
 
 

Eksempler på kostnader for klarlegging 
av eksisterende grenser 

 
Hvis du har en eiendom og grensene til naboer er uklare eller borte kan kommunen være 
behjelpelig med klarlegging av disse. Kostnadene for dette varierer i forhold til hvor mange 
grensemerker som skal klarlegges og hvilken kvalitet det er på grensebeskrivelsen. For 
mange eldre eiendommer kan grensene være beskrevet i en skylddelingsforretning som 
kan bestilles hos Kartverket eller i gamle kart- og delingsforretninger med koordinater som 
ikke kan legges direkte inn i dagens system. For nyere eiendommer finnes det målebrev i 
NGO eller EUREF koordinater. Disse og saker målt etter matrikkellova kan i de fleste 
tilfeller settes direkte ut. 
 
I de tilfeller det ikke foreligger målebrev/matrikkelbrev som gir en eksakt grensebeskrivelse 
fra tidligere må eierne av tilstøtende eiendommer innkalles til oppmålingsforretning i marka.  
Oppmålingen tar utgangspunkt i eldre eiendomsbeskrivende dokumenter. Disse 
granskes/tolkes og sammenholdes med mulige grensemarkeringer som finnes i terrenget. 
Partene inviteres til å komme med sine synspunkter og grensepåstander. Ved enighet om 
grenseforløpet blir eiendomsgrensen merket, målt og nøyaktig kartfestet. Dersom hele 
eiendommen måles opp, utstedes nytt matrikkelbrev (ikke krav til tinglysning). 
 
Eksemplene under viser kostnader for 2016 for en tomt der det skal settes ut 5 punkter: 
 
 
Eksempel 1: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning(NGO eller EUREF koordinater)  
(Gebyrer 2015 pkt.5) 
 
Grunngebyr (for inntil 2 punkter)                                                                          3 510 
For overskytende punkter 600,- * 3 punkter                                                         1 800 
TOTALT                                                                                                               5 310 

 

 
 
Eksempel 2: Klarlegging av eksisterende grense der grensen IKKE tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning(der det kan være tvil om hvor grensen går) 
(Gebyrer 2015 pkt.6) 
 
Grunngebyr (for inntil 2 punkter)                                                                          5 860 
For overskytende punkter 1 160,- * 3 punkter                                                      3 480 
TOTALT                                                                                                               9 340 

 

 
 
Dette er eksempler og det gjøres oppmerksom på at det foretas en konkret beregning i 

http://www.tana.kommune.no/


den enkelte sak etter gebyrregulativet, og endelig pris for en oppmåling vil derfor kunne 
fravike fra disse eksemplene. 
 
For en total oversikt over kommunens gebyrer vises det til 
Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkellova. 


