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GEBYRREGULATIVET: SAKER SOM BEHANDLES ETTER EIERSEKSJONSLOVEN - GEBYRER 
FOR 2018  
 
 
Vedlegg: 
Saker som behandles etter eierseksjonsloven: Gebyrer for 2018. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 87/17 Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018, vedlegg kommunale gebyrer og 

betalingssaker 2018. 

Lov om eierseksjoner av 16.6.2017. 

Sammendrag: 
Ny lov om eierseksjoner av 16.6.2017 som trer i kraft 1.1.2018 åpner for at kommunene 

som seksjoneringsmyndighet kan fastsette gebyret etter selvkostprinsippet, jf. 

eierseksjonsloven § 15, om gebyrer for kommunens behandling av søknad om seksjonering.  

I KST-sak 87/17 ble det ikke vedtatt gebyr for saker som behandles etter eierseksjonsloven 

for 2018. Følgende formulering er inntatt der: «Ny lov gir rom for beregning for selvkost. 

Loven trer i kraft 01.01.2018. Ny struktur utarbeides i samarbeid med Lillehammer, 

Gausdal og Ringebu.»  

Saken har vært lagt ut på Øyer kommunes hjemmeside for offentlig høring.  

Forslag til gebyrer legges frem til behandling direkte i kommunestyret etter innstilling fra 

ordfører.  Rådmannen er enig i at ordfører innstiller i saken. 

Saksutredning: 
Ny lov om eierseksjoner av 16.6.2017 som trer i kraft 1.1.2018 åpner for at kommunene 

som seksjoneringsmyndighet kan fastsette gebyret etter selvkostprinsippet, jf. 

eierseksjonsloven § 15, om gebyrer for kommunens behandling av søknad om seksjonering.  

I gjeldende lov er det fastsatt at gebyr for seksjonering skal være 3x rettsgebyret eller 5x 

rettsgebyret (med befaring).  

Gebyret skal baseres på selvkost. Det framgår av kommunal – og 

moderniseringsdepartementets merknader til lovproposisjonen at kommunen skal kunne 

utarbeide et gebyrregulativ som bestemmer gebyrets størrelse i ulike typer 

seksjoneringssaker. Her kan kommunen legge gjennomsnittsbetraktninger til grunn og 

benytte standardiserte satser basert på sakstype/typetilfeller, mengde/antall/størrelse, 

eller lignende.  



Vurdering: 
Øyer har et nettverkssamarbeid med kommunene Ringebu, Lillehammer, Gausdal, 

Ringsaker, Hamar og Gjøvik. Administrasjonen i disse kommunene er blitt enige om å 

foreslå strukturen og satsene som framgår av forslag til vedtak.  Målet for dette er å få 

mest mulig lik praksis. 

Kommunestyrene i Gausdal og Ringebu har allerede vedtatt strukturen og gebyrene. 

De foreslåtte gebyrene inkluderer veiledning, behandling, matrikkelføring og utsendelse av 

dokumentasjon/matrikkelbrev.  

Man kan komme i den situasjonen at saker med høyt gebyr som er mindre ressurskrevende 

kan finansiere de mindre krevende sakene med samme gebyrnivå. Det er dermed viktig 

med en sikkerhetsventil der gebyrene blir urimelig høye, altså en mulighet til å fravike 

gebyret i atypiske situasjoner. I forslag til gebyr kan rådmannen fastsette annet gebyr når 

det etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruken ved 

behandling. 

 
Ordførerens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar følgende tilføyelser under pkt. 2.0 Gebyrer for eierseksjonering for 

2018: 

2.0 Saker som behandles etter eierseksjonsloven :  
1. Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner  
- 2 seksjoner kr. 5 000,-  
- Fra 2 seksjoner og oppover tillegges kr 500,- pr. seksjon.  
(eksempel: 4 seksjoner: 6000 kr, 8 seksjoner: 8000 kr)  
2. Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner  
- Fast beløp: kr. 5 000,-  

- Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres pr. time, iht. punkt 5 i 
gebyrregulativet for matrikkelloven.  
 
3. Befaring ved seksjonering og reseksjonering:  
- Befaring faktureres kr. 5 000,- (for reseksjonering som beregnes etter medgått tid 
beregnes ikke tiden som benyttes til befaring)  
 
4. Urimelig gebyr  
- Rådmannen kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i 
forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.  
 
 
 
5. Timepris  
Timepris for en saksbehandler/matrikkelfører: Kr 1.100,-.  
6. Betalingsbestemmelser  



- I tillegg kommer tinglysningsgebyret fra Statens kartverk.  

- Ovenstående gebyrer inkluderer veiledning, behandling, matrikkelføring og utsendelse av 
dokumentasjon / matrikkelbrev.  
 
Brit K. Lundgård Christina Nystuen 
Ordfører 


