 20-1m Søknad om 

tilleggsarealer/grensejusteringer 3 164           

§ 20-4 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver, 

rammetillatelse eller igangsettingstillatelse

§ 20-4a Tilbygg, påbygg, underbygging av 

bolig/fritidseiendom < 50 kvm 3 692           

§ 20-4a Tilbygg til garasjer, uthus på bolig/fritidseiendom < 

50 kvm 3 692           

§ 20-4a Frittstående tiltak på bebygd eiendom inntil 70 kvm 3 692           

§ 20-4b Alminnelige driftsbygninger i landbruket med samlet 

BRA under 1000 kvm:

Bygninger for husdyrhold inntil 1000 kvm (Nybygg) 7 383           

Bygninger for personopphold (Nybygg) 13 184         

Andre landbruksbygg (Nybygg redskapshus, o.l.) 5 274           

Tilbygg (gjelder alle landbruksbygg) fra 0 - 100 kvm 3 605           

Tilbygg (gjelder alle landbruksbygg) fra 101 - 500 kvm 5 150           



Tilbygg (gjelder alle landbruksbygg) fra 501 - 1000 kvm 7 210           

Alminnelige driftsbygninger i landbruket med samlet BRA 

over 1000 kvm se § 20-3, jf.§ 20-1a over
§ 20-4c Mindre midlertidige eller transportable bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg 3 692           

§ 20-4e Andre mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver 3 692           

§ 21-4 Tillegg for igangsettingstillatelse etter gitt 

rammetillatelse

§ 21-4 Igangsettingstillatelse, for hver igangsettingstillatelse 3 692           

§ 21-10 Midlertidig brukstillatelse 1 846           

§ 21-10 Ferdigattest 1 582           

§ 21-10 Ferdigattest for tilbygg < 50 m2 527              

§ 21-10 Ferdigattest for pipe 264              

§ 21-10 Ferdigattest for tiltak etter § 20-4, < 15 m2 264              

Endring av gitte tillatelser

Endrings-/tilleggssøknad, pr. endring/tillegg § 20-3-tiltak 2 637           

Endrings-/tilleggssøknad, pr. endring/tillegg § 20-4-tiltak 1 318           

Endring av ansvarsrett 1 055           

Godkjenning av foretak for ansvarsrett

§ 22-3 Godkjenning, samt utviding av godkjennings-område, 

SØK, PRO, UTF, KTR - Der foretak ikke oppfyller kravene 3 164           

§ 6-8 Byggesaksforskriften, godkjenning av selvbygger for 

SØK, PRO, UTF for inntil 2 av disse funkjsonene (bolig 

og/eller fritidsbolig) 2 109           

§ 6-8 Byggesaksforskriften, godkjenning av selvbygger for 

SØK/PRO/UTF for alle funksjonene (bolig og/eller 

fritidsbolig) 3 164           

§ 6-8 Byggesaksforskriften, Senere godkjenning av 

selvbygger for SØK, PRO, UTF (bolig og/eller fritidsbolig) 2 060           

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

Ulovlig igangsatt arbeid, eller andre brudd på bestemmelser 

gitt i eller i medhold av pbl.kan medføre ileggelse av 

overtredelsesgebyr med hjemmel i § 32-8. Se satser i 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1.

Avslag på byggesøknad og byggesøknad hvor 

tiltakshaver avbryter behandling

Dersom deling- og/eller byggesøknader fører til avslag eller  

avbrytes av tiltakshaver før ferdigbehandling, skal det 

betales 50 % av fullt gebyr. Evt. dispensasjonsgebyr som 

følger saken må betales fullt ut.

Ny søknad om utslippstillatelse, eller etter pålegg om 

utbedring samt utviding av eksisterende anlegg

1-15 pe (1-3 boliger) 3 692           

16 - 50 pe 7 383           

51 - 100 pe 15 821         

101 - 1000 pe 31 642         



1001 - 2000 pe 47 462         

Behandling av VA plan - Større utslippssaker som 

medfører utlegging til offentlig ettersyn, befaring, innhenting 

av uttalelser, omfattende anleggskontroll o.l.:  - 

Tiltakshaver/søker må selv dekke utgifter vedr. annonsering, 

ekstern faguttalelse/vurdering/behandling o.l. 10 547         

Ny søknad om utslippstillatelse, eller etter pålegg om 

utbedring samt utviding av eksisterende anlegg i 

henhold til godkjent VA plan

1-15 pe (1-3 boliger / hytter) 2 109           

Behandling av ulovlig utslipp

2 ganger det opprinnelige gebyret

Behandling av søknad om endring av tillatelse

Viser til gebyr for endring av gitte tillatelser for byggesaker.

Ferdigattest for avløpsanlegg 1 582           

Dersom søknad om utslippstillatelse fører til avslag skal det 

betales 50 % av fullt gebyr.

Gebyrer etter Forurensningsloven

§ 52 a Kontroll av private avløpsanlegg, herunder tette 311              

Plansaker 

Pbl Kap. 12 Behandling av private reguleringsplaner 

§ 12-9 Fastsettelse av planprogram 5 274           

Grunngebyr 26 368         

Gebyr per daa for de første 10 daa 2 109           

Gebyr per daa utover de første 10 daa 1 055           

Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal 

underformål til følgende hovedformål ikke regnes med i 

gebyrgrunnlaget: Grønnstruktur, LNF og Bruk og vern av sjø 

og vassdrag med tilhørende strandsone (gjelder ikke 

småbåthavn)

Endring av reguleringsplan som omfatter hele planområdet behandles som ny plan med fullt gebyr.

Endring av del av reguleringsplan som krever full 

planprosess (behandling etter pbl § 12-3): 15 821         

Mindre endring av reguleringsplan som ikke krever full 

planprosess (jf. pbl § 12-14): 10 547         

Krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan (etter gammel plan- og 

GENERELT :                                                                                                                                  

Gebyr skal fastsettes etter de gebyrsatser som gjelder når planen er 

Ved endelig avslag av reguleringsforslag betales 50% gebyr.

Dersom det ikke har vært framdrift i en reguleringssak i løpet av de tre 

Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipp som er lagt til 



Betaling for innhenting og overføring av eiendomsopplysninger; pakkepris.

Enhetspriser på forespørsel INFOLAND 2 000 2 000 25 % 2 500 0,0 %


