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1 Innledning 

1.1 Forslagene - bakgrunn og sammendrag 
Plan- og bygningsetaten har revidert gebyrforskrift for arbeider som vi utfører etter plan- og 
bygningsloven, matrikkellova, forurensingsloven og eierseksjonsloven. 

Det er flere årsaker til at gebyrforskriften må revideres og endres. 

Som følge av ny eierseksjonslov av 2017, hvor man går fra fastsatte rettsgebyr til beregning 
etter selvkostprinsippet, har det vært behov for helt nye bestemmelser i forskriften knyttet til 
seksjoneringssaker. 

Erfaringer fra gjeldende forskrift viser at det også er behov for å gjøre strukturelle endringer, og 
i større grad sikre at gebyrene samsvarer med reell ressursbruk. Sakene som behandles av Plan- 
og bygningsetaten kan være svært ulike i både karakter og omfang. Det er derfor vektlagt å 
utarbeide en forskrift som gir en riktig fordeling av kostnadene mellom de ulike sakstypene.  

På bakgrunn av dette foreslår vi at gjeldende bestemmelser erstattes av flere nye 
bestemmelser, basert på Plan- og bygningsetatens ulike arbeidsoppgaver. I tillegg er flere 
bestemmelser endret eller tatt ut i sin helhet. I forslaget er noen av gebyrsatsene økt som en 
følge av tilnærming til reell ressursbruk. Samtidig har det vært viktig for Plan- og bygningsetaten 
å sikre at gebyrene i enkle og lite ressurskrevende saker ikke blir for høye. Med disse endringene 
mener vi at gebyrene i større grad gjenspeiler ressursbruken i den enkelte saken. 

I forslaget har vi endret på enkelte rabatter. Gjeldende rabatt for tiltak som inngår i 
«FutureBuilt» videreføres. Det er tillegg foreslått å gi rabatt for tiltak som sertifiseres som 
«outstanding» eller «excellent» i henhold til miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR eller 
annen tilsvarende sertifiseringsordning.  I forslaget er det også rabatt for tiltak på eiendommer 
som oppfyller blågrønn faktor (BGF) i tråd med Oslo kommunes veileder, og for tiltak som bidrar 
til at utslippsmålene i Oslo kommunes klimastrategi nås. Rabatt for innsendte planer uten behov 
for utarbeidelse av planalternativer bortfaller. 

Plan- og bygningsetaten legger stor vekt på at forskriften så langt som mulig skal være lett 
forståelig for brukerne og gi forutsigbarhet. En del viktige forutsetninger og nødvendige 
presiseringer av hvordan bestemmelsene skal forstås er nå lagt inn i selve forskriftsteksten. 
Dette gjøres for å hindre at brukerne feiltolker bestemmelsene. Det er også lagt inn definisjoner 
og forklaringer i kap. 1.  

Forslag til ny gebyrforskrift ligger innenfor rammen av selvkostprinsippet, se punkt 1.2.2 for 
nærmere forklaring på hva dette betyr. Gebyrforskriften er utarbeidet i 2021-prisnivå. 
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Forskriften er delt inn i elleve kapitler: 

• Kapittel 1 har generelle bestemmelser som gjelder for alle tjenestene i forskriften 
• Kapittel 2 gjelder gebyr for innsendt plan 
• Kapittel 3 gjelder gebyr for byggesaker 
• Kapittel 4 gjelder gebyr for heis/løfteinnretninger 
• Kapittel 5 gjelder gebyr for forurenset grunn 
• Kapittel 6 gjelder gebyr for delesøknader 
• Kapittel 7 gjelder gebyr for refusjon 
• Kapittel 8 gjelder gebyr for eiendomsmåling 
• Kapittel 9 gjelder gebyr for forenklet situasjonskart / regulerings- og 

eiendomsbekreftelse 
• Kapittel 10 gjelder gebyr for eierseksjonering 
• Kapittel 11 gjelder gebyr for heftelser  

1.2 Rettslige rammer for forslaget om ny gebyrforskrift 

1.2.1  Hjemmel for å ta gebyr 
Forslaget til nytt gebyrforskrift er hjemlet i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 § 33-1, 
matrikkellova 17.06.2005 nr. 101 § 32, eierseksjonsloven av 16.06.2017 nr. 65 § 15 og 
forurensningsloven av 13.03.1981 nr. 6 § 52a jf. forurensningsforskriften av 01.06.2004 nr. 930 
§ 2-12. 

Plan- og bygningsloven § 33-1 gir kommunen hjemmel til å ta gebyr for behandlingen av private 
planforslag og bygge-/delesaker: 

«[…] kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse […] som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, 
herunder behandling av private planforslag. […]. Gebyret kan ikke være høyere enn de 
nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker.» 

Matrikkellova § 32 gir kommunen hjemmel til å ta gebyr for oppmålingsforretning og 
matrikkelføring: 

«Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av 
matrikkelbrev og anna arbeid etter lova her etter regulativ fastsett av kommunestyret 
sjølv. […] Gebyra kan i sum ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader styresmakta har 
med slikt arbeid.» 

Eierseksjonsloven § 15 gir kommunen hjemmel til å ta gebyr for seksjoneringssaker: 

«Kommunen kan fastsette et seksjoneringsgebyr for å behandle seksjoneringssøknaden. 
Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike 
saker.» 
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Forurensningsloven § 52 a, jf. forurensningsforskriften § 2-12 gir kommunen hjemmel til å ta 
gebyr for forurensningssaker: 

 
§ 52 a 
«Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter 
denne lov, eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som 
gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Gebyrene 
settes slik at de samlet ikke overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved 
saksbehandlingen eller kontrollordningen.» 

§ 2-12 
Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll. Gebyrene 
skal samlet ikke overstige kommunens kostnader. 

Alle lovbestemmelsene gir uttrykk for selvkostprinsippet ved å fastslå at gebyret ikke kan være 
høyere enn de nødvendige kostnadene kommune har i slike saker.  

Vi gjør oppmerksom på at veiledning etter forvaltningsloven § 11 skal være kostnadsfritt for 
brukerne og ressursene som brukes til dette skal dekkes over kommunekassen, ikke finansieres 
med gebyrinntekter.  Heller ikke arbeid med klagesaksbehandling etter forvaltningsloven § 28 
kan inngå i gebyrgrunnlaget. 

1.2.2 Nærmere om selvkostprinsippet 
Selvkostprinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester maksimalt skal betale det disse 
tjenestene koster. En selvkostkalkyle er basert på den totale kostnadsøkningen en kommune har 
ved å yte tjenesten. Kostnader kommunen ville hatt uavhengig av å yte tjenesten kan ikke 
medregnes. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på selvkostområdene.  

Det er ikke et krav om full selvkostdekning. Deler av kostnadene kan dekkes gjennom Plan- og 
bygningsetatens tildelte bruttobudsjett fra bykassen. De resterende kostnadene ved tjenestene 
skal betales av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Det er forbud mot kryssubsidiering av 
selvkosttjenester, dvs. at selvkost ikke skal belastes med kostnader som ikke er henførbare til 
selvkosttjenesten1.   

Hva som skal regnes som gebyrgrunnlag er fastsatt i ny kommunelov kapittel 15 og i ny forskrift 
om beregning av selvkost2 . Gebyrgrunnlaget består blant annet av direkte og indirekte 
henførbare driftsutgifter og kalkulatoriske kapitalkostnader, avskrivninger og renter. 

Det er ikke et krav om at gebyret må tilsvare kommunens kostnader i hver enkelte sak. Det kan 
benyttes standardsatser med utgangspunkt i gjennomsnittsbetraktninger. Det innebærer at man 

                                                           
1 Se redegjørelse i H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
2 Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften), FOR-
2019-12-11-1731 
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benytter standardiserte gebyrsatser basert på sakstype/typetilfeller, mengde/antall/størrelse, 
eller lignende. I forarbeidene til ny eierseksjonslov uttaler Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet følgende om standardiserte gebyrsatser:  

«Dette medfører at gebyret i hver enkelt sak ikke alltid blir helt korrekt og «rettferdig» i 
forhold til kommunens reelle ressursbruk. I noen grad må det aksepteres en «utjevning» i 
den forstand at gebyr i saker med høyt gebyr, som viser seg å være lite ressurskrevende, 
kan komme til å finansiere kommunens arbeid i kompliserte og tidkrevende saker som er 
kategorisert med lavt gebyr. Det er likevel ansett for å være en forutsetning for bruk av 
gebyrregulativer at kommunen sørger for å sikre at gebyrene i enkle og lite 
ressurskrevende saker ikke blir for høye.»3 

Det vises også til Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolkningsuttalelse av 14.11.2019 
hvor følgende står om dokumentasjon av selvkost:  

Kommunen kan i sitt byggesaksregulativ legge til grunn gjennomsnittsbetraktninger, og 
det er ikke et krav om at et konkret gebyr fullt ut må tilsvare kommunens kostnader i den 
enkelte sak. Gebyret kan tilsvare ett antatt gjennomsnitt for tilsvarende saker. 
Utgangspunktet er dermed at kommunen ikke må føre detaljert oversikt over tidsbruken i 
hver enkelt sak når gebyrregulativet tar utgangspunkt i fastpriser. Samtidig er det viktig 
å understreke at begrensningen til selvkost i pbl. § 33-1 også retter seg mot det enkelte 
gebyr, i tillegg til kommunens gebyrregulativ. Dette medfører at kommunens faktiske 
kostnader i den konkrete saken bør gjenspeiles i det fastsatte gebyret. Avviket mellom 
gebyrets størrelse og kommunens faktiske kostnader i den konkrete saken kan dermed 
ikke være for stort. Sagt med andre ord må gebyret i den enkelte sak ikke fremstå som 
klart urimelig.4  

Det innebærer at begrensningen for selvkost retter seg mot det enkelte gebyr, basert på 
gjennomsnittsbetraktninger, samtidig som gebyrinntektene ikke skal overstige utgiftene i 
sektoren.  

1.3 Mål og prinsipper for forslaget om ny gebyrforskrift  
Plan- og bygningsetaten har lagt vekt på følgende mål og prinsipper i forslaget til ny 
gebyrforskrift: 

• Gebyrene skal gjenspeile den faktiske ressursbruken.   
• Gjeldende bestemmelser skal erstattes av flere nye bestemmelser, basert på Plan- og 

bygningsetatens ulike arbeidsoppgaver, herunder bl.a. 
o forhåndskonferanse, planforhåndskonferanse, møter i innledende planfase, 

fastsettelse av planprogram 

                                                           
3 Prop. 39 L (2016-2017) side 159 
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-33-1---departementets-svar-pa-sporsmal-om-krav-til-dokumentasjon-av-
selvkost-for-gebyr-etter-plan--og-bygningsloven--33-1-forste-ledd-tredje-setning/id2683519/ 



Saksnr: 202004602 Side 7 av 29 
 

o alternative planforslag, reviderte planforslag 
o befaring 
o endringstillatelse i byggesak, igangsettingstillatelse nr. 2, midlertidig 

brukstillatelse, ferdigattest 
o endringssøknader og endret planforslag/planalternativer 
o utsendelse av brev med anmodning om flere opplysninger (per påfølgende 

brev etter første) 
• Vi innfører flere nye tidspunkter for fakturering i innsendt plan og byggesak. 
• Vi fakturerer gebyr etter medgått tid for oppgaver som ikke dekkes av andre gebyrer. 

Timeprisen er kr 1 130.  
• Vi fakturerer gebyr for utredningsarbeid som vi bestiller fra eksterne fagkonsulenter.   
• Gebyr for heiskontroll er tatt ut av den foreslåtte gebyrforskriften. Gebyr for 

driftstillatelse beholdes.   
• Gebyr for seksjoneringssaker går fra fastsatte rettsgebyr til beregning etter 

selvkostprinsippet. 
• Vi har fjernet rabatter for innsendte planer uten behov for utarbeidelse av 

planalternativer. 
• Vi viderefører gjeldende rabatter for tiltak som inngår i «FutureBuilt». Vi foreslår i 

tillegg rabatt for: 
o tiltak som sertifiseres som «outstanding» eller «excellent» i henhold til 

miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR eller annen tilsvarende 
sertifiseringsordning   

o tiltak på eiendommer som oppfyller blågrønn faktor (BGF) i tråd med Oslo 
kommunes veileder 

o tiltak som bidrar til at utslippsmålene i Oslo kommunes klimastrategi nås, 
beregnet i tråd med NS3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger 

• Tillatelse for byggesak faktureres nå i ulike faser, og behovet for avkortning av gebyr 
for avslag vil derfor bortfalle. 

• Forskriften skal være enkel å forstå, og gi forutsigbarhet for brukerne.   
• Forslaget er utarbeidet i 2021-prisnivå. 

1.4 Nærmere om gebyrsatsene 
Plan- og bygningsetaten foreslår ulik utforming av de enkelte gebyrsatsene. Vi benytter enten 
faste enkeltgebyrer, fastsatte gebyrsatser innenfor gitte intervaller for areal og boenheter, eller 
som prosentvise gebyrer i prosent av samlet behandlingsgebyr. 

I tillegg foreslås vi at det kan faktureres gebyr etter medgått tid, hvor timeprisen er satt til  
1 130 kr. Dette vil være aktuelt for arbeid som ikke fanges opp av de øvrige gebyrene i 
forskriften, og i saker som åpenbart vil være mer ressurskrevende enn det standardgebyrene 
tilsier. Brukerne vil alltid bli opplyst på forhånd dersom det blir aktuelt å fakturere gebyr etter 
medgåtte tid. Fakturering per time faller inn under bokføringsforskriften med tilhørende krav om 
timeregistrering, dokumentasjon, arkivplikt og revisjonsspor. Vi mener muligheten for 
timeprising vil være riktig, fordi den sikrer gebyr også i saker hvor vi enten ikke har tatt høyde 
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for sakstypen eller ressursbruken. Statistikken vil senere kunne brukes som grunnlag for nye 
gebyrkategorier dersom det skulle være behov for det. 

1.5 Videre behandling av forslaget 
Gebyrforskriften behandles i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven kapittel VII. Etter 
forvaltningsloven § 37 skal berørte offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre 
hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale seg før forskriften blir vedtatt.  

Etter at høringsfristen er gått ut vil vi behandle innkomne uttalelser, og eventuelt revidere 
forslaget, før saken videresendes til byrådet og bystyret for endelig vedtak. Etter bystyrets 
vedtak vil vi kunngjøre gebyrforskriften på vanlig måte, i dagspressen, og på Plan- og 
bygningsetatens internettsider. 

2 Om de viktigste endringene 

2.1 Gebyrforskriftens kapittel 1 - Generelle bestemmelser 
Første kapittel gjelder bestemmelser om betalingsplikt, tidspunkt for gebyrfastsettelse og 
fakturering, inndrivelsesprosessen, gebyr og priser i forskriften, kostnadsdekning av sakkyndig 
bistand, reduksjon av gebyr, klageadgang, overgangsbestemmelser samt definisjoner og 
forklaringer. 

I hovedsak videreføres gjeldende kapittel 1. Det er en ny bestemmelse om utgifter til sakkyndig 
bistand og en ny bestemmelse om definisjoner. 

§ 1-1 Betalingsplikt 
Gjeldende bestemmelse videreføres, men er noe omformulert. 

§ 1-2 Tidspunkt for gebyrfastsettelsen og faktureringstidspunktet 
Gjeldende bestemmelse videreføres, men er noe endret og omformulert. Omformuleringen er 
spesielt viktig for å hensynta de endrede betalingstidspunktene i kapittel 2 i forskriften. 

Det er i tillegg presisert at etter kravets forfall, oversendes kravet for rettslig inndriving, med 
henvisning til Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav av 13.05.1988 
nr. 26. 

Bestemmelsen i gjeldende § 1-2-1 «Gebyr etter plan- og bygningsloven» utgår. Utgangspunktet 
er at saker etter plan- og bygningsloven faktureres når vedtak fattes eller når saken er ferdig 
behandlet. For innsendt plan er det derimot foreslått andre bestemmelser knyttet til 
gebyrfastsettelse og faktureringstidspunkt. I ny § 1-2-1 «Gebyr for innsendt plan» står det at de 
nye tidspunktene fremgår av kapittel 2 (§ 2-2) i forskriften.  
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Gjeldende bestemmelse § 1-2-2 «Gebyr etter matrikkellova» videreføres med noen endringer.  
Bestemmelsen om at gebyret kan kreves forskuddsvis tas ut.  Det er også foretatt en justering av 
hjemmelshenvisningen som følge av ny eierseksjonslov av 2017. I tillegg er det lagt til korrekt 
hjemmel for å ta gebyr per utstedt matrikkelbrev, jf. matrikkelforskriften § 9, jf. § 16, fjerde 
ledd. 

§ 1-3 Prisjustering 
Gjeldende bestemmelse videreføres. Det er i tillegg lagt inn en presisering om at forskriftens 
gebyr er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Det er også utdypet hvordan gebyrsatsene 
justeres hvert år. 

§ 1-4 Sakkyndig bistand  
Vi foreslår en ny bestemmelse i § 1-4 om at samtlige kostnader til sakkyndig bistand i sin helhet 
vil bli dekket av forslagsstiller/tiltakshaver. I tillegg vil kostnader knyttet til nødvendig arbeid 
med å innhente slik bistand bli fakturert etter medgått tid. Det er hjemmel for å fakturere gebyr 
for sakkyndig bistand for tilsynssaker i pbl. § 33-1, første ledd, fjerde pkt. For øvrig arbeid etter 
forskriften, er bestemmelsen foreslått for de tilfeller der forslagstiller/tiltakshaver ikke 
opplyser eller utreder saken med tilstrekkelig faglig tyngde i henhold til lov- og forskriftskrav. 
Plan- og bygningsetaten kan i disse tilfellene innhente sakkyndig bistand for å sikre at 
saksbehandlingen er forsvarlig opplyst og utredet, i henhold til krav om forsvarlig og 
tilstrekkelig utredet saksbehandling. Kommunen som forvaltningsmyndighet plikter å påse at 
saker er forsvarlig utredet og det er derfor vurdert at denne type utlegg for sakkyndig bistand er 
omfattet av pbl. § 33-1 første ledd, første pkt som «…arbeid som det etter denne lov eller 
forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag». 
Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil i de tilfeller der kommunen ikke kan avvise saken 
og står i fare for at manglende utredning vil føre til saksbehandlingsfeil. Brukerne vil bli orientert 
dersom det vil være aktuelt å benytte seg av slik ekstern sakkyndig bistand. 

§ 1-5 Reduksjon av gebyr 
Gjeldende bestemmelse er videreført, men er flyttet til ny § 1-5. Vi foreslår også at det inntas en 
bestemmelse om frist på 3 uker for å søke om reduksjon av gebyr. Bakgrunnen for dette er det 
forvaltningsrettslige prinsippet om forvaltningens behov for å kunne innrette seg, og at det ikke i 
et ubegrenset tidsperspektiv skal kunne komme en søknad som må behandles.  

Det er i tillegg lagt inn et eget varenummer for de ulike sakstypene, og ikke bare for byggesak, 
plansak og måle/delesak slik det er i dag. De nye varenumrene gjelder saker innenfor 
seksjonering, refusjon og forurenset grunn.  

§ 1-6 Klageadgang 
Gjeldende bestemmelse er videreført, men flyttet til § 1-6. Det er i tillegg lagt inn en henvisning 
til eierseksjonsloven § 15, og en presisering om at klage på gebyrfastsettelse ikke medfører 
utsettelse av betalingsfristen. Årsaken til denne presiseringen er at de aller fleste klager på 
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gebyret også inneholder krav om å få utsatt betalingsfristen frem til dette er avgjort av 
klageinstansen. 

§ 1-7 Definisjoner og forklaringer 
Vi forslår en ny bestemmelse i § 1-7 hvor det inntas definisjoner og forklaringer på ord som 
benyttes i gebyrforskriften. Begrunnelsen for å innta en definisjonsliste er for å bedre 
brukervennligheten.   

Overgangsbestemmelse og ikrafttredelse 
Vi foreslår å ta ut overgangsbestemmelser i gjeldende § 1-6. Det innebærer at det bare er den 
foreslåtte gebyrforskriften som skal gjelde når den trer i kraft.  Vi forslår også at bestemmelsen 
om ikrafttredelse i gjeldende § 1-7 tas også ut. Dato for når forskriften trer i kraft, vil nå bare 
stå på forsiden av forskriften. 

2.2 Gebyrforskriftens kapittel 2 - Innsendt plan  

2.2.1 Innledning 

Disposisjon: 
Kapittel 2 i ny gebyrforskrift foreslås inndelt med 3 overordnede bestemmelser om bruk av 
forskriften, etterfulgt av 4 hovedbolker for beregning og fastsettelse av gebyrer, som beskrevet 
under. 

Overordnede bestemmelser om:  
• § 2-1 Gebyrfritak  
• § 2-2 Gebyrfastsettelse og faktureringstidspunkt for gebyrpliktige plansaker5    
• § 2-3 Beregningsgrunnlag for arealgebyrer i plansaker 

Bestemmelser om gebyrer i innledende planfase: 
• § 2-4 Enkeltgebyrer for gjennomføring av møter i innledende fase 
• § 2-5 Gebyr for fastsettelse av planprogram 

Bestemmelser om gebyrer for behandling av reguleringsplaner frem til offentlig 
ettersyn og reguleringsendringer frem til varsling:  

• § 2-6 Arealgebyr for planområde 
• § 2-7 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg 
• § 2-8 Gebyr for arealformål 
• § 2-9 Tilleggsgebyrer  

                                                           
5 § 2-2: Bestemmelsen om fakturerings- og betalingstidspunkt for plansaker er vesentlig endret og utvidet. Den 
opprinnelige bestemmelsen flyttes ut av kap. 1 (§ 1-2-1, andre ledd) i dagens gebyrforskrift og plasseres inn i ny § 2-2. 
Det er nødvendig med særregler i kap. 2 som er knyttet til og reflekterer milepæler og prosessaktiviteter i 
arbeidsprosessen for plansaker, som skiller seg ut fra andre gebyrlagte produktområder.   
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Bestemmelser om gebyrer etter offentlig ettersyn: 

• § 2-10 Gebyrer for revidert planforslag etter offentlig ettersyn  

Bestemmelser om gebyrer for avbrutt planarbeid underveis i planprosessen 
• § 2-11 Gebyr for stoppet planinitiativ, jf. pbl. § 12-8, andre ledd: 
• § 2-12 Gebyr for stoppet planprogram, jf. pbl. § 12-9, tredje ledd: 
• § 2-13 Gebyr for avslått planforslag før offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-11: 
• § 2-14 Gebyr for avslutning av planforslag før offentlig ettersyn  

Gebyrsatsene er utformet som faste enkeltgebyrer, arealgebyrer i faste m²-intervaller, eller som 
prosentvise gebyrer i prosent av samlet behandlingsgebyr etter § 2-6, § 2-7 og § 2-8.  

I enkelte tilfeller kan det faktureres gebyr etter medgått tid. 

2.2.2 Endringer ift. gjeldende gebyrforskrift, kap. 2 
I redegjørelsen under har vi tatt utgangspunkt i gjeldende bestemmelser i kap. 2. Vi har forklart 
hvordan de er foreslått endret, og tydeliggjort hvilken ny bestemmelse de er flyttet til.  

§ 2-1 Gebyrfritak: 
Bestemmelsen er justert og presisert.   

Endringene er gjort i tråd med Plan- og bygningsetatens veileder til gjeldende gebyrforskrift, 
inkl. tidligere avklaringer fra Miljøverndepartementet 21.02.2011 og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 26.06.2015.  

§ 2-2 Gebyrpliktige plansaker 

§ 2-2 A. Gebyr for sakstype 
Sakstypegebyret i § 2-2-A bortfaller, men erstattes av flere nye gebyrelementer. 

Faste enkeltgebyrer foreslås i ny § 2-4 for gjennomføring av oppstartsmøte og andre 
avklaringsmøter i innledende fase. Enkeltgebyrene er basert på kategoriseringer av type sak, 
etter pre-definerte kriterier for sakskompleksitet. Vi foreslår også i ny § 2-4-1 et gebyr for 
planforhåndskonferanse, som er et tilbud fra Plan- og bygningsetaten om å gi tidlige signaler 
knyttet til ev. reguleringsrisiko, og som er frivillig å bestille. Tidsbruken forbundet med 
planforhåndskonferansene vil variere fra sak til sak, og det foreslås derfor at det faktureres 
gebyr etter medgått tid.   

Nytt, timebasert gebyr for behandling av planprogram foreslås i ny § 2-5. De enkelte 
planprogram knyttet til forskjellige planforslag kan være svært ulike i både omfang og karakter, 
og det er derfor vanskelig å fastslå en gjennomsnittlig tidsbruk. Samtidig skal denne prosessen 
kunne isoleres fra øvrig arbeid med behandling av en plansak, og dermed være lettere å 
timeføre. 
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Vi foreslår også nye bestemmelser om mulige tilleggsgebyrer både ved utleggelse til offentlig 
ettersyn i ny § 2-9, og for ev. reviderte planforslag etter offentlig ettersyn i ny § 2-10. Disse 
bestemmelsene kommer i tillegg til at vi viderefører arealgebyrer for planområde (i ny § 2-6) og 
bruksareal (m² BRA) for bebyggelse og anlegg (i ny § 2-7), samt gebyr per antall 
reguleringsformål (i ny § 2-8). 

For beregning av et samlet behandlingsgebyr ved beslutning om utleggelse til offentlig ettersyn, 
foreslås i tillegg, i plansaker der dette er aktuelt:  

• tilleggsgebyr for konsekvensutredning (KU) i § 2-9-1   
• tilleggsgebyr for eventuelle vesentlige endringer av planforslaget i tidsfristperioden 

før offentlig ettersyn, dvs. for endringer som utelukkende er initiert av forslagsstiller, 
i § 2-9-2 med nytt timebasert gebyr 

• tilleggsgebyr for ekstra planalternativer6, som forslagstiller initierer selv i § 2-9-3, 
eller er pålagt av bystyret å utarbeide (i tråd med høyhusutredningen), i § 2-9-4 

Dersom forslagsstiller på eget initiativ fremmer revidert planforslag etter offentlig ettersyn, 
betales nye tilleggsgebyrer:7   

• for begrenset høring (i § 2-10-1), nytt offentlig ettersyn (i § 2-10-2) og nye 
avklaringsmøter som følge av dette (i § 2-10-3) 

Sakstypegebyret bortfaller fordi de nye bestemmelsene i sum vil nyansere sakene mer og bedre 
enn dagens faste enkeltgebyr for sakstype. De nye gebyrene er ment å gjenspeile 
saksbehandlingen av det konkrete planforslaget i praksis, ut fra reelle prosessaktiviteter og bruk 
av Plan- og bygningsetatens saksbehandlingsressurser.  

§ 2-2 B. Arealgebyr for planområde 
Arealgebyrer for planområde skal fortsatt beregnes, men justeres.  

Gebyrsatsene flyttes til ny § 2-6.  

Arealgebyrene endres fra dagens lineære økning per m², til en «trappemodell» bestående av 
faste arealintervaller, fra 0 - 2 000 m², f.o.m. 2001 m² t.o.m. 5 000 m², etc.  

De foreslåtte gebyrsatsene er testet ut fra anslått gjennomsnittlig tidsbruk som medgår per 
arealintervall, synkende fra 6 kr per m² (6 kr x 2 000 m² = 12 000 kr) i det laveste 
arealintervallet til 1 kr per m² i det høyeste (1 kr x 100 000 m² = 100 000 kr). 

                                                           
6 Øvrige planalternativer, som fremmes av Plan- og bygningsetaten eller Byantikvaren, skal ikke gebyrlegges.   
7 Ved saksbehandling av ordinære endringer i planforslag etter offentlig ettersyn, betales ikke gebyr. Ved endring av 
planforslag etter at forslaget er oversendt for politisk behandling, betales ikke gebyr, når endringen er bestilt av byrådet 
eller bystyret. 
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Arealgebyr for reguleringsendringer beregnes prosentvis etter gebyrsatsene i hvert 
arealintervall i § 2-6-2.   

Det legges i tillegg inn et nytt gebyr for planområdets areal, der det reguleres inn flere 
vertikalnivåer enn bare hovednivået (vertikalnivå 2 = grunnarealet på terreng) i § 2-6-3. 

Flere viktige forutsetninger og nødvendige presiseringer av hvordan bestemmelsene skal forstås, 
legges nå inn i selve forskriftsteksten. Dette gjøres for å redusere muligheter for feil i 
fortolkningen av bestemmelser. 

§ 2-2 C. Arealgebyr for bebyggelse og anlegg 
Arealgebyrene for bebyggelse og anlegg skal fortsatt beregnes, men justeres.  

Gebyrsatsene flyttes til ny § 2-7.  

Arealgebyrene endres fra dagens lineære økning per m² BRA, til en «trappemodell» bestående av 
faste arealintervaller, fra 0 - 2 000 m², f.o.m. 2001 m² t.o.m. 5 000 m², etc.  

De foreslåtte gebyrsatsene er testet ut fra anslått gjennomsnittlig tidsbruk som medgår per 
arealintervall, synkende fra 12 kr per m² (12 kr x 2 000 m² = 24 000 kr) i det laveste 
arealintervallet til 2 kr per m² i det høyeste (2 kr x 100 000 m² = 200 000 kr).  

Arealgebyr for reguleringsendringer beregnes prosentvis etter gebyrsatsene i hvert areal 
intervall i ny § 2-7-2.   

En del forutsetninger og nødvendige presiseringer av hvordan bestemmelsene skal forstås 
legges nå inn i selve forskriftsteksten. Dette gjøres for å redusere muligheter for feil i 
fortolkningen av bestemmelser. 

En viktig endring er tatt inn, knyttet til planlegging for eksisterende bebyggelse: 

• Gebyret for eksisterende bebyggelse beregnes fullt ut, som for ny bebyggelse, og 
ikke 50 % som nå. Men med ett unntak:  
o eksisterende bygningsarealer hvor det det ikke planlegges nye 

reguleringsformål eller økt utnyttelse, får ikke gebyr 

§ 2-2 D. Gebyr for reguleringsformål  
Bestemmelsen om å gebyrlegge antall reguleringsformål i et planforslag opprettholdes, men er 
kraftig forenklet. Forslått endring vil i stor grad forebygge feiltolkninger.  

Det foreslås i ny § 2-8 kun faste enkeltgebyrer per hovedformål, dvs. per arealformål, slik de er 
definert i pbl. § 12-5 pkt. 1-6. Dette betyr at det fastsettes ett enkeltgebyr for bebyggelse og 
anlegg, ett nytt gebyr for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og et nytt gebyr for 
grønnstruktur, etc. Det skal da ikke lenger tas gebyr for underformål eller kombinerte 
underformål og det skal fortsatt ikke tas gebyr for hensynssoner. 
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Gebyrsatsene er inndelt etter kategoriseringer av type sak, etter pre-definerte kriterier for 
sakskompleksitet.  

Gebyrsatsene er beregnet etter anslått tidsbruk for å vurdere den samlede effekten 
(påvirkningen både positivt og negativt) som foreslått arealbruk vil ha på sine omgivelser. 
Arbeidet med å vurdere arealformål inkluderer planfaglige avveininger av interessekonflikter i 
arealbruken av et område, og ev. avbøtende tiltak, opp mot en rekke normer og overordnede 
føringer.  

§ 2-3: Rabatter 
Bestemmelsen bortfaller, fordi det ikke lenger vurderes som riktig å premiere forslagsstillere 
for å fremme planforslag som ligger innenfor gjeldende, juridisk bindende kommuneplan, og som 
for øvrig forholder seg til overordnede planføringer. Dette er i utgangspunktet en forutsetning, 
som også bidrar til at Plan- og bygningsetaten ikke utarbeider eget planalternativ. Vi foreslår nå 
motsatt å fakturere tilleggsgebyrer for planalternativer fra forslagstiller som vi bør behandle, 
eller er pålagt av bystyret å fremme, i tråd med høyhusutredningen. 

§ 2-4: Gebyr for avslag 
Bestemmelsen i gjeldende § 2-4 er splittet opp, endret i tråd med siste lovendringer i pbl. og 
flyttet til nye § i 2-11, § 2-12 og § 2-13.  

Gebyr for stoppet planinitiativ i ny § 2-11, stoppet planprogram i ny § 2-12 og avslått 
planforslag i ny § 2-13 får kun gebyr én gang, og med redusert gebyrsats.  

§ 2-5: Avslutning av planprosess i tidlig fase 
Gebyr for avslutning av saker i tidlig fase bortfaller helt og erstattes av faste engangsgebyrer 
per møte i innledende fase, samt eget gebyr for planprogram, slik at det betales fortløpende, og 
mer spesifikt, for Plan- og bygningsetatens reelle ressursbruk.   

At denne bestemmelsen tas ut, bidrar også til å forenkle forskriften for plangebyrer. 

§ 2-6: Gebyr for avslutning av planforslag 
Gebyr for avslutning av en plansak med komplett innsendt planforslag, før beslutning om 
offentlig ettersyn, beholdes uendret som i dag, med 75 % av fullt gebyr, men flyttes til ny § 2-14. 

2.2.3 Nærmere om gebyr etter sakskompleksitet 
Flere av enkeltgebyrene er kategorisert etter forventet sakskompleksitet. Her er en 
redegjørelse for kriterier som normalt er førende for inndeling av innsendte forslag til 
detaljreguleringer i kategorier; enkel detaljregulering, middels kompleks detaljregulering og 
kompleks detaljregulering. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er uttømmende, og at flere 
kriterier kan komme til eller endres.  



Saksnr: 202004602 Side 15 av 29 
 
Enkle detaljreguleringer  

• detaljreguleringer med arealmessig mindre til middels store planområder for: 
o gjennomføring av vedtatte planprinsipper i kommuneplan  
o ønsket videreutvikling av eksisterende områdestruktur, uten vesentlig endring 

av reguleringsformål, eller betydelig økning i utnyttelse  
o rene boligformål som sikrer akseptable boligkvaliteter og uteoppholdsarealer 
o endringer av gjeldende reguleringsformål som ikke er kontroversielle  
o begrenset antall nye reguleringsformål, og uten innbyrdes konflikt av 

betydning 
o mindre justeringer i grad av utnytting eller byggehøyder  
o justeringer av formålsgrenser, byggegrenser, feltgrenser, 

bestemmelsesgrenser i gjeldende plangrunnlag  
o justering av hustyper eller regulering av nye tilbygg/påbygg innenfor et 

enhetlig boligområde   

Middels komplekse detaljreguleringer 
• detaljreguleringer med endring av arealbruksformål som tidligere ikke har vært 

anbefalt, eller ikke er avklart i overordnet plan 
• detaljreguleringer som innebærer nye og større bruksarealer, avvikende byggehøyder 

eller større volum som utfordrer omgivelsene og må vurderes nøye, ev. med 
avbøtende tiltak  

• detaljreguleringer som medfører konsekvensutredning, jf. forskrift om KU, § 8, 
vedlegg II   

• detaljreguleringer som utløser behov for å utarbeide alternative planforslag   
• planforslag med regulering i flere plan/vertikalnivåer 
• detaljreguleringer for sosial infrastruktur; barnehager, skoler, omsorgsboliger eller 

sykehjem  
• ev. gebyrpliktige plansaker med samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur eller 

grønnstruktur 
• planforslag med varsel om mulige innsigelser eller sterke interessekonflikter opp mot 

eller mellom ulike fagmyndigheter  

Komplekse detaljreguleringer:  
• Detaljreguleringer for eldre, større industri-/nærings- eller havneområder, som 

innebærer fullstendig transformasjon til nye virksomheter og ny bruk, med nye 
samferdselsanlegg og ny eller revitalisert blågrønn struktur. 

• Flere detaljreguleringer innenfor et lokalt begrenset område, som må behandles og 
avklares parallelt i tid, uten forankring i overordnet planavklaring i form av nødvendig 
områdeprogrammering. 

• Arealmessig store planforslag i forhold til nærområdets skala og bygningsmessige 
tetthet, som gir økt potensiale for nabokonflikter ved å belaste omgivelsene med 
eksempelvis: 
o økt støy- og trafikkbelastning  
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o dårligere sol- og skyggeforhold  
o uønsket eller omstridt endring av områdets karakter og stedsidentitet 

• Planforslag med få eller ingen fysiske referanser til tilsvarende situasjoner, som gir 
økt potensiale for ulike konflikter med omgivelsene og krever nøye avveininger i 
planprosessen. 
Eksempler:  
o høyhus som langt overskrider nærområdets dominerende byggehøyder  
o fremmedartet/lite stedstypisk bygningstypologi 
o konkrete konflikter i forhold til direkte berørte naboer 

• Planforslag som utløser ekstraordinære og tidkrevende medvirkningsprosesser som 
må gjennomføres ila planprosessen, dette kan være:  
o folkemøter, «charetter», «plansmier», workshops, håndtering av folkeaksjoner 

mot utbyggingsforslag, m.m.    
• Planforslag som utløser ekstraordinære og tidkrevende samordningsprosesser, bl.a. 

alle saker som forutsetter fastsettelse av planprogram med konsekvensutredning 
etter pbl. § 12-9, og for øvrig: 
o saker med uavklarte problemstillinger inn mot samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur eller grønnstruktur, som involverer statlige etater og instanser 
og som kan innebære flere innsigelser til planforslaget  

o saker med omfattende rekkefølgekrav og behov for utbyggingsavtaler 
• Høyt profilerte plansaker i media, som medfører ekstra arbeid å håndtere - både 

administrativt og politisk - før saken fremmes for politisk behandling.   

2.3 Gebyrforskriftens kapittel 3 - Byggesaker 
Gebyrene skal dekke Plan- og bygningsetatens arbeid med byggesaker. Plan- og bygningsetaten 
foreslår omfattende endringer i forskriftens kapittel om byggesaksgebyr. Oppbygningen av 
gebyret vil fortsatt bestå av grunngebyr, gebyr for selve tiltaket og eventuelle tilleggsgebyr 
eller rabatter. Imidlertid er oppbygningen av gebyret for selve tiltaket annerledes enn før.  

Grunngebyr, administrasjonsgebyr, tilsyn og timepris 
Vi foreslår grunngebyr, med ulik pris ut i fra om man bruker elektronisk søknadsportal eller 
papir/e-post i nye § 3-2-1 og § 3-2-2. I motsetningen til tidligere vil grunngebyret nå bli fakturert 
i alle saker, med mindre noe annet fremgår av de konkrete bestemmelsene. Grunnen til dette er 
at grunngebyret dekker den generelle ressursbruken med all saksbehandling, uavhengig av 
tiltakets kompleksitet, størrelse m.m. I ny § 3-2-3 foreslår vi å innføre et administrasjonsgebyr 
for alle vedtak etter førstegangsvedtak8, slik som endringsvedtak og andregangsvedtak9, hvor 
ressursbruken er beregnet til ca. 1 time. Begrunnelsen for et eget administrasjonsgebyr for 
vedtakene etter førstegangsvedtak, er at ressursbruken knyttet til innregistrering, journalføring, 
fordeling av sak og arkivering ikke er tatt inn i beregningen av hva grunngebyret skal dekke, og at 
gebyret for eksempelvis igangsettingstillatelse nr. 2 kun omfatter arbeidet med selve vedtaket.  

                                                           
8 Førstegangsvedtak: Dette er vedtak som tillatelse i ett trinn, rammetillatelse, avslag og avvisningsvedtak. 
9 Andregangsvedtak: Dette er vedtak som igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. 
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I ny § 3-3 har vi tatt med at 18 % av behandlingsgebyret skal dekke Plan- og bygningsetatens 
tilsynsvirksomhet.  

Vi foreslår i ny § 3-4-1 at det faktureres etter medgått tid for arbeid som ikke fanges opp av 
noen av de øvrige gebyrene, og i saker som åpenbart vil være mer ressurskrevende enn 
standardgebyrene tilsier. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og 
administrasjon. 

Forhåndskonferanse og underveismøte 
Videre foreslås det å innføre et gebyr for forhåndskonferanse i ny § 3-5-1. Tidsbruken forbundet 
med forhåndskonferansene varierer naturlig nok fra sak til sak, men er gjennomgående såpass 
høy at vi mener den forsvarer et eget gebyr. Vi foreslår også gebyr for møter som avholdes 
underveis i byggesaken i ny § 3-5-2. Ressursbruken til disse møtene er nokså lett å identifisere, 
og i noen saker betydelig.   

Søknad om endring av gitt tillatelse 
I ny § 3-6 faktureres fullt behandlingsgebyr og administrasjonsgebyr for endring av en gitt 
tillatelse. Søknad om endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr. 

Gebyr for tiltakene 
Gebyrene for tiltak baseres nå i større grad enn tidligere på lovens gruppering av 
søknadspliktige tiltak, og om de krever ansvarlige foretak eller kan forestås av tiltakshaver selv. 
Tiltak som er sammenlignbare i ressursbruk er gruppert, og gebyrene er differensiert basert på 
størrelse, antall boenheter, lokalisering av tiltaket i byen, om det knytter seg 
kulturminneinteresser til tiltaket m.m. Kulturminneinteresser omfatter i denne sammenheng 
bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven, regulert til bevaring, eller er ført opp 
på Byantikvarens gule liste. Dette kommer frem av definisjonen i kapittel 1.   

Når det gjelder geografisk lokalisering av tiltak så har vi skilt mellom tiltak som finner sted i 
«Sentrum» «Indre by» og «Ytre by».  Grensen mellom indre og ytre by sammenfaller med 
områdene med samme navn i den til enhver tid gjeldende Kommuneplan. Sentrum består av alle 
eiendommer med gårdsnummer 207, 208 eller 209. Der eiendomsgrensen ligger i en krysning 
mellom indre og ytre by, er det indre by som skal legges til grunn når kommunen fastsetter 
gebyr. Årsaken til at flere av gebyrene er differensiert etter lokalisering, skyldes den ulike 
tidsbruken. Erfaringsmessig bruker vi lengre tid på byggesakene i sentrum og indre by enn i ytre 
by, fordi disse sakene er mer komplekse. Dette skyldes blant annet kompliserte planvurderinger, 
komplekse bygde omgivelser hvor flere hensyn må avveies og vurderes mot hverandre.  
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Vi foreslår at gebyrene for søknadspliktige tiltak grupperes på følgende måte: 

§ 3-7 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett): 
• Bolig/fritidsbolig/rekkehus/kjedehus/andre småhus inntil 4 boenheter i nye § 3-7-1-1 

til § 3-7-1-4. 
• Boligbygg med mer enn 4 boenheter i nye § 3-7-2-1 til § 3-7-2-4. 
• Tilbygg, påbygg eller underbygg på boligbygg i nye § 3-7-3-1 til § 3-7-3-4. 
• Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av garasje, uthus, 

anneks, naust mv. i nye § 3-7-4-1 til § 3-7-4-4. 
• Andre bygg enn bolig – offentlig eller privat tjenesteyting i nye § 3-7-5-1 til § 3-7-5-9. 
• Andre bygg enn bolig – næringsbygg i nye § 3-7-6-1 til § 3-7-6-9. 
• Andre bygg enn bolig – industri, håndverk og lagervirksomhet i nye § 3-7-7-1 til  

§ 3-7-7-9. 
• Andre bygg og anlegg (parkeringsanlegg m.m.) i nye § 3-7-8-1 til § 3-7-8-9. 
• Tilbygg og påbygg mv. til annet enn bolig i nye § 3-7-9-1 til § 3-7-9-9.  
• Tilbygg og påbygg mv. til industri, håndverk og lager i nye § 3-7-10-1 til § 3-10-9. 
• Tilbygg og påbygg mv. for andre bygg enn nevnt i §§ 3-7-1, 3-7-2, 3-7-9 og 3-7-10 i 

nye § 3-7-11-1 til § 3-7-11-9.  
• Konstruksjoner og anlegg etter pbl. § 20-1, a og b: 

o Røranlegg, ledningsanlegg mv. i nye § 3-7-12-1 og § 3-7-12-2. 
o Svømmebasseng, dam/brønn og lignende i nye § 3-7-12-3. 
o Brygger, molo, kai o.l. i nye § 3-7-12-4 og § 3-7-12-5. I bestemmelsen skilles 

det mellom mindre og større brygger, molo, kai o.l. Med mindre brygge, molo 
og kai menes brygger/flytebrygger og moloer som ikke er mer enn 50 m i 
lengde, og ikke over 50 m². Alle anlegg som er større enn dette, vil være å 
regne som større brygger, molo, kai o.l 

o Forstøtningsmurer, støyskjermer og levegg, i nye § 3-7-12-6 til § 3-7-12-8. 
• Fasadeendring i nye § 3-7-13-1 til § 3-7-13-4. Det skilles mellom byggverk med eller 

uten kulturminneinteresse. 
• Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 a, i nye § 3-7-14-1 til § 3-7-14-4. I grove trekk er 
gebyrene for bruksendring delt inn på lignende vis som gebyrene for oppføring av nye 
tiltak. Det vil si at det skilles mellom bruksendringer som involverer bolig, og 
bruksendringer som ikke involverer bolig. Gebyrene er i tillegg differensiert basert på 
hvor i byen man foretar bruksendringen. Med «involvere bolig» mener vi at det 
bruksendres til eller fra bolig. Erfaringsmessig bruker vi lengre tid på saker som 
involverer bruksendring til eller fra bolig i indre by og sentrum enn i ytre by. Det er 
fordi bruksendringene i sentrumsområdene ofte involverer mer omfattende 
vurderinger om bruken av kjeller og loft, naboer og andre berørte kommer tettere på 
og involverer seg mer, og det er mer tidkrevende vurderinger av parkering, uteareal 
m.m. Bruksendringer som involverer bolig i åpen by, kjennetegnes av mindre 
involvering fra naboer og andre, og er dermed noe mindre ressurskrevende. 
Bruksendringer som ikke involverer bolig, for eksempel bruksendring fra forretning til 
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kontor, er erfaringsmessig relativt lite ressurskrevende i indre by og sentrum. Sakene 
kjennetegnes av lite kompliserte planvurderinger, og at omdisponeringen av 
bygningsmassen får relativt begrensede ytre virkninger som igjen tilsier mindre 
involvering fra naboer og andre. Videre er ofte arealene som bruksendres i sentrum 
og ikke involverer bolig noe mindre enn tilsvarende bruksendringer i ytre by. I ytre by 
kan bruksendringer som ikke involverer bolig skape konflikt i etablerte nabolag, og 
dermed generere merarbeid. Samtidig skjer bruksendringer, f.eks. fra lager til 
forretning e.l., i områder dominert av tilsvarende bebyggelse. I slike tilfeller er det 
ofte mindre naboengasjement, samtidig som plangrunnlaget kan være krevende, og 
virkningene av bruksendringene aktualiserer andre tidkrevende vurderinger.  

• Riving av tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 a, i nye § 3-7-15-1 til § 3-7-15-4.  
I bestemmelsene skilles mellom «Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og 
anlegg» og «Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse». Vi 
bemerker at i indre by er det flere bygg med stor kulturminneverdi, og som mange 
innbyggere har et forhold til. Slike saker skaper stort engasjement, og det er saker vi 
kan bruke veldig mye tid på. Riving av bygg med kulturminneinteresse i ytre by, er 
normalt mindre konfliktfylt, men genererer likevel en del arbeid. Riving av bygg uten 
kulturminneinteresser er relativt lite ressurskrevende i både sentrum, indre by og 
ytre by.  

• Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner i nye  
§ 3-7-16-1 og § 3-7-16-11. De sakene vi har mest av i dag, er bygningstekniske 
anlegg som skorstein, trappeheis og sanitærinstallasjoner som nevnt i § 3-7-16-1 og 
3-7-16-2. Gebyrene for disse tiltakene er redusert sammenlignet med tidligere 
forskrift. Men vi har også en del saker om endring i bygningers bærekonstruksjoner, 
bymøbler, nedgravde avfallscontainere, sikringstiltak m.m., og det er foreslått 
differensierte gebyr for de ulike typene tiltak og deres lokalisering.  

• Oppdeling eller sammenføyning av bruksenhet i bolig i nye § 3-7-17-1 og § 3-7-17-2. 
Gebyret for sammenføyning er nytt, og satt noe lavere enn for oppdeling. Det er fordi 
sakene om sammenføyning erfaringsmessig er mindre ressurskrevende enn saker om 
oppdeling.  

• Oppføring av innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer) i ny 
§ 3-7-18-1. 

• Plassering av skilt og reklameinnretning i nye § 3-7-19-1 til § 3-7-19-3. Gebyrene for 
skiltsaker er gjennomgående redusert i forhold til tidligere forskrift. 

• Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg i nye § 3-7-20-1 til 
§ 3-7-20-3. Vi foreslår å skille mellom midlertidige skole- og barnehagebygninger, 
andre midlertidige bygninger, og andre midlertidige konstruksjoner eller anlegg. 
Eksempel på andre midlertidige bygninger er boligbrakker. Eksempel på andre 
midlertidige konstruksjoner eller anlegg er asfaltfabrikken på sydhavna, midlertidige 
trikketrasséer, eller midlertidig lagring av masser eller konstruksjoner. 

• Vesentlige terrenginngrep i nye § 3-7-21-1 og § 3-7-21-2.  
• Anlegg av vei, parkeringsplass, landingsplass og lignende infrastruktur i nye  

§ 3-7-22-1 til § 3-7-22-4. Det skilles mellom mindre og større anlegg. Med mindre 
anlegg menes inntil 500 m eller 2000 m², med større menes over 500 m og 2000 m². 
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• Torg og møteplasser i nye § 3-7-22-5 og § 3-7-22-6. 

§ 3-8 Behandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak: 
• For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl. § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan 

forestås av tiltakshaver jf. SAK10 §§ 3-1 og 3-2 i nye § 3-8-1-1 til § 3-8-1-9. Disse 
sakene har stor variasjon i tidsbruk, og der vi tidligere bare har hatt en gebyrsats for 
alle slike tiltak, er det nå differensiert slik at gebyrnivået gjenspeiler faktisk 
ressursbruk bedre. 

Hvor vi tidligere beregnet gebyr for areal ved å gange arealet med en gitt gebyrsats, opererer vi 
i forslaget til ny forskrift med fastsatte gebyrsatser innenfor gitte intervaller for areal og 
boenheter. Forslaget til ny forskrift legger dermed i mindre grad opp til finregning av ulike 
poster, men at både saksbehandler og ansvarlig søker/tiltakshaver raskt kan finne gebyret ved å 
regne sammen grunngebyret, gebyret for det det konkrete tiltaket og eventuelle tillegg (f.eks. 
dispensasjon) eller rabatter (f.eks. tiltak som utføres i tråd med kulturminnefaglig anbefaling).  

Andregangsvedtak 
Videre er det foreslått gebyr for igangsettingstillatelse i flere trinn fra og med 
igangsettingstillatelse nr. 2 i ny § 3-9-1-1, for midlertidig brukstillatelse i ny § 3-9-1-2 og 
ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden første byggetillatelse ble gitt i ny § 3-9-1-3. 
Dette er nye bestemmelser som ikke står i gjeldende forskrift. Ved å dele det opp på denne 
måten, betaler tiltakshaver kun for arbeidet knyttet til de aktuelle vedtakene i saken. Den første 
igangsettingstillatelsen er det ikke et eget gebyr for, men dersom det er behov for flere 
igangsettingstillatelser, vil det generere et merarbeid som det bør faktureres for. Det samme 
gjelder for ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden første tillatelse ble gitt.  

Tilleggsgebyr 
Som tilleggsgebyr foreslår vi gebyr for søknader om fravik fra tekniske krav ved tiltak på 
eksisterende byggverk jf. pbl. § 31-2, fjerde ledd, i ny § 3-10-1. Det er fordi vi erfaringsmessig 
bruker mye tid på å fremskaffe nødvendig dokumentasjon i slike saker, og deretter å vurdere om 
fravik kan gis.  

Gebyr for dispensasjon fra lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan er i ny § 3-10-2 til  
§ 3-10-4. Vi foreslår å differensiere dispensasjonsgebyrene ytterligere, ved at det innføres egne 
gebyrer for dispensasjon for felling av trær og dispensasjoner i 100 meters beltet langs sjø og 
vassdrag, i nye § 3-10-5 til § 3-10-7. Dette for å sikre at gebyret står i samsvar med tidsbruken.  

Vi opprettholder et tilleggsgebyr i saker hvor tiltaket er ulovlig utført, men bestemmelsen 
flyttes til ny § 3-10-8. Det har blitt påpekt at tilleggsgebyret kan oppfattes som straff for ulovlig 
igangsatt arbeid, noe pbl. § 33-1 ikke gir hjemmel til. Erfaring viser imidlertid at det ofte er 
betydelig merarbeid i saker hvor tiltaket allerede er utført. Det er ofte mer tidkrevende å få inn 
tilstrekkelig dokumentasjon i saken, og sakene skaper mer engasjement hos naboer og andre 
berørte enn om lovens saksbehandlingsregler ble fulgt. Vi mener at dette bør gjenspeiles i 
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forskriften. Der ulovligheten har hatt liten innvirkning på ressursbruken, kan vi i disse sakene 
likevel vurdere gebyrreduksjon etter ny § 1-5.   

Vi foreslår gebyr for utsendelse av brev hvor vi anmoder om tilleggsinformasjon, fra og med brev 
nr. 2 i ny § 3-10-9. Det er betydelig ressursbruk forbundet med å sørge for komplette søknader, 
også etter at vi har sendt første brev med anmodning om flere opplysninger.    

Rabatter 
Rabatten som gjelder for tiltak på bygg med formell vernestatus eller ved tilbakeføring av 
fasader som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling, videreføres og flyttes til ny § 3-11-1. 
Denne rabatten økes, men det forutsettes at nødvendige avklaringer er gjort på forhånd slik at 
det ikke er behov for omprosjektering ved behandling av byggesaken.   

Rabatten for FutureBuilt-prosjekter videreføres og flyttes til ny § 3-11-2. I samme bestemmelse 
er det også foreslått rabatt for tiltak som sertifiseres som «outstanding» i henhold til 
miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR eller annen tilsvarende sertifiseringsordning. 
BREEAM-NOR «outstanding» er et betydelig mer krevende nivå å oppnå, og inkluderer i tillegg 
kriterier på innovasjon og utvikling. Det er derfor rimelig å belønne dette på samme nivå som 
FutureBuilt-prosjekter.   

I ny § 3-11-3 har vi foreslått rabatt for tiltak som sertifiseres som «excellent» i henhold til 
miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR eller annen tilsvarende sertifiseringsordning.      

Det er også en ny rabattbestemmelse i § 3-11-4 for tiltak på eiendommer som oppfyller 
blågrønn faktor (BGF) i tråd med Oslo kommunes veileder om BGF større enn 0,8 i sentrum og 
indre by, og større enn 1,2 i ytre by for boligprosjekter, og henholdsvis 0,6 og 1,0 for andre 
prosjekter enn bolig.  

I ny § 3-11-5 er det foreslått rabatt for tiltak som bidrar til at utslippsmålene i Oslo kommunes 
klimastrategi nås, beregnet i tråd med NS3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger.  
Tiltak som bidrar til at Oslo kommune når sine utslippsmål bør belønnes. 

Alle tiltakene som nevnt over bidrar til en ønsket utvikling av byen, og vi ønsker derfor at det skal 
premieres. Det kan ikke nødvendigvis forsvares ut fra selvkostprinsippet, men innebærer en form 
for subsidiering fra kommunens side for å oppnå ønsket miljø- og klimamessig utvikling.   

Bestemmelsen om at tiltakshaver ved avslag betaler 60 % av fullt gebyr for tillatelse tas ut. Fram 
til førstegangsvedtak, bruker vi erfaringsmessig mer ressurser på saker som ender i avslag enn i 
tillatelse. I forslaget er derfor gebyret for avslag og tillatelse det samme. Samtidig betaler ikke 
tiltakshaver for andregangsvedtak og administrasjonsgebyr når saken avsluttes med et avslag. I 
sum vil derfor et avslag koste mindre enn en tillatelse.    

Avsluttet sak 
Vi foreslår et mer differensiert gebyr for avslutning av saker før det er truffet vedtak, slik at 
gebyrene i større grad korresponderer med ressursbruken i ny § 3-12-1-1 til § 3-12-1-4.  
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2.4 Gebyrforskriftens kapittel 4 - Heis/løfteinnretning 
Gebyrene skal dekke Plan- og bygningsetatens behandling av driftstillatelser for heis og 
løfteinnretninger. Gebyret er utformet som faste enkeltgebyr. 

Driftstillatelse 
Gjeldende § 4-1-1 som gjelder driftstillatelse for heis, vareheis, rulletrapp m.m. videreføres. Vi 
foreslår en ny bestemmelse i § 4-1-2 som gjelder driftstillatelse for trappeheis. 

Sikkerhetskontroll 
Vi foreslår at gebyr for periodisk sikkerhetskontroll eller ekstraordinær sikkerhetskontroll § 4-2 
tas ut av gebyrforskriften. Det samme gjelder bestemmelsen om rabattordningen for 
heiskontroll i § 4-3. Bakgrunnen for dette er at heiskontroll er konkurranseutsatt og 
gjennomføres også av private aktører, jfr. TEK17 § 16-2 (1) bokstav c).  

2.5 Gebyrforskriftens kapittel 5 - Forurenset grunn 
Gebyrene skal dekke Plan- og bygningsetatens behandling av tiltaksplaner, oppfølging av vilkår i 
vedtak, tilsyn med håndtering av forurenset grunn på byggeplass og behandling av 
sluttrapporter.  

Plan- og bygningsetaten baserer gebyret på omfanget av terrenginngrepet, hvilken 
forurensningsgrad grunnen på eiendommen har, om det er punktkilder, om det er foretatt 
analyser eller prøvetaking av grunnen, og om spesielt sårbare områder som for eksempel sjø, elv 
og drikkevannskilder kan bli berørt. Videre vurderer vi ved tilsyn eller ved behandling av 
sluttrapport, om gjenværende masser er i samsvar med tilstandsklassen for aktuell arealbruk. 
Gebyret skal også dekke Plan- og bygningsetatens pålagte arbeid i Miljødirektoratets database 
for grunnforurensning.  

Gebyrene er utformet som faste enkeltgebyrer. Vi foreslår også at det kan faktureres gebyr 
etter medgått tid i ny § 5-2-1. Det vil bare gjelde i de tilfellene der timebruken er ekstraordinært 
høy, og i hovedsak der mer tid enn forutsatt går med til oppfølging for å forebygge forurensning.  

Tiltakskategoriene 
Vi foreslår at det opprettes en ny tiltakskategori 1 som tar for seg tiltak av svært liten 
vanskelighetsgrad. Denne blir plassert i § 5-1-1. Dette medfører at gjeldende kategori 1 blir 
kategori 2 og flyttes til ny § 5-1-2. Gjeldende kategori 2 endres til kategori 3 og flyttes til ny  
§ 5-1-3, og gjeldende kategori 3 blir kategori 4 i ny § 5-1-4. Vi har også lagt inn en kort 
beskrivelse i gebyrforskriften over hva som kjennetegner tiltakene innenfor de ulike 
tiltakskategoriene.   
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2.6 Gebyrforskriftens kapittel 6 - Delingssøknad 
Gebyrene skal dekke Plan- og bygningsetatens arbeid med å behandle delesøknader for eiendom. 
Det gjelder både fradeling til ny grunneiendom, offentlig vei, gate eller jernbaneformål, 
tilleggseiendom og anleggseiendom. Gebyret skal også dekke arbeidet med arealoverføring og 
reguleringsmessige vurderinger hvor delingstillatelse ikke er nødvendig. 

Forhåndskonferanse 
Plan- og bygningsetaten foreslår at det innføres gebyr for forhåndskonferanse i ny § 6-1-1. 
Tilsvarende som for byggesaker vil tidsbruken forbundet med forhåndskonferansene varierer fra 
sak til sak, men den er gjennomgående såpass høy at vi mener det forsvarer et eget gebyr.  

Grunngebyr 
Bestemmelsene om grunngebyr i gjeldende § 6-1-1 og § 6-1-2 er omformulert og flyttet til nye  
§ 6-2-1 og § 6-2-2. 

Grunngebyr for fradeling av tilleggseiendom eller arealoverføring i gjeldende § 6-1-3, foreslås 
delt opp i to separate bestemmelser i nye § 6-2-3 og § 6-2-5. Det er fordi de to sakstypene har 
ulik kompleksitet og tidsbruk.  

Vi har også foreslått et nytt grunngebyr i § 6-2-4 for fradeling av anleggseiendom. Det er fordi 
fradeling av anleggseiendommer er saker som krever vesentlig mer tid og ressurser enn ordinær 
fradeling av grunneiendom. 

Rabatter 
Gjeldende § 6-3 «Rabatter» er flyttet slik at det kommer etter «Grunngebyr», for å tydeliggjøre 
at rabatten kun gjelder disse gebyrene. I gjeldende gebyrforskrift er rabatten plassert til slutt, 
som kan gi inntrykk av at den også gjelder reguleringsmessige vurderinger av eiendomssaker 
etter pbl. § 26-1. Vi foreslår at gjeldende rabatt i § 6-3-1 videreføres med 40 % reduksjon fra og 
med eiendom nr. 2 til og med eiendom nr. 10. Videre foreslår vi at gjeldende gebyrreduksjon på 
100 % fra og med 11. eiendom endres til en gebyrreduksjon på 60 % siden sakene krever en del 
ressurser.  

Plan- og bygningsetaten foreslår at gjeldende rabatt i § 6-3-2 for komplette saker fjernes. Vi 
mener at en sak i utgangspunktet bør være komplett når den sendes inn, og vi ser derfor ikke 
grunn til å gi rabatt for disse sakene. 

Tilleggsgebyrer 
Vi foreslår et nytt tilleggsgebyr i § 6-4-1 per eiendom nr. 2 som er involvert i opprettelsen av en 
ny anleggseiendom, siden dette er spesielt ressurskrevende saker. 

Vi foreslår et nytt tilleggsgebyr i § 6-4-2 for saker hvor vi må produsere rettighetserklæringer 
som skal sikre flere enn fem heftelser/rettighetsforhold på eiendommene som er involvert i 
saken. Disse sakene er ekstra ressurskrevende dersom søkerne ikke har sikret nødvendige 



Saksnr: 202004602 Side 24 av 29 
 
rettigheter i forkant av at delesøknaden sendes inn. I forslaget skal gebyret beregnes per forhold 
som skal sikres fra og med 6. forhold. 

Vi foreslår også nytt tilleggsgebyr for befaring i § 6-4-3 da dette ikke eksisterer i gjeldende 
gebyrforskrift. Befaring er sjelden nødvendig. Det er kun aktuelt i saker hvor søker ikke opplyser 
saken tilstrekkelig, etter oppfordring fra Plan- og bygningsetaten.  

I forslaget innføres gebyr for utsendelse av brev hvor vi anmoder om tilleggsinformasjon, fra og 
med brev nr. 2 i ny § 6-4-4. Det er betydelig ressursbruk forbundet med å sørge for komplette 
søknader, også etter at vi har sendt første brev med anmodning om flere opplysninger.    

Tilleggsgebyrer for dispensasjon, i gjeldende § 6-1-6P og § 6-1-6P, flyttes til nye § 6-5-1 og  
§ 6-5-2. Vi foreslår også at gebyr for søknad om dispensasjon fra avstandskravet til vei og 
opparbeidelse av vei (regulert avstand til vei og pbl. 18-1) samles i én bestemmelse i ny § 6-5-3, 
slik som det er for byggesaker. Størrelsen på gebyret vil være den samme enten den behandles i 
tilknytning til byggesaken eller delesaken. 

Vi foreslår at tilleggsgebyr beregnet etter størrelse på eiendommen i gjeldende § 6-1-5 tas ut av 
forskriften. Dette gebyret beregnes ut fra areal som ikke alltid er utslagsgivende for 
ressursbruken i en delesak. 

Vi foreslår egne bestemmelser for gebyrfastsetting ved endringstillatelse innen 3 år. Gjeldende 
§ 6-1-4 blir da erstattet med nye § 6-6-1,§ 6-6-2 og § 6-6-3. De nye bestemmelsene skiller 
mellom hvor omfattende søknaden om endringstillatelse er, og gir Plan- og bygningsetaten 
muligheten til å gradere gebyret etter faktisk ressursbruk. 

Gebyr for saker som avsluttes før vedtak eller som avslås 
Gjeldende § 6-1-8 foreslås delt opp i to nye bestemmelser, hvor det skilles mellom hvor langt i 
saksbehandlingen vi har kommet når saken avsluttes. Ny § 6-7-1 vil gjelde saker som trekkes før 
saksbehandlingen er påbegynt. Gebyret settes lavt, og gjenspeiler ressursbruken vi har hatt til 
journalføring, skanning osv. Ny § 6-7-2 er foreslått å gjelde hvor saksbehandlingen er påbegynt, 
men hvor vi ikke har fattet vedtak. Her foreslås et gebyr på 50 % av samlet gebyr dersom det 
hadde blitt fattet vedtak i saken. 

Gjeldende gebyr for avslag i § 6-1-9, som er 60 % av samlet gebyr, foreslås videreført men er 
flyttet til ny § 6-7-3.    

Reguleringsmessige vurderinger av eiendomssaker etter pbl. § 26-1 
Gjeldende § 6-2, som gjelder reguleringsmessige vurderinger etter pbl. § 26-1, foreslås 
vesentlig utvidet og flyttet til ny § 6-8. Utvidelsen består av endring i ordlyden i gjeldende § 6-2-
1, slik at ny bestemmelse § 6-8-1 omfatter samtlige reguleringsmessige vurderinger uavhengig 
av resultat. Dagens ordlyd begrenser seg til sakstypene grensejusteringer og framåling av 
veigrunn som er regulert til offentlig trafikkformål, men dette er bare to av mange sakstyper vi 
behandler. 
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Vi foreslår også en ny bestemmelse i § 6-8-2 som gir Plan- og bygningsetaten mulighet til å ta50 
% gebyr for saker som avvises eller trekkes før vi har fått sendt ut endelig vurdering. 

Timepriser 
Vi foreslår en egen timepris i ny § 6-9-1 for saker som gjelder deling av seksjonert eiendom, da 
disse er svært tidkrevende. Timeprisen foreslås for saksbehandling som gjøres etter at vedtak i 
sakene er fattet og saken er sendt til søker. På dette stadiet i saken er egentlig Plan- og 
bygningsetatens arbeid med både delesaken, seksjoneringssakene og oppmålingen allerede 
ferdig gjennomført. Det som gjenstår for søker er å sende sakene samlet til Kartverket for 
tinglysing. I slike saker ender vi opp som mellomledd mellom advokat/megler som skal ta seg av 
saken på vegne av søker og Kartverket, fordi søkers representant som regel trenger flere forsøk 
på å få dokumentene i orden før sakene kan tinglyses. Disse sakene kan bli liggende i et par år og 
krever mye oppfølging fra Plan- og bygningsetatens side for å bli ferdig, selv om saken egentlig 
er ferdigbehandlet fra vår side.  

I forslaget er det også en generell timepris for arbeid som ellers ikke er omfattet av kapittelet, i 
ny § 6-9-2. Det gjelder for tjenester som ikke faller inn under forskriftsbestemmelsene eller som 
åpenbart medfører merarbeid  

2.7 Gebyrforskriftens kapittel 7 - Refusjon 
Gebyrene for refusjon skal dekke Plan- og bygningsetatens arbeider etter pbl. § 18-8 for 
godkjenning av planer, kostnadsforslag og foreløpig beregning av refusjon, jf. SAK10 kapittel 17, 
og for arbeider etter pbl. § 18-9 som gjelder fastsetting av endelig refusjon.  

Tidligere har gebyret vært beregnet ut fra det godkjente refusjonsbeløpet. Vi foreslår et nytt 
gebyr som i større grad gjenspeiler den faktiske ressursbruken og variasjonen i kompleksitet i de 
ulike sakene.  

Vi foreslår at gebyret for arbeider etter pbl. § 18-8 består av tre deler:  

 Et grunngebyr i 7-1-1 som dekker de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen 
som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.  

 Et kompleksitetsgebyr i 7-1-2 for hver refusjonsdebitor som justerer gebyret ut fra 
kompleksitet og størrelse. Vi mener antall refusjonsdebitorer gir det beste bildet på 
sakens kompleksitet, sammenlignet med for eksempel størrelsen på godkjent 
refusjonsbeløp eller lengden på veistrekningen.  

 Et terskelgebyr i 7-2-1 for revidert behandling som er et tilleggsgebyr for søknader med 
mangelfull dokumentasjon. 

Videre foreslår vi at gebyret for arbeidet etter pbl. § 18-9 består av to deler:  

 Et grunngebyr i ny § 7-1-3 som representerer gjennomsnittlig arbeidsmengde med denne 
typen vedtak.  
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 Et terskelgebyr i ny § 7-2-1 for revidert behandling som er et tilleggsgebyr for søknad 
med mangelfull dokumentasjon.  

Sakens kompleksitet vil først og fremst medføre økt arbeidsmengde for det foreløpige vedtaket 
etter pbl. § 18-8, og i mindre grad for det endelige vedtaket etter pbl. § 18-9. Derfor foreslår vi 
at det ikke tas kompleksitetsgebyr for arbeidene etter pbl. § 18-9.  

Arbeidsmengden kan være svært variabel i refusjonssaker, og vi foreslår derfor en mulighet for 
timesbasert tilleggsgebyr i ny § 7-3-1 for saker med unormalt stor arbeidsmengde og for saker 
som avsluttes etter betydelig arbeid før det fattes vedtak etter § 18-8. 

2.8 Gebyrforskriftens kapittel 8 - Eiendomsmåling 
Gebyrene skal dekke Plan- og bygningsetatens arbeid med oppmålingsforretning og 
matrikkelføring. Gebyrene i ny forskrift er utformet som faste enkeltgebyrer. 

Bestemmelsene som omstruktureres 
Vi foreslår at bestemmelsene i kapittel 8 omstruktureres slik at det blir enklere for brukerne å 
se hva gebyret blir. Det innebærer at gjeldende bestemmelser om tilleggsgebyr og rabatt er satt 
sammen med gebyrene i gjeldende § 8-1 «Oppmålingsforretning», og at bestemmelsene heller er 
inndelt etter sakstype. Innholdet i bestemmelsene er i stor grad videreført, men fordi kapittel 8 
er omstrukturert har de blitt flyttet til nye paragrafer.  

Bestemmelsen om grunngebyr for utearealet til eierseksjon, per arealoverføring og per fradelt 
grunn- eller anleggseiendom er fortsatt i § 8-1-1. 

Gebyr for grensejustering av grunn- og anleggseiendom er flyttet fra gjeldende § 8-1-2 til ny  
§ 8-2-1. 

Gebyr for klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i tidligere 
forretning, inntil 30 m lengde, er flyttet fra gjeldende § 8-1-3 til nye § 8-3-1.  

Gebyr for grensepåvisning av sammenhengende linjer for grunneiendom og uteareal til 
eierseksjon, inntil 100 m lengde, som forutsetter at linjene er koordinatfestet i tidligere 
forretning, er flyttet fra gjeldende § 8-1-4 til ny § § 8-4-1.  

Gjeldende § 8-2-8 om tinglysing av ny eiendom uten fullført oppmålingsforrenting, flyttes til nye 
§ 8-5-1. Bestemmelsen er lite brukt, men er med i forskriften fordi det i matrikkellova er mulig å 
opprette matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning.  

Bestemmelsen om gebyr for saker i indre by (gnr. 200 – 249) flyttes til ny § 8-6-1.  

Nye bestemmelser og bestemmelser som tas ut  
Plan- og bygningsetaten foreslår to nye bestemmelser i den nye gebyrforskriften. Det ene er 
tilleggsgebyr per målte grensepunkt, i nye § 8-1-6 og § 8-2-3. Det andre er tilleggsgebyr for 
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anleggseiendom per plan med ulik utstrekking og per ekstra involverte avgivereiendom, i nye § 8-
1-7 og § 8-2-4. Tilleggsgebyr per målte nye grensepunkt er tatt inn for at sakene skal ha gebyr 
som står i forhold til det arbeidet som gjøres ute i felt. Tilleggsgebyr til anleggseiendom er tatt 
inn for at gebyret skal gjenspeile ressursbruken for kompliserte anleggseiendommer.  

Vi foreslår at § 8-2-1 i gjeldende forskrift om tillegg for arealer mellom 500 m² og 20 000 m² 
utgår. Erfaringsmessig har gebyret blitt for stort i forhold til arbeidsmengden i enkelte saker.  

Gjeldende § 8-2-3 og 8-2-4 om tillegg til største uteareal fra seksjonert uteareal nr. 2 (over eller 
under 100 m²) er slått sammen til én post i ny § 8-1-3. Det er fordi arbeidsmengden er omtrent 
lik uavhengig av om arealstørrelse er over eller under 100m².  

Vi foreslår at gjeldende bestemmelse i § 8-3-1 om rabatt for oppmålingsforretning som kan 
gjennomføres kun etter innsendte koordinater, tas ut. Istedenfor foreslår vi at 
oppmålingsforretning som kan gjennomføres kun etter innsendte koordinater, ikke får tillegg per 
målte grensepunkt i nye § 8-1-6 og § 8-2-3. Vi mener at bestemmelsene da blir mer 
brukervennlig. Rabatt for oppmåling av flere eiendommer videreføres, men er endret til at det 
gjelder for fradeling nr. to og oppover i nye § 8-1-2 og § 8-2-2.  

Vi foreslår at gjeldende § 8-1-5 som er gebyr for avbrutt oppmålingsforretning og for avbrutt 
sak etter oppmålingsforretning, flyttes til nye § 8-8-1 og § 8-8-2. Vi finner det mest oversiktlig 
at bestemmelsen deles i to.   

2.9 Gebyrforskriftens kapittel 9 - Forenklet situasjonskart / 
Regulerings- og eiendomsbekreftelse  

Gebyrene skal dekke Plan- og bygningsetatens arbeid med å lage regulerings- og 
eiendomsbekreftelse (R/E-bekreftelse) for eiendomsgrenser og for reguleringslinjer. 

Gjeldende § 9-1-1 om enkeltgebyr for R/E-bekreftelse per eiendom videreføres.  

Vi foreslår at gjeldende § 9-1-2 om tilleggsgebyr beregnet etter størrelse på eiendommen 
(arealgebyr), endres slik at det blir lagt inn tre intervaller på arealstørrelse. Disse fordeles på 
nye § 9-1-2, § 9-1-3 og § 9-1-4.  På den måten vil vi redusere risikoen for store gebyrer som ikke 
står i forhold til ressursbruken. 

Gjeldende § 9-1-3 om tilleggsgebyr per ekstra sammenhengende eiendom tas ut. Istedenfor 
brukes § 9-1-1 siden det gir samme pris. Gebyret blir brukt hvis det bestilles R/E-bekreftelse på 
en eller flere eiendommer som ligger inntil den første som blir bestilt. 

Nåværende § 9-1-4, blir ny § 9-1-5.  
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2.10 Gebyrforskriftens kapittel 10 - Eierseksjonering 
Plan- og bygningsetaten foreslår helt nye bestemmelser i kapittel 10. I ny eierseksjonslov av 
2017, skal gebyret nå beregnes etter selvkostprinsippet.  Før dette kunne Plan- og 
bygningsetaten bare få dekket inntil fem ganger statens rettsgebyr per søknad.  

Bestemmelsene for seksjoneringsgebyr er delt inn i grunngebyr, tilleggsgebyr og gebyr for 
avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag. Gebyrsatsen er utformet delvis som faste 
enkeltgebyrer og som prosentvise gebyr av samlet behandlingsgebyr.  

Vi foreslår at det også kan faktureres gebyr etter medgått tid i ny § 10-1-1. Det vil bare gjelde i 
de tilfellene der timebruken er ekstraordinært høy.  

Grunngebyr 
Vi foreslår at bestemmelsene om grunngebyr kategoriseres ut fra typen seksjoneringssak, slik at 
det settes egne grunngebyr for reseksjonering og seksjonering av henholdsvis eksisterende og 
planlagt bebygde eiendommer. Bestemmelsene er plassert i nye § 10-2-1, § 10-2-2, § 10-2-3. 
Bakgrunnen for inndelingen av grunngebyr etter sakstype er tidsbruk ved kontroll av innsendt 
dokumentasjon. Gebyret gjelder for opptil fire seksjoner. 

Det foreslås også grunngebyr for retting av tidligere tinglyst seksjonering i ny § 10-2-4. Dette 
gjelder bare retting som ikke skyldes feil fra Plan- og bygningsetatens side.  

I ny § 10-3-1 vil det faktureres et grunngebyr for saker som gjelder oppheving eller sletting av 
seksjonering.     

Tilleggsgebyr 
I ny § 10-4-1, § 10-4-2, § 10-4-3 foreslås et tilleggsgebyr til grunngebyret per nye seksjon ut 
over fire seksjoner. Tilleggsgebyret har en ingen øvre grense.  Erfaringsmessig er disse sakene 
mer tidkrevende, og dette bør gjenspeiles i forskiften.  

Vi foreslår også i ny § 10-5-1 et tilleggsgebyr for reseksjonering etter forskriftens § 10-2-3. Det 
er et tillegg per seksjon hvor reseksjoneringen kun gjelder endring av parkeringsplasser eller kun 
endring av tilleggsareal i grunn eller tilleggsareal i bygning. Årsaken til at det her kreves et 
lavere tilleggsgebyr enn ved andre typer reseksjonering, er at disse endringene er mindre 
tidkrevende og sakene er generelt mindre komplekse.  

I forslaget er det en ny bestemmelse i § 10-6-1 om tilleggsgebyr for befaring i saker etter § 10-
2. Gebyr for befaring blir med dette en egen bestemmelse, og er en endring av gjeldende § 10-1-
2 hvor det var gebyr for behandling av begjæring om seksjonering med befaring.  

Det foreslås også tilleggsgebyr i ny § 10-6-2 for produksjon av nytt situasjonskart eller ny 
plantegning, der det første som innsendes er mangelfullt og søker ønsker at Plan- og 
bygningsetaten produserer nytt materiale.  
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I ny § 10-6-3 foreslås gebyr for utsendelse av brev hvor vi ber om tilleggsinformasjon, fra og med 
brev nr. 2 som sendes ut i saken. Vi mener det ligger utenfor Plan- og bygningsetatens 
veiledningsplikt å skulle påpeke de samme manglene mer enn én gang per sak, og foreslår nå å ta 
gebyr for den økte tidsbruken det medfører.   

I ny § 10-6-4 foreslår vi tilleggsgebyr for seksjonering av anleggseiendom, da disse sakene er 
mer komplekse. 

Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag 
Saker som enten avsluttes før vedtak, ved avvisning eller ved avslag blir ikke fakturert fullt 
gebyr. Vi foreslår et prosentvis gebyr av samlet behandlingsgebyr, basert på hvor langt i 
prosessen saken har kommet og hva som har vært ressursbruken.  

Vi foreslår i ny § 10-7-1 at avslag gebyrlegges med 50 % av samlet gebyr. Årsaken til at gebyret 
ikke er likt som for avslag i byggesaker, hvor det ikke gis avkortning av gebyr, er fordi 
bestemmelsene er inndelt på forskjellige måter.    

For saker som trekkes før vi foretar en vurdering skal det etter ny § 10-7-2 betales 20 % av 
grunngebyret. 

For saker som trekkes etter at vi har igangsatt arbeid, men før vi treffer endelig vedtak, skal det 
etter ny § 10-7-3 betales 40 % av samlet gebyr.  

For saker som avvises skal det etter ny § 10-7-4 betales et gebyr på 50 % av samlet gebyr.   

2.11 Gebyrforskriftens kapittel 11 - Heftelser  
Med heftelser menes avtalte begrensinger eller rettigheter som Plan- og bygningsetaten setter 
som vilkår at skal tinglyses, før det gis tillatelse til tiltak eller for godkjenning av 
detaljregulering. For eksempel gjelder dette rett til atkomst eller parkering. Heftelsene kan bare 
slettes med samtykke av Plan- og bygningsetaten.  

Gjeldende § 11-1 videreføres, men er noe omformulert. Vi har i bestemmelsen tilføyd at det også 
gjelder for «behandling av forespørsel om endring av tinglyst heftelse».  

Det foreslås også en ny bestemmelse i § 11-2 som gjelder der vi avviser eller ikke 
realitetsbehandler en forespørsel. Det kan bli aktuelt der den som anmoder om sletting av 
erklæring ikke kompletterer henvendelsen. Siden vi bruker kortere tid på disse sakene, er 
gebyret satt lavere enn for saker etter § 11-1. 

 

 


