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Vedtak om gebyrenes størrelse (prisliste) er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf.  lov om 
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 § 33-1, 
lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) av 16. juni 2017 nr 65 § 15, lov om 
eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 nr. 101 § 32, lov om jakt og fangst av vilt 
(viltloven) av 29.05.1981 nr 38 § 40, forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 
26.06.2009 nr. 864 § 16, forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 
14. desember 2011, forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av 
15.05.2011 nr. 537 § 6, lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 
13. mars 1981 nr. 6 § 52 a og forvaltningsloven kapittel VII. 
Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom budsjettvedtak i kommunestyret. 
For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser er timesatsen kr 1 500,-. 

1 Plan 

1-1 Priser private detaljreguleringsplaner 
 
Faste satser 
Oppstartsgebyr kr 51 500 

Grunnbeløp (behandlingsgebyr) kr 154 500 

 
Gebyr for planområdets areal (tillegg til grunnbeløpet) 
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet (definert i 
kommuneplanen) opptil 20 000 m² 

kr 26 

 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

Tillegg pr m2 BRA areal utover 20 000 m2 

Tillegg pr m2 BRA 10 000 - 20 000 m2 

Tillegg pr m2 BRA 0 - 10 000 m2 

Tillegg pr m2 BRA for areal utover 20 000 m2 innenfor sentrumsformålet 

Tillegg pr m2 BRA 10 000 - 20 000 m2 innenfor sentrumsformålet 

Tillegg pr m2 BRA 0 - 10 000 m2 innenfor sentrumsformålet 

Gebyr for bebyggelsens areal (tillegg til grunnbeløpet). Også eksisterende bygg sitt 
BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget 

Tillegg pr m2 for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20 000 m2 

Tillegg pr. m2 for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opptil 20 000 m2 

Tillegg pr. m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover  
20 000 m2 
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Vedtak om gebyrenes størrelse (prisliste) er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 § 33-1,
lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) av 16. juni 2017 nr 65 § 15, lov om
eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005 nr. 101 § 32, lov om jakt og fangst av vilt
(viltloven) av 29.05.1981 nr 38 § 40, forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
26.06.2009 nr. 864 § 16, forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av
14. desember 2011, forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av
15.05.2011 nr. 537 § 6, lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av
13. mars 1981 nr. 6 § 52 a og forvaltningsloven kapittel VII.

Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom budsjettvedtak i kommunestyret.

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser er timesatsen kr 1 500,-.

l Plan

1-1 Priser private detaljreguleringsplaner

Faste satser
Oppstartsgebyr kr 51 500

Grunnbeløp (behandlingsgebyr) kr 154 500

Gebyr for planområdets areal (tillegg til grunnbeløpet)
Tillegg pr m2for arealer innenfor sentrumsformålet (definert i kr 26
kommuneplanen) opptil 20 000 m2

Tillegg pr. m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover kr 2
20 000 m2

Tillegg pr. m2 for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opptil 20 000 m2 kr 15

Tillegg pr m2for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20 000 m2 kr 1

Gebyr for bebyggelsens areal (tillegg til grunnbeløpet). Også eksisterende bygg sitt
BRA skal medregnes i gebyrgrunnlaget
Tillegg pr m2BRA O- 10 000 m2 innenfor sentrumsformålet kr 32

Tillegg pr m2BRA 10 000 - 20 000 m2innenfor sentrumsformålet kr 27

Tillegg pr m2BRA for areal utover 20 000 m2innenfor sentrumsformålet kr 12

Tillegg pr m2BRA O- 10 000 m2 kr 22

Tillegg pr m2BRA 10 000 - 20 000 m2 kr 17

Tillegg pr m2BRA areal utover 20 000 m2 kr 7
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Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14 
Planendringer etter enklere prosess, mindre endringer kr 103 000 

Planendringer etter enklere prosess, mer omfattende endring kr 206 000 

 
Planprogram og konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2 

  

Behandling av planprogram, og tidspunkt for behandling er fastsatt kr 103 000 

Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår 
utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-
utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal 

% 75 

 
Andre gebyrsatser 
Midtveisgebyr. Se § gebyrforskriftens 2.1-2. Det betales et gebyr på 50 % av 
forventet gebyr til førstegangsbehandling, også kalt hovedgebyret 

% 50 

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. 
gebyrforskriftens § 1-x) er timesatsen per time 

 1545,- 

Utarbeidelse av kommunalt planalternativ i tillegg til forslagstillers alternativ, 
jfr. pbl. § 12-11 

 Etter 
medgått 
tid  

Stoppet planinitiativ, jfr, pbl. § 12-8 kr 51 500 
Planforslag som ikke fremmes til førstegangsbehandling av 
kommunedirektøren, ilegges gebyr tilsvarende sats for midtveisgebyr. 

  

Planforslag som ikke ønskes fremmet til førstegangsbehandling av 
forslagsstiller, ilegges gebyr tilsvarende sats for midtveisgebyr.  

  

Planforslag som avslås lagt ut til offentlig ettersyn av Hovedutvalget 
håndteres iht. gebyrforskriftens § 2.1-2 siste ledd.  

  

Ny førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn  Etter 
medgått 
tid 

  

Lillestrøm
kommune

Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14
Planendringer etter enklere prosess, mindre endringer kr 103 000

Planendringer etter enklere prosess, mer omfattende endring kr 206 000

Planprogram og konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2
Behandling av planprogram, og tidspunkt for behandling er fastsatt kr 103 000

Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg l-tiltak, og der det oppstår % 75
utredningsplikt for vedlegg li-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-
utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal

Andre gebyrsatser
Midtveisgebyr. S e § gebyrforskriftens 2.1-2. Det betales et gebyr på 50 % av % 50
forventet gebyr til førstegangsbehandling, også kalt hovedgebyret
For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. 1545,-
gebyrforskriftens § 1-x) er timesatsen per time
Utarbeidelse av kommunalt planalternativ i tillegg til forslagstillers alternativ, Etter
jfr. pbl. § 12-11 medgått

tid
Stoppet planinitiativ, jfr, pbl. § 12-8 kr 51 500
Planforslag som ikke fremmes til førstegangsbehandling av
kommunedirektøren, ilegges gebyr tilsvarende sats for midtveisgebyr.
Planforslag som ikke ønskes fremmet til førstegangsbehandling av
forslagsstiller, ilegges gebyr tilsvarende sats for midtveisgebyr.
Planforslag som avslås lagt ut til offentlig ettersyn av Hovedutvalget
håndteres iht. gebyrforskriftens§ 2.1-2 siste ledd.
Ny førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn Etter

medgått
tid
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2 Byggesak, deling av eiendom, eierseksjonering 

2-1 Gebyr for byggesaksbehandling 
Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en 
prosentsats.   

% 10 

Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev fra 
Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må 
skrives tillegges et gebyr. Det samme gjelder for påfølgende mangelbrev 3, 4 
osv. Det forutsettes at manglene er en gjentakelse av tidligere mangel eller 
en ny mangel som følge av omprosjektering 

kr  1 545 

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. 
gebyrforskriftens § 1-7 er timesatsen per time 

kr 1 750 

§ 2-1.1 Forhåndskonferanse 
Forhåndskonferanse m/ påfølgende referat: For store utbyggingsprosjekter  kr  10 300 
Forhåndskonferanse m/ påfølgende referat: For de øvrige byggeprosjekter  kr  5 150 

2-1.2 Bolig 
Åpen småhusbebyggelse 

Enebolig kr 32 960 

Enebolig med sekundærleilighet kr 39 140 

Tomannsbolig kr 49 440 

Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse 

For 1. boenhet t.o.m. 10. boenhet i samme bygg, pr. boenhet kr 20 600 

For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet i samme bygg, pr. boenhet kr 11 330 

For 31. boenhet t.o.m. 150. boenhet i samme bygg, pr. boenhet kr 6 180 

For antall boenheter over 150 betales ikke gebyr kr 0 

Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus  

Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet, pr boenhet kr 21 630 

Mindre tilbygg, påbygg eller underbygging 0 til 25 m2 som ikke gir ny 
boenhet 

kr 6 180 

Tilbygg, påbygg eller underbygging 25 til 50 m2 som ikke gir ny boenhet kr 10 300 

Tilbygg, påbygg eller underbygging > 50 m2 som ikke gir ny boenhet kr 15 450 
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2 Byggesak, deling av eiendom, eierseksjonering

2-1 Gebyr for byggesaksbehandling

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en % 10
prosentsats.

Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev fra kr 1 545
Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må
skrives tillegges et gebyr. Det samme gjelder for påfølgende mangelbrev 3, 4
osv. Det forutsettes at manglene er en gjentakelse av tidligere mangel eller
en ny mangel som følge av omprosjektering

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. kr 1 750
gebyrforskriftens§ 1-7 er timesatsen per time

§ 2-1.1 Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse m/ åføl ende referat: For store utb in s roslekter kr
Forhåndskonferanse m/ påfølgende referat: For de øvrige byggeprosjekter kr

10 300
5 150

2-1.2 Bolig

Åpen småhusbebyggelse

Enebolig kr 32 960

Enebolig med sekundærleilighet kr 39140

Tomannsbolig kr 49440

Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse

For 1. boenhet t.o.m. 10. boenhet i samme bygg, pr. boenhet kr 20 600

For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet i samme bygg, pr. boenhet kr 11 330

For 31. boenhet t.o.m. 150. boenhet i samme bygg, pr. boenhet kr 6 180

For antall boenheter over 150 betales ikke gebyr kr 0

Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus

Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet, pr boenhet kr 21 630

Mindre tilbygg, påbygg eller underbygging 0 til 25 m2som ikke gir ny kr 6 180
boenhet

Tilbygg, påbygg eller underbygging 25 til 50 m2som ikke gir ny boenhet kr 10 300

Tilbygg, påbygg eller underbygging > 50 m2som ikke gir ny boenhet kr 15 450

Frittliggende boliggarasje eller uthus til og med 50 m2 kr 10 300

Frittliggende boliggarasje eller uthus over 50 m2 kr 15 450

Parkeringskjeller (gjelder ikke åpen småhusbebyggelse) kr 20 600
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2-1.3 Annet enn bolig 

Bygningstype BRA <1000 
kvm 

1000-5000 
kvm 

>5000 kvm   

Industri- og lager 
Bygningskode 211-249 

Kr 154.500 Kr 231.750 Kr 309.000 Pr bruksenhet 

Kontor – og 
forretningsbygg 
Bygningskode 311-330 

Kr 309.000 Kr 450.000 Kr 618.000 Pr bruksenhet 

Hotell og 
restaurantbygg 
Bygningskode 511-539 

Kr 309.000 Kr 463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet 

Kultur og 
forskningsbygg 
Bygningskode 611 - 679 

Kr 309.000 Kr 463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet 

Kultur og 
forskningsbygg 
Bygningskode 611 - 679 

Kr 309.000 Kr 463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet 

Helsebygning 
Bygningskode 719-739 

Kr 309.000 Kr 463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet 

Øvrige 
bygningstyper  

Kr 123.600 Kr 144.200 Kr 164.800 Pr bruksenhet 

 
For tiltak som omfattes av flere kategorier, beregnes gebyret separat for den enkelte kategori. 
Tilbygg, påbygg, underbygging for tiltak annet enn bolig (bygningskode 211-840) 
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Bygningstype BRA <1000 
kvm 

1000-5000 
kvm 

>5000 kvm   

Annet enn bolig 
(bygningskode 211-
840) 

25 % av 
nybygg 

25 % av 
nybygg 

25 % av 
nybygg 

Pr. bruksenhet 

 

2-1.4 Spesielle tiltak 
Stadionanlegg – eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se 
gebyr for næringsarealer 

kr 97 850 

Garasjeanlegg >70 m2 kr 15 450 

Parkeringskjeller (gjelder ikke åpen småhusbebyggelse) kr 20 600 

Parkeringskjeller/garasjeanlegg tilleggsgebyr pr, parkeringsplass f.o.m. 3. 
parkeringsplass (gjelder ikke åpen småhusbebyggelse) 

kr 2 060 

Bensinstasjoner og ladestasjoner  kr 48 410 
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2-1.3 Annet enn bolig

Bygningstype BRA <1000 1000-5000 >5000 kvm
kvm kvm

Industri- og lager Kr 154.500 Kr 231.750 Kr 309.000 Pr bruksenhet
Bygningskode 211-249

Kontor- og Kr 309.000 Kr450.000 Kr 618.000 Pr bruksenhet
forretningsbygg
Bygningskode 311-330

Hotell og Kr 309.000 Kr463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet
restaurantbygg
Bygningskode 511-539

Kultur og Kr 309.000 Kr463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet
forskningsbygg
Bygningskode 611 - 679

Kultur og Kr 309.000 Kr463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet
forskningsbygg
Bygningskode 611 - 679

Helsebygning Kr 309.000 Kr463.500 Kr 618.000 Pr bruksenhet
Bygningskode 719-739

Øvrige Kr 123.600 Kr 144.200 Kr 164.800 Pr bruksenhet
bygningstyper

For tiltak som omfattes av flere kategorier, beregnes gebyret separat for den enkelte kategori.

Tilbygg, påbygg, underbygging for tiltak annet enn bolig (bygningskode 211-s40)

Bygningstype BRA<1000 1000-5000 >5000 kvm
kvm kvm

Annet enn bolig 25 % av 25 % av 25 % av Pr. bruksenhet
(bygningskode 211- nybygg nybygg nybygg
840)

2-1.4 Spesielle tiltak

Stadionanlegg - eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se kr 97 850
gebyr for næringsarealer

Garasjeanlegg >70 m2 kr 15 450

Parkeringskjeller (gjelder ikke åpen småhusbebyggelse) kr 20 600

Parkeringskjeller/garasjeanlegg tilleggsgebyr pr, parkeringsplass f.o.m. 3. kr 2 060
parkeringsplass (gjelder ikke åpen småhusbebyggelse)

Bensinstasjoner og ladestasjoner kr 48 410
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2-1.5 Skilt og reklame 
Per søknad som omfatter inntil 3 skilt kr 6 180 

Per søknad som omfatter inntil 5 skilt kr 8 240 
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2-1.5 Skilt og reklame

Per søknad som omfatter inntil 3 skilt kr 6 180

Per søknad som omfatter inntil 5 skilt kr 8 240

Per søknad som omfatter inntil 10 skilt kr 10 300

Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt kr 20 600

Samlet skiltplan for større bygg kr 20 600

2-1.6 Dispensasjoner

Dispensasjoner per forhold

Som avklares uten regionale myndigheters uttalelser kr 10 300

Som krever regionale myndigheters uttalelse kr 15 450

Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei, vann og avløp kr 5 150

Fra plankrav fastsatt i kommuneplanen kr 30 900

2-1.7 Driftsbygninger i landbruket

Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m2 kr 20 600

Tilbygg, påbygg eller underbygg 1 - 100 m2BRA kr 10 300

Tilbygg, påbygg eller underbygg 101 - 1000 m2BRA kr 15 450

For driftsbygninger i landbruket over 1000 m2betales et tilleggsgebyr per m2 kr 5

2-1.8 Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Kiosker, telt og brakker o.l. til og med 50 m2 kr 10 300

Kiosker, telt og brakker o.l. > 50 m2 kr 19 570

Midlertidige skole- og barnehagebygg med varighet inntil 2 år kr 66 950

Andre midlertidig bygninger med varighet inntil 2 år Kr 41 200
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kr Per søknad som omfatter inntil 10 skilt 10 300 

kr Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt 20 600 

Samlet skiltplan for større bygg kr 20 600 
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2-1.6 Dispensasjoner 
Dispensasjoner per forhold 

Som avklares uten regionale myndigheters uttalelser kr 10 300 

Som krever regionale myndigheters uttalelse kr 15 450 

Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei, vann og avløp kr 5 150 

Fra plankrav fastsatt i kommuneplanen kr 30 900 

 

2-1.7 Driftsbygninger i landbruket 
Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m2 kr 20 600 

Tilbygg, påbygg eller underbygg 1 – 100 m2 BRA kr 10 300 

Tilbygg, påbygg eller underbygg 101 – 1000 m2 BRA kr 15 450 

For driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 betales et tilleggsgebyr per m2  kr 5 

 

2-1.8 Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg 
Kiosker, telt og brakker o.l. til og med 50 m2  kr 10 300 

Kiosker, telt og brakker o.l. > 50 m2 kr 19 570 

Midlertidige skole- og barnehagebygg med varighet inntil 2 år kr 66 950 

Andre midlertidig bygninger med varighet inntil 2 år Kr 41 200 

 



Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende 
konstruksjoner og anlegg betales med        kr 10 300 
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2-1.9 Mindre konstruksjoner og anlegg

Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende
konstruksjoner og anlegg betales med kr 6 180

• Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m2
• Innhegning, støyskjerm og levegg under 10 m lengde
• Støttemur under 10 m lengde
• Trappeheis og løfteplattform
• Oljetanker og fyringsanlegg
• Pipe (ny eller rehabilitering)
• Terrasse, tak over terrasse, pergola
• Flytebrygger under 10 m lengde
• Minirenseanlegg
• Takoverbygg
• Trapp i kjellernedgang
• Mindre svømmebasseng som ikke krever prosjektering (prefabrikerte)
• Søknadspliktig våtrom
• Endring av bærende konstruksjon eller brannskille
• Andre konstruksjoner og anlegg av mindre størrelse

2-1.10 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse

Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende
konstruksjoner og anlegg betales med kr 10 300

• Utendørs svømmebasseng, plassbygde som krever prosjektering
• Heis/løfteinnretning, rulletrapp og rullebånd
• Lagertanker
• Broer
• Master
• Veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde
• Rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann og rørledning for avfall og

fjernvarme, pr påbegynt 300 m tracelenqde
• Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde
• Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet
• Åpne anlegg for idrett og lek
• Ballbinge
• Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom
• Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg og anlegg for brannalarm
• Midlertidig deponering av masse
• Støttemur, støyskjerming og innhegning over 10 m lengde
• Behandling av utomhusplan etter krav i reguleringsplan
• Nedgravde renovasjonsanlegg
• Parkeringsplasser på terreng med mer enn 1Oplasser
• Andre konstruksjoner og anlegg av middels størrelse
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2-1.9 Mindre konstruksjoner og anlegg 
Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende 
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• Terrasse, tak over terrasse, pergola 
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• Minirenseanlegg 
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• Endring av bærende konstruksjon eller brannskille 
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2-1.10 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse 

Side 7 av 16 

• Utendørs svømmebasseng, plassbygde som krever prosjektering 
• Heis/løfteinnretning, rulletrapp og rullebånd 
• Lagertanker 
• Broer 
• Master 
• Veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde 
• Rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann og rørledning for avfall og 

fjernvarme, pr påbegynt 300 m tracélengde 
• Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde 
• Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet 
• Åpne anlegg for idrett og lek 
• Ballbinge 
• Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom 
• Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg og anlegg for brannalarm 
• Midlertidig deponering av masse 
• Støttemur, støyskjerming og innhegning over 10 m lengde 
• Behandling av utomhusplan etter krav i reguleringsplan 
• Nedgravde renovasjonsanlegg 
• Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser 
• Andre konstruksjoner og anlegg av middels størrelse 
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2-1.11 Større konstruksjoner og anlegg

Masseforflytning, planering og landskapsarbeid som berører areal over 100 kr 15 450
m2og opptil 500 m2

- Mellom 500 m2t.o.m. 2000 m2 kr 42 230

- Mellom 2000 m2t.o.m. 3000 m2 kr 47 380

- For arealer over 3000 m2betales et tillegg pr. påbegynt 200 m2 kr 4 120

Tribuner og idrettsbaner og andre anlegg for idrett og lek som ikke er nevnt kr 15 450
som spesielle tiltak. Dersom tribunen har rom for næringsvirksomhet betales
gebyr for næringsarealene i tillegg

Tunelier og underjordiske haller, lokk, konstruksjoner over vei eller vann Kr 15 450

2-1.12 Massedeponering

Gjelder både uttak og mottak som berører inntil 30 000 m3 kr 51 500

Over 30 000 m3 kr 72 100

2-1.13 Bruksendring

Boligbebyggelse

Bruksendring bolig 0 - 25 m2 kr 2 575

Bruksendring bolig 25 - 50 m2 kr 5 150

Bruksendring bolig større enn 50 m2 kr 7 725

Tidsbestemt bruksendring kr 5 150

Bruksendring av hytte til helårsbolig kr 30 900

AIie andre typer bygg

Bruksendring alle andre typer bygg 0 - 50 m2 kr 10 815

Bruksendring alle andre typer bygg 51 - 100 m2 kr 21 115

Bruksendring alle andre typer bygg 101 - 500 m2 kr 26 780

Bruksendring alle andre typer bygg > 500 m2 kr 37 080

Tidsbestemt bruksendring kr 10 300

2-1.14 Riving

Rivingstillatelse kr 7 210

Riving av bygg som krever avfallsplan og/eller miljøsaneringsplan kr 12 360

Riving av bygg som krever uttalelse fra andre myndigheter kr 20 600
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2-1.15 Endring og hovedombygging 
Hovedombygging 50 % av gebyret for tilsvarende areal i nybygg % 50 

g] Lillestrøm
V kommune
2-1.15 Endring og hovedombygging

Hovedombygging 50 % av gebyret for tilsvarende areal i nybygg % 50

Oppdeling av bolig/leilighet pr ny boenhet kr 18 540

Sammenføyning av bruksenheter kr 5 150

Ny etasjeplan i eksisterende bygning 0 - 50 m2 kr 10 800

Ny etasjeplan i eksisterende bygning 51 - 100 m2 kr 21 100

Ny etasjeplan i eksisterende bygning 101 - 500 m2 kr 26 800

Ny etasjeplan i eksisterende bygning > 500 m2 kr 37 080

Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse kr 5 150

Fasadeendring for bygning per fasade for større bygg kr 15 450

Endring av bygningstekniske installasjoner kr 4 120

Endring av gitt tillatelse, åpen småhusbebyggelse kr 7 210

Endring av gitt tillatelse, næringsbygg og blokker kr 20 600

Endring av gitt tillatelse, alle andre typer bygg kr 20 600

Innredning av rålokale/whitebox (næring/kombinert formål) kr 20 600

2-1.16 Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Trinnvis igangsetting per igangsetting for tiltak i åpen småhusbebyggelse kr 10 300

Trinnvis igangsetting per igangsetting for alle andre tiltak kr 20 600

Midlertidig brukstillatelse som ikke medfører ny bruksenhet kr 2 060

Midlertidig brukstillatelse pr bruksenhet kr 10 300

Utstedelse av ferdigattest mer enn 5 år etter igangsetting og mer enn 2 år kr 3100
etter midlertidig brukstillatelse

Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse kr 74160

Driftstillatelse heis = ferdigattest

2-1.177 Godkjenning av ansvarsrett per foretak

Personlig ansvarsrett for selvbygger kr 6 180

Godkjenning av ansvarsrett kr 6 180

2-2 Gebyr for deling av eiendom

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en % 10
prosentsats.
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Oppdeling av bolig/leilighet pr ny boenhet kr 18 540 

kr Sammenføyning av bruksenheter 5 150 

kr Ny etasjeplan i eksisterende bygning 0 – 50 m² 10 800 

kr Ny etasjeplan i eksisterende bygning 51 – 100 m² 21 100 

kr Ny etasjeplan i eksisterende bygning 101 – 500 m² 26 800 

kr Ny etasjeplan i eksisterende bygning > 500 m² 37 080 

kr Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse 5 150 

Fasadeendring for bygning per fasade for større bygg kr 15 450 

kr Endring av bygningstekniske installasjoner 4 120 

kr Endring av gitt tillatelse, åpen småhusbebyggelse 7 210 

kr Endring av gitt tillatelse, næringsbygg og blokker 20 600 

kr Endring av gitt tillatelse, alle andre typer bygg 20 600 

kr Innredning av rålokale/whitebox (næring/kombinert formål) 20 600 

 

2-1.16 Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
Trinnvis igangsetting per igangsetting for tiltak i åpen småhusbebyggelse kr 10 300 

kr Trinnvis igangsetting per igangsetting for alle andre tiltak 20 600 

kr Midlertidig brukstillatelse som ikke medfører ny bruksenhet 2 060 

Midlertidig brukstillatelse pr bruksenhet kr 10 300 

Utstedelse av ferdigattest mer enn 5 år etter igangsetting og mer enn 2 år 
etter midlertidig brukstillatelse 

kr 3 100 

Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse kr 74 160 

Driftstillatelse heis = ferdigattest   

 

2-1.177 Godkjenning av ansvarsrett per foretak 
Personlig ansvarsrett for selvbygger kr 6 180 

Godkjenning av ansvarsrett kr 6 180 

 

2-2 Gebyr for deling av eiendom 
 

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en 
prosentsats.   

% 10 
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Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev kr 1 545
fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2
må skrives tillegges et gebyr. Det samme gjelder for påfølgende mangelbrev
3, 4 osv. Det forutsettes at manglene er en gjentakelse av tidligere mangel
eller en ny mangel som følge av omprosjektering

Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven kommer i tillegg, som
f.eks. oppmåling og delingsforretning

Forhåndskonferanse ved søknad om deling eller arealoverføring kr 5 150

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. kr 1 750
gebyrforskriftens§ 1-7 er timesatsen per time

2-2.1 Deling av eiendom

Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller
opprettelse av festegrunn

Opprettelse av ny matrikkelenhet kr 28 840
(grunneiendom/anleggseiendom/festegrunn) pr enhet

Tillegg for flere enheter, pr enhet kr 9 785

Maksgebyr kr 97 850

2-2.2 Arealoverføring

Arealoverføring mellom eiendommer 0 - 250 m2 kr 9 785

Arealoverføring mellom eiendommer 251 - 500 m2 kr 19 570

Arealoverføring mellom eiendommer > 500 m2- gebyret økes pr påbegynt kr 3 090
500 m2

Arealoverføring som er i samsvar med grenser eller tomteinndeling fastsatt i % 50
vedtatt plan beregnes 50 % av gebyret

2-3 Gebyr for eierseksjonering

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en % 10
prosentsats.

Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev kr 1 545
fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2
må skrives tillegges et gebyr. Det samme gjelder for påfølgende mangelbrev
3, 4 osv. Det forutsettes at manglene er en gjentakelse av tidligere mangel
eller en ny mangel som følge av omprosjektering

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. kr 1 750
gebyrforskriftens§ 1-7 er timesatsen per time
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Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev 
fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 
må skrives tillegges et gebyr. Det samme gjelder for påfølgende mangelbrev 
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eller en ny mangel som følge av omprosjektering 

kr  1 545 

Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven kommer i tillegg, som 
f.eks. oppmåling og delingsforretning 

  

Forhåndskonferanse ved søknad om deling eller arealoverføring kr 5 150 

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. 
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Opprettelse av ny matrikkelenhet 
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2-3 Gebyr for eierseksjonering 
 

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med en 
prosentsats.   

% 10 

Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av mangelbrev 
fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 
må skrives tillegges et gebyr. Det samme gjelder for påfølgende mangelbrev 
3, 4 osv. Det forutsettes at manglene er en gjentakelse av tidligere mangel 
eller en ny mangel som følge av omprosjektering 

kr  1 545 

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. 
gebyrforskriftens § 1-7 er timesatsen per time 

kr 1 750 
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2-3.1 Seksjonering av ny bebyggelse

For 2 4 seksjoner kr 12 875

Flere enn 4 seksjoner, gebyr pr seksjon kr 566

Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser kr

2-3.2 Seksjonering av eksisterende bebyggelse

For 2 4 seksjoner kr 16 995

Flere enn 4 seksjoner, gebyr pr seksjon kr 566

Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser kr

2-3.3 Reseksjonering

For 2 4 seksjoner kr 16 995

Flere enn 4 seksjoner, gebyr pr seksjon kr 566

Tinglysningsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser kr

2-3.4 Sletting av seksjoner

Oppheving/sletting av seksjoner Kr 5 150

Det skal ikke betales tinglysningsgebyr Kr 0
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2-3.1 Seksjonering av ny bebyggelse 
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g] Lillestrøm
V kommune

3 Geodata

3-1 Gebyr for arbeid etter matrikkellova

3-1.1 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn

Eiendom med areal / volum mellom 0- 2 000 m2eller m3 kr 27 810

Tillegg for areal/ volum mellom 2 001 - 20 000 m2eller m3(pris per hele kr 2 060
1 000)

Tillegg for areal / volum over 20 000 m2eller m3(pris per hele 1 000) kr 206

Ved oppretting av flere enn fire matrikkelenheter for samme område og fra samme rekvirent, gis
følgende reduksjon i gebyret:

Rabatt fra og med femte matrikkelenhet (per matrikkelenhet) 30 %

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn på
forhånd.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn faktureres etter anvendt tid.

3-1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon kr 15 450
Ved rekvirering av flere enn fire eierseksjoneringer for samme område og fra samme rekvirent gis
følgende reduksjon i gebyret:

I Rabatt fra og med femte uteareal (per uteareal) 30 %

3-1.3 Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

I Gebyr per matrikkelenhet 4 326

3-1.4 Grensejustering av grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn og jordsameie

I Grensejustering 10 150

3-1.5 Arealoverføring av grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn og jordsameie

Arealoverføring på inntil 1 000 m2 kr 13 390

Arealoverføring tillegg fra 1 001 m2pris per m2 kr 4
Area/overføring utløser dokumentavgift.

3-1.6 Klarlegging av tidligere koordinatbestemt grense

Måling av inntil 2 grensepunkter kr 6 437

Tillegg for hvert målte grensepunkt kr 1 081
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3-17 Klarlegging av ikke tidligere koordinatbestemt grense

Måling og merking av inntil 2 grensepunkter kr 8 755

Tillegg for hvert målte og merket grensepunkt kr 2 163

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter anvendt tid.

3-1.8 Utstedelse av matrikkelbrev (reguleres av matrikkelforskriften)

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175

Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

3-1.9 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka. Gjelder ikke for saker uten
fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning som gjennomføres uten oppmøte i marka betales
andel av gebyrsats for grunneiendom, uteareal eller anleggseiendom.

60 %

Gjelder ikke matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

3-1.10 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes
etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid (§ 1-7). Det faktureres
for minimum to timer.

kr 1 545

Oppgaver som faktureres etter timer er for eksempel klarlegging, oppmåling og stadfesting av
rettigheter.

4 Landbruk

4-1 Gebyr for arbeid etter jordlova

4-1.1 Søknader om konsesjon for erverv av fast eiendom, konsesjonslovens § 2 og 3.

Behandling av søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom kr 5 000

4-1.2 Søknader om delingssamtykke, jordlovens § 12.

I Behandling av søknad om delingstillatelse I kr I 2 000 I

4-2 Fellingsavgift for hjortevilt

Satser for fellingsavgift settes til maksimal sats for fellingsavgift gitt av Miljødirektoratet.
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3-17 Klarlegging av ikke tidligere koordinatbestemt grense 
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3-1.9 Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka. Gjelder ikke for saker uten 
fullført oppmålingsforretning 
Oppmålingsforretning som gjennomføres uten oppmøte i marka betales 
andel av gebyrsats for grunneiendom, uteareal eller anleggseiendom. 
 

 60 %  

Gjelder ikke matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

3-1.10 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid  
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes 
etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid (§ 1-7). Det faktureres 
for minimum to timer. 

kr 1 545  

Oppgaver som faktureres etter timer er for eksempel klarlegging, oppmåling og stadfesting av 
rettigheter. 

4 Landbruk 

4-1 Gebyr for arbeid etter jordlova 

4-1.1 Søknader om konsesjon for erverv av fast eiendom, konsesjonslovens § 2 og 3. 
Behandling av søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom kr 5 000 

     

 4-1.2 Søknader om delingssamtykke, jordlovens § 12. 
Behandling av søknad om delingstillatelse kr 2 000 

 

4-2 Fellingsavgift for hjortevilt 
Satser for fellingsavgift settes til maksimal sats for fellingsavgift gitt av Miljødirektoratet.  



g] Lillestrøm
V kommune
4-2.1 Fellingsavgift for hjortevilt. Satser gjeldende for jaktåret 2022 og 2023.

Fellingsavgift elg, voksen kr 580

Fellingsavgift elg, kalv kr 340

Fellingsavgift hjort, voksen kr 450

Fellingsavgift hjort, kalv kr 270

4-3 Andre tjenester
Gebyr for tjenester uten fastsatte av særlige forskrifter følger her.

4-3.1 Fangst av grevling

Gebyr for bistand ved fangst av grevling, sats pr. time kr 1 545

4-3.2 Vedhogst i Lillestrøm kommuneskog

I Avtale om vedhogst (eks mva.) 5151
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4-2.1 Fellingsavgift for hjortevilt. Satser gjeldende for jaktåret 2022 og 2023. 
   

Fellingsavgift elg, voksen kr 580 

Fellingsavgift elg, kalv kr 340 

Fellingsavgift hjort, voksen kr 450 

Fellingsavgift hjort, kalv kr 270 

4-3 Andre tjenester   
Gebyr for tjenester uten fastsatte av særlige forskrifter følger her. 

 4-3.1 Fangst av grevling 
Gebyr for bistand ved fangst av grevling, sats pr. time kr                 1 545       

 

 4-3.2 Vedhogst i Lillestrøm kommuneskog 
Avtale om vedhogst (eks mva.) kr             

         
515 
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5 Tiltak etter forurensningsloven

5-1 Gebyr for tiltaksplaner

For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. kr 1750
gebyrforskriftens § 1-7 er timesatsen per time

5-1.1 Terrenginngrep ved forurenset grunn

Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 1-2 kr 8 240

Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 3-4 kr 25 750

Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 5 og farlig avfall kr 46 350
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5 Tiltak etter forurensningsloven 

5-1 Gebyr for tiltaksplaner 
For søknad eller arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser ( jfr. 
gebyrforskriftens § 1-7 er timesatsen per time 

kr 1750 

 

5-1.1 Terrenginngrep ved forurenset grunn 
Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 1-2 kr  8 240 

Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 3-4 kr  25 750 

Terrenginngrep ved forurenset grunn i tilstandsklasse 5 og farlig avfall kr  46 350 
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