Gebyrregulativ for Marnardal kommune
Matrikkel
3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, og matrikkelforskriften § 16,
fastsettes som følger:
3.1 Opprettelse av matrikkelenhet
Kr.

Varenr.

3.1.1 Opprettelse av grunneiendom og festegrunn (fradeling)
Areal fra 0–2000 m2
Tillegg for areal fra 2001 m2 pr. påbegynt 1000 m2

20 140,500,-

Makspris
Ved samtidig oppmåling av 2 eller flere tilgrensende tomter fra samme rekvirent gis en reduksjon
på 10 % av gebyret pr. tomt.

3.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (oppmålingsforretning)
Areal fra 0–2000 m2
Tillegg for areal fra 2001 m2 pr. påbegynt 1000 m2

20 140,500,-

Makspris
Ved samtidig oppmåling av 2 eller flere tilgrensende tomter fra samme rekvirent gis en reduksjon
på 10 % av gebyret pr. tomt.
Hvis matrikulering gjennomføres uten innmåling, settes gebyret til:
5 000,-

3.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (krav).
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak.
Areal fra 0–2000 m2

10 069,-

Tillegg for areal fra 2001 m2 pr. påbegynt 1000 m2
Makspris

3.1.4 Opprettelse av anleggseiendom
Volum fra 0–2000 m3
Volum fra 2001 m3, økning pr. påbegynt 1000 m3

31467
1258

3.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid. Timepris
er fastsatt i punkt 3.7.5

Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

,- pr. time

Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

3.1.6 Etablering av punktfeste/omgjøring av oppmålt festetomt til grunneiendom
Etablering av punktfeste/omgjøring av oppmålt festetomt til
grunneiendom

10 000,-

3.2 Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning jf. matrikkelloven
§ 35 og matrikkelloven § 6 andre ledd.
Utsettelsesgebyr ved avtale eller søknad om matrikulering med utsatt
oppmålingsforretning som kommer i tillegg til gebyret fastsatt i punkt
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 og 3.1.5.

2 517,-

3.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må
avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold
eller av andre grunner ikke lar seg gjennomføre, faktureres etter medgått
tid.

3.3 Grensejustering
3.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi
areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegeller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0–250 m2
8 810,Areal fra 251–500 m2

10 069,-

3.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1000 m3.
Volum fra 0–250 m3
12 586,Volum fra 251–1000 m3

Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

18 881,-

3.4 Arealoverføring
3.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal fra 0–2000 m2
12 957,Tillegg for areal fra 2001 m2 pr. påbegynt 1000 m2

500

Makspris

3.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom
vilkårene for sammenslåing er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum fra 0–250 m3
Volum fra 251–500 m3
Tillegg for volum fra 500 m3 pr. påbegynt 500 m3

3.5 Klarlegging av eksisterende grense
3.5.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt/ eller
klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt

6 292,629

3.5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
/ eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
Gebyr for fremskaffing av eldre grensedokumentasjon faktureres etter
medgått tid. Timepris er fastsatt i punkt 3.7.5

7 552,1 258
,- pr. time

3.6 Privat grenseavtale
Gebyr fastsettes etter medgått tid. Timepris er fastsatt i punkt 3.7.5

Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

,- pr. time

3.7 Avklaringer om regulativet
3.7.1 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har
gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

3.7.2 Betalingstidspunkt
Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

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

3.7.4 Utsendelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider (lovbestemt beløp)

175

Matrikkelbrev over 10 sider (lovbestemt beløp)

350

3.7.5 Timepris for arbeid etter matrikkelloven
For alt arbeid som ikke kan regnes etter ovenstående faste satser, regnes
en timepris på

,- pr. time
1 043,-

3.7.6 Tinglysing
Gebyr fastsettes av staten (lovbestemt beløp)

525,-

Dokumentavgift ved arealoverføring (2,5 ‰ av kjøpesum - lovbestemt beløp)

3.8 Seksjonering av bygg/eiendom, behandling av søknad i kommunen
Behandling av seksjonering av bygg/eiendom
Seksjonering uten befaring

3 243,-

Seksjonering med befaring

5 405,-

Vedtatt i Marnardal kommunestyre 5.2.19, sak 6/19
Gjelder fra 1.3.19

