
Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, 
kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold  

 

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser  

§ 1-1. Hjemmel 
       Dette gebyrregulativ er fastsatt av Rakkestad kommunestyre 07.12.2006. Gebyrer for 
tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet. 
 
§ 1-2. Gyldighet 
       Dette regulativ erstatter forskrift 27. januar 1995 nr. 1212 om gebyrregulativ etter 
delingsloven, Rakkestad kommune, Østfold. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det 
tidspunkt fullstendig tilleggssøknad, melding, planforslag og/eller bestilling foreligger. 
 
§ 1-3. Grunnbeløp (G) 
       Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Grunnbeløpet er pr. 
1. januar 2007 kr 500,-. Grunnbeløp kan reguleres av kommunestyret ved budsjettbehandling 
hvert år. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske 
registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med 
undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold. 
 
§ 1-4. Betalingsbestemmelser 
       Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr blir 
sendt ut like etter at fullstendig søknad, tilleggssøknad, melding, planforslag og/eller 
bestilling foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes 
kravet til innfordring. I hovedsak skal gebyr være betalt før vedtak fattes. Det kan også kreves 
at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang. 
 
§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført  
       Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om 
tiltaket ikke blir gjennomført. 
 
§ 1-6. Redusert gebyr 
       Når særlige grunner foreligger, kan Det faste utvalg for plansaker etter søknad redusere 
gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart 
urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de 
kostnadene som kommunen har hatt. 
 
§ 1-7. Ulovlig igangsetting 
       Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige 
prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et tilleggsgebyr på 50 % av tilsvarende det 
ordinære gebyret for den type saker.  
 



§ 1-8. Klageadgang 
       Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i 
forvaltningsloven. Kommunens klageorgan i den enkelte sak er klageinstans. 

Kapittel 2 - Plansaker 

§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, 
kommuneplanens arealdel):  

1. Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 4 x G. 
2. Søknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker - Gebyr = 10 x G. 
3. Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, 

regulerings- eller bebyggelsesplaner betales ordinært gebyr. Søknad om tiltak etter plbl § 
93 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr som 
dispensasjonssak etter dette regulativ.  

 
§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan: 

1. Søknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker - Gebyr = 10 x G. 
 
§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende 
bebyggelses- eller reguleringsplan 

1. Vedtak om oppstart av planarbeid: 

 

       Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 30 (§ 28-2) som ikke er i 
samsvar med kommuneplan, skal Det faste utvalget for plansaker eller kommunestyret 
avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling. For denne behandlinga skal det 
betales følgende gebyr: 

 10 x G 
  
 Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av 
forslagsstiller. 

2. Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i det Faste Utvalg for Plansaker 
(offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader: 

a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G  
b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G 
c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G 

 
§ 2-4. Konsekvensutredninger (pbl kap. VII-a)  
       For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir 
gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter 
selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.  
 
§ 2-5. Annet arbeid: 

1. Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på 
plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den 



som fremmer planen. Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr på 2 x 
G pr. time. 

Kapittel 3 - Utslippsak 

§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse for inntil 15 PE: Gebyr = 3 x G. 
 
§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse som overstiger 15 PE: Gebyr = 25 x G. 
 
§ 3-3. Kornfordelingsanalyse av jordprøve (pr. prøve): Gebyr = 1 x G. 

Kapittel 4 - Byggesak 

§ 4-1. Meldinger om tiltak 
1. PBL § 81 - melding om driftsbygninger i landbruk - Gebyr = 3 x G. 
2. PBL § 85 - melding om midlertidige eller transportable bygninger - Gebyr = 3 x G. 
3. PBL § 86a - melding om mindre byggearbeid på bolig- og fritidseiendom - Gebyr = 3 x 

G. 
4. Tiltak som ikke krever oppdatering av GAB-registeret - Gebyr = 1 x G. 

 
§ 4-2. Søknader om tillatelse til tiltak:  
       Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for 
utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest inngår i de 
forskjellige gebyrer.  

1. PBL § 93a - søknad om tillatelse til tiltak til nybygg, tilbygg og påbygg for boliger, 
fritidsboliger og næringsbygg mv.: 

a) Inntil 70 m2 BRA - Gebyr = 3 x G. 
b) 71 m2 - 300 m2 BRA - Gebyr = 8 x G.  
c) 301 m2 - 800 m2 BRA - Gebyr = 15 x G. Gebyr for areal >800 m2 er 15 x G. 

  2. PBL § 93 a) - varige konstruksjoner og anlegg  
a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 3 x G.  
b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 8 x G.  
c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 15 x G.  

3. PBL § 93 b) - vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller reparasjon på tiltak som 
nevnt under PBL § 93a. - Gebyr = 3 x G. 

4. PBL § 93 c) - bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift på tiltak 
som nevnt under PBL § 93. a) - Gebyr = 5 x G. 

5. PBL § 93 d) - riving av tiltak som nevnt under PBL § 93a - Som for pkt. 1 multiplisert 
med en faktor på 0,3. 

6. PBL § 93 e) - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner - 
Gebyr = 3 x G. 

7. PBL § 93 f) - oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i boliger - Gebyr = 3 x G. 
8. PBL § 93 g) - oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l. - 



Gebyr = 3 x G. 
9. PBL § 93 h) - deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år.  

a) Når grense er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 1 x G.  
b) Når grense ikke er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 3 x G.  
c) Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.  

10. PBL § 93 i) - vesentlig terrenginngrep  
a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 3 x G.  
b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 8 x G.  
c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 15 x G.  

11. BL § 93 j) - anlegg av veg eller parkeringsplass  
a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 3 x G.  
b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 8 x G.  
c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 15 x G.  

12. PBL § 93a - forhåndskonferanse - Gebyr 0 x G. 
13. PBL § 95a nr. 1 - søknad om rammetillatelse (trinnvis behandling) - Gebyr som for pkt. 1 

- 12. 
14. PBL § 95a nr. 2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling) For hver 

igangsettingstillatelse betales ett gebyr. Gebyr = 3 x G.  
15. PBL § 95b - søknad om enkle tiltak - Gebyr som for pkt. 1 - 12 multiplisert med en faktor 

på 0,8. 
 
§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

1. PBL § 93b og § 98 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett 
a) Første gangs godkjenning - Gebyr = 3 x G pr. foretak. 
b) Senere godkjenninger - Gebyr = 1 x G pr. foretak. 

2. PBL § 93b og § 98 - søknad om godkjenning av ansvarsrett for foretak med sentral 
godkjenning Gebyr = Ingen gebyr. 

3. PBL § 93b og § 98 - søknad om personlig godkjenning i særlige tilfeller Gebyr = 1 x G 
pr. søknad. 

4. PBL § 93b og § 98 - søknad om personlig godkjenning for arbeid på egen eiendom til 
eget bruk. Gebyr = 1 x G pr. søknad 

 
§ 4-4. Endringer i forhold til gitte tillatelse eller registrert melding 

1. Søknad om endring i forhold til gitte tillatelse/behandlet melding - Gebyr = 3 x G.  
2. Behandling/godkjenning av reviderte tegninger - Gebyr = 1 x G.  

 
§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (pbl § 7)  

1. PBL § 7 - dispensasjonssøknad som kan behandles administrativ etter delegering Gebyr = 
3 x G.  

2. PBL § 7 - dispensasjonssøknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker Gebyr 
= 5 x G.  



 
§ 4-6. Utstikking og kontrollmåling av plassering av tiltak  
       Dersom ansvarshavende i byggesak leier kommunen til å utføre 
plassering/innmåling/kontroll av tiltak. Utsetting av bygg består av minimum 1 hjørne og 
retningspel + ev. høydeutsett.  

1. Første tiltak på eiendommen Gebyr = 3 x G.  
2. Tillegg pr. tiltak når det utstikkes/innmåles flere tiltak samtidig på samme eiendom Gebyr 

= 1 x G.  
3. Fra og med 2. gangs utstikking av samme tiltak - pr. tiltak Gebyr = 5 x G.  

       Dersom kommunens bygningsmyndighet har satt vilkår om at et tiltak skal 
utstikkes/plasseres/kontrolleres av kommunene selv, skal det ikke innkreves gebyr.  

Kapittel 5 - Seksjoneringssak 

§ 5-1. Seksjonering av fast eiendom  
       Gebyrene tilknyttet seksjonering av eiendom er fastsatt i egen sentral forskrift og kan 
ikke avvikes. Gebyret er knyttet til rettsgebyret. Dette justeres av Stortinget.  

1. Søknad om seksjonering av fast eiendom som ikke krever befaring:  
       Gebyr = 3 x rettsgebyret + tinglysingsgebyr.  

2. Søknad om seksjonering av fast eiendom hvor det må foretas befaring:  
       Gebyr = 5 x rettsgebyret + tinglysingsgebyr.  
 

Kapittel 6 - Delingsloven 

Fellesbestemmelser 

§ 6-1. Gebyret omfatter  
       Gebyrsatsene i dette regulativ dekker alle kostnader ved teknisk og administrativt arbeid 
som utføres med hjemmel i delingsloven m/forskrifter. 
       Dette gjelder for alle gebyrer med unntak av gebyr beregnet etter anvendt tid. 
       Gebyr beregnes pr. fradelt eiendomsenhet iht. dl. § 2-1. 
       Tinglysingsgebyr, saksbehandlingsgebyrer ol. kommer i tillegg. 
 
§ 6-2. Betalingsbestemmelser 
       I tillegg til betalingsbestemmelsene i kapittel 1 - Generelle bestemmelser gjelder 
følgende: 

1. Rekvirent som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Faktura for 
gebyr blir sendt ut når saken tas opp for gjennomføring og skal innkreves før forretning 
avholdes.  

2. Faktura kan rettes til andre enn rekvirenten dersom rekvirenten krever det. Dersom annen 
part ikke betaler fakturert beløp skal faktura rettes til rekvirenten.  

3. Gebyr for tinglysingen skal innkreves samtidig.  
4. Gebyr skal være innbetalt før målebrev//dokumenter sendes til tinglysing.  



5. Hvis gebyr ikke innbetales etter purringer kan kommunen avbryte arbeidet med saken og 
kreve gebyr for avbrutt forretning iht. § 6-11.  

 
§ 6-3. Kartforretning/delingsforretning ved etablering av nye eiendommer  

1. Der grenser er fastlagt i reguleringsplan/bebyggelsesplan  
a) Fradelt areal mindre enn 2000 m2 Gebyr = 9 x G.  
b) Fradelt areal større enn 2000 m2 Gebyr = 9 x G + (1 x G pr. påbegynt 1000 m2).  

2. Der grenser ikke er fastlagt i reguleringsplan/bebyggelsesplan  
a) Fradelt areal mindre enn 2000 m2 Gebyr = 11 x G.  
b) Fradelt areal større enn 2000 m2 Gebyr = 11 x G + (1 x G pr. påbegynt 1000 m2 ). 

 
§ 6-4. Punktfeste der måling i marka er påkrevet 
       Pr. punktfeste enhet Gebyr = 2 x G. 
 
§ 6-5. Punktfeste der koordinater tas fra kartverk  
       Pr. punktfeste enhet Gebyr = 1 x G. 
 
§ 6-6. Der det rekvireres forretning over flere parseller samtidig på samme grunneiendom 
       Gebyr beregnes pr. fradelt eiendomsenhet iht. § 6-3.x. 
 
§ 6-7. Kartforretning over eksisterende eiendommer  
1. Grensejustering/tilleggsareal.  

a) Justert areal mindre enn 150 m2 Gebyr = 3 x G.  
b) Justert areal f.o.m. 150 m2 t.o.m. 500 m2 Gebyr = 4 x G.  
c) Justert areal f.o.m. 500 m2 t.o.m. 1000 m2 Gebyr = 6 x G.  
d) Grensejustering/tilleggsareal der justert areal er > 1000 m2 beregnes gebyr etter § 6-3.
e) Arealoverføring, for areal som blir ført over som arealoverføring beregnes gebyr etter 

§6.3.x 
2. Innløsing av eksisterende festetomt.  

a) Når festetomt innløses og eldre målebrev, f.o.m. 1951 t.o.m. 1979, benyttes og 
påtegnes nytt bruksnummer. Gebyr = 2 x G.  

b) Dersom det benyttes målebrev med koordinatfestet grenser fra 1980 og utover som 
grunnlag for nytt målebrev avholdes kontorforretning etter § 6-13. Gebyr = 1 x G.  

c) Når markarbeid må utføres. Gebyr= 4 x G. 
d) Der det ikke finnes eldre målebrev eller om at tomta er et punktfeste må det avholdes 

ordinær delingsforretning med gebyr etter § 6-3.2.  
 
§ 6-8. Kartforretning over eksisterende enkelt grenser, grensepåvisning etter målebrev og 
ajourføring/påtegning av målebrev.  

1. Kartforretning/grensepåvisning over eksisterende enkeltgrenser der grensene ikke er 
koordinatfestet.  

a) To første grensepunkt. Gebyr = 2 x G.  



   Anvendes mer en 2 timer skal det betales 1 x G pr påbegynte time. 
2. Kartforretning/grensepåvisning etter nye målebrev med koordinatfestede grenser  

   Pr jobb gebyr = 1 x G. Anvendes mer en 1 time betales det 1 x G pr påbegynte time. 
 
§ 6-9. Kartforretning/delingsforretning over større sammenhengende arealer til landbruks-, 
idretts- og friluftsformål samt andre allmennyttige formål  
       Uavhengig av areal Gebyr = 8 x G + (1 x G pr. påbegynt 1000m2 utover 10.000m2). 
gebyret er begrenset oppad til 20 x G 
 
§ 6-10. Gebyr når deler av arbeidet utføres av andre 

1. Prosentvis fordeling  

 
       For kartforretninger der deler av arbeidet utføres av andre f.eks. NVE, NSB og 
Statens vegvesen kreves gebyr etter Kap. II/Kap. III/Kap. IV og etter hvor stor andel av 
arbeidet kommunen utfører.  

        Dette etter følgende prosentfordeling:  
        Klargjøring 10%  
        Innkalling og avholdelse av forretning 20 %  
        Måling og merking inkl. merkemateriell, Beregning 40 %  
       målebrevsproduksjon/registrering 20 %  
        Tinglysing/ekspedering 10 %  

2. Andre bestemmelser  
        Kommunen skal utføre de registreringer som er påkrevet, før tinglysing av målebrev. 

 
       Andre aktører som utfører arbeid etter delingsloven plikter å levere dokumentert 
geodata, iht. den enhver tid gjeldende norm for kart- og oppmålingsarbeider, 
vederlagsfritt til bruk i geovekstpartenes FKB kartbaser.  

 
§ 6-11. Gebyr for registreringsbrev  
       Pr. eiendomsenhet Gebyr = 4 x G.  
 
§ 6-12. Gebyr for midlertidig forretning  

1. Midlertidig forretning  
        Pr. eiendomsenhet Gebyr = 4 x G.  

2. Andre bestemmelser  

        Dersom midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens 
oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves gebyr for midlertidig forretning.  

        Når midlertidig forretning avholdes skal gebyr for hele gjennomføringen innkreves.  
 
§ 6-13. Gebyr for ekspedering/kontorforretning uten teknisk arbeid  

 
       Benyttes når rekvirenten bestyrer og gjør alt tekniske arbeidet med forretningen og - 
når fradeling av eksisterende eiendom kan gjennomføres som kontorforretninger. Gebyr = 
2 x G.  



 
§ 6-14. Gebyr ved manglende oppmøte  
       Når forretning ikke kan gjennomføres som følge av at parter ikke møter til forretning og 
det må innkalles til ny forretning kreves et tilleggsgebyr. Gebyr = 4 x G. 
 
§ 6-15. Gebyr når kartforretning/delingsforretning blir avbrutt 

1. Avbrutt forretning  
a) Når rekvisisjon trekkes tilbake før forretning er avholdt Gebyr = 4 x G. 
b) Når rekvisisjon trekkes tilbake etter at forretning er avholdt Gebyr = 9 x G.  

 
§ 6-16. Gebyrer i henhold til gjeldende lovverk 
       Det skal for alle arbeidsoppgaver i henhold til gjeldene lovverk som krever registrering 
og tinglysning betales et gebyr på 3 x G, hvor det kun skal registreres betales 2 x G i gebyr. 
Dette kommer i tilegg til gebyrer nevnt tidligere i kap. 6. 
 

Kapittel 7 - Oppmålingstjenester - ikke lovpålagte  

§ 8-1. Gebyr for andre oppmålingstekniske oppdrag 
       For andre oppmålingstekniske oppdrag som ikke er hjemlet i delingsloven eller plan- og 
bygningsloven beregnes gebyret etter anvendt tid. 
       Timesats er 1 x G pr. påbegynt time. Timesatsen er inklusive utgifter til ev.. 
hjelpemannskap, kjøregodtgjørelse og merkematriell. Minimumsgebyr Gebyr = 2 x G. 


