
 

Hva skal du bygge? 
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 Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av altan hvor arealet ikke overstiger 50 m² bebygd areal (BYA) vil kunne 
behandles som en søknad uten ansvarsrett. 
  
Søknad med ansvar 
Større altaner og/eller flere på samme bygg er søknadspliktig. Det vil også kreve søknad 
dersom det kommer inn merknader fra naboer. 
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Unntatt fra søknad 
Antennemast opp til 2 meter høy. 
Parabol mindre enn 1,2 meter i diameter. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Antennesystemer inn til 5 meter høye. Kun et antennesystem pr. sted. 
  
Søknad med ansvar 
For større antenner må det sendes inn søknad. Det vil også kreve søknad dersom det 
kommer inn merknader fra naboer. 
  
Luftfartshindre 
Den som eier eller den som skal oppføre, endre, flytte eller rive et luftfartshinder, skal før 
igangsetting rapportere opplysninger om luftfartshinderet på eget skjema til Statens 
kartverk, og er ansvarlig for at de rapporterte opplysninger er i samsvar med 
igangsettingstiltaket. 
Med luftfartshinder utenfor tettbygd strøk forstås enhver bygning, konstruksjon eller 
anlegg, midlertidig eller permanent, med en høyde over bakken eller vannet på 15 meter 
eller mer, medregnet innfesting og forankringsordninger. Innenfor tettbygd strøk er den 
tilsvarende høyde 30 meter eller mer. 
  
Rapportering 
Rapportering til registeret kan gjøres på to måter, enten 
på http://www.karverket.no/nrl eller ved å sende skjema til Statens kartverk som 
brevpost eller vedlegg, e-post: nrl@kartverket.no. 
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 Søknad med ansvar 

Bygging av butikk eller bruksendring av lokale til butikk er søknadspliktig med ansvar etter 
plan- og bygningslovens § 20-1. 
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Unntatt fra søknad 
Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig 
terrenginngrep.  
  
Søknad med ansvar 
Andre veier, større plasser og plasser der det er nødvendig med større terrenginngrep.  

http://www.kartverket.no/nrl
mailto:nrl@statkart.no
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Mindre arker og takopplett kan behandles som søknad uten ansvar. 
  
Søknad med ansvar 
Større arker og takopplett vil være søknadspliktig. Flere arker eller takopplett vil kreve 
søknad. Det vil også kreve søknad dersom det kommer inn merknader fra naboer. 
  
Reguleringsbestemmelser: 
Noen kommuner kan ha egne reguleringsbestemmelser som omfatter ark og takopplett. 
Ta kontakt med din kommune for å få opplysninger om bestemmelser for din eiendom. 
  
Møne og gesimshøyde: 
Dersom ikke annet er bestemt i reguleringsbestemmelser legges Teknisk forskrift til grunn 
for måling av møne- og gesimshøyder for ark og takopplett. Etter forskriften skal møne- 
og gesimshøyde medregnes når høyder beregnes. 
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Unntatt fra søknad  
 Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet. 
 Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet. 
 Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal 

for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig 
bruksenhet. 

 Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i 
blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at 
brannskillene ikke brytes). 

  
Søknad med ansvar 
Dersom arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille) må det 
sendes inn søknad. Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår 
i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 
50 m² følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller 
fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.  
 
Ansvar / skader 
Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at 
våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et 
privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor 
bygningsmyndighetene i kommunen. 
I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om 
arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved 
skifte av sluk. Vi anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved 
rehabilitering av bad. 
De alvorligste skadene i våtrom skyldes lekkasjer fra innstøpte rør og fuktskader fra 
utettheter i vegger og golv. Disse skadene er ikke alltid synlige. Ved en ombygging må 
årsaken til fuktskadene elimineres og alt fuktskadet materiale fjernes. 
Eldre bad ble ikke laget for å tåle så store påkjenninger som bad utsettes for i dag, verken 
med hensyn til fuktbestandighet, vanntetthet eller ventilasjon. Å fjerne badekaret og 
dusje rett på golvet fører ofte til lekkasjer. Dette må man ta hensyn til ved ombygging av 
eksisterende bad. 
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Unntatt fra søknad 
Kan unntas når bruttoareal er under 15 m². Huset må da stå på bebygd eiendom og 
bygning kan ikke anvendes til beboelse eller varig opphold. Avstand til annen bygning på 
eiendommen er minimum 1 m og minst 4 m til nabogrense. Maksimal mønehøyde 3 m og 
maksimal gesimshøyde 2,5 m.  
Unntaket gjelder for en bygning. Skal flere settes opp samtidig kreves søknad. Dersom det 
over tid settes opp flere bygninger i strid med kravene i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, for eksempel visuelle kvaliteter etter pbl. § 29-2 eller planbestemmelser 
om u-grad, kan kommunen gi pålegg om fjerning etter pbl. § 32-3. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av frittliggende garasje hvor både samlet bruksareal eller bebygd areal er under 
70 m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget med 
kjeller. 
Garasje som tilbygg til boligen kan du søke om selv når både samlet bruksareal og bebygd 
areal er under 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
  
Søknad med ansvar 
For større uthus må det sendes inn søknad med ansvarsrett. 
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 Søknad med ansvar 
Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1, tiltak som krever søknad 
og tillatelse. 
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Unntatt fra søknad 
Flyttbare basseng under 15 m² og dybde under 20 cm kan unntas søknadsplikten. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Midlertidige og flyttbare basseng med areal over 15 m² kan behandles som søknad uten 
ansvar.  
  
Søknad med ansvar 
Permanente basseng og basseng over 15 m² og dybde over 20 cm er søknadspliktige med 
ansvar.  
  
Sikkerhet: 
Basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. 
Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt 
eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn 
eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under 
vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven. 
Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt i første ledd. Er grunnen 
bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av 
noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren. 
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Unntatt fra søknad 
Normal borebrønn for varmepumpe og borevann, til f.eks. enebolig, vil normalt kunne 
unntas søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 
  
Terrenginngrepet vil normalt ikke anses som vesentlig og eventuell overbygging av 
beskjeden karakter kan unntas søknadspliktig.  
  
Søknad 
Oppføring av større innretninger og åpne brønner vil være søknadspliktige. Videre utløser 
ofte større installasjoner inn til og inne i bygninger søknadsplikt.  
  
Sikkerhet 
Basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. 
Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt 
eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn 
eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under 
vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven. 
Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt i første ledd. Er grunnen 
bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av 
noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren. 
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Unntatt fra søknad 
Plassering av beholdere og beholdere som omrammes med enkelt gjerde/skjerming er 
Unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. De må da plasseres på egen 
eiendom og ikke komme i konflikt med vei eller frisiktsoner. 
Vær oppmerksom på frisiktsone for utkjørsel. 
Litt større installasjoner ("avfallshus") vil normalt være unntatt. Er du i tvil kan du sende 
tegninger inn til kommunen og få det vurdert. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av frittliggende avfallshus når både samlet bruksareal eller bebygd areal er 
mindre enn 70 m² kan du søke om selv. 
Avfallshus som tilbygg til boligen når både samlet bruksareal og bebygd areal er under 50 
m² kan du også søke om selv. 
Dersom tiltaket kommer nærmere nabogrensen enn 1 meter, bør naboen gi skriftlig 
samtykke til dette. 
  
Søknad med ansvar 
Frittliggende avfallshus over 70 m² må søkes med ansvarsrett etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. 
Nedgravde og halv-nedgravde løsninger er også søknadspliktig etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. 
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Unntatt fra søknad 
Vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom er unntatt søknad. 
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 Unntatt fra søknad 
Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller 
anleggstomt hvor arbeid pågår er Unntatt fra søknad.  Eventuell. vann og avløp må 
avklares med kommunen 
  
Søknad 
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg og som ikke skal plasseres for lengre 
tidsrom enn 2 år krever søknad uten ansvar jf. pbl § 20-2 bokstav c. 
Plassering ut over to år krever søknad med ansvar jf. pbl § 20-1 bokstav j. 
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Unntatt fra søknad 
Plassering av campingvogn på bebygd eiendom er unntatt søknadsplikt.  
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Unntatt fra søknad 
Små dammer med dybde under 20 cm kan unntas fra søknadsplikten. 
  
Søknad med ansvar 
Større dammer er søknadspliktige. 
  
Sikkerhet 
Basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. 
Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt 
eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn 
eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under 
vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven. 
Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt i første ledd. Er grunnen 
bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av 
noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er 
over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget 
med kjeller. 
Garasje som tilbygg til boligen kan oppføres som søknad uten ansvar når både samlet 
bruksareal eller bebygd areal er under 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget 
med kjeller.  
  
Søknad med ansvar 
For større garasje må det sendes inn søknad med ansvarsretter etter pbl § 20-1. Det vil 
også kreve søknad etter § 20-1 dersom det kommer inn merknader fra naboer. 
  
Annet 
Kommunen kan godkjenne at garasjer under 50 m² BRA plasseres nærmere nabogrense 
enn 4 meter. Ofte har reguleringsbestemmelsene i kommunene forskjellige krav til 
garasjer, både for plassering og høyde. Ta kontakt med din kommune for å få 
opplysninger om bestemmelser for din eiendom. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. er omgjøring 
av bod til soverom/oppholdsrom søknadspliktig etter pbl § 20-2. 
  
Søknad med ansvar 
Annen bruksendring uten bygningstekniske endringer og med endringer til annet formål 
krever søknad etter pbl § 20-1. 
Det kreves også søknad når 

1. byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det 
som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk, 

2. endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal 
ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, 
tilhørende utearealer eller omgivelser, eller 

3. tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt. 
   
Hoveddel 
I hoveddel for boligbygg inngår følgende rom innen en bruksenhet: 

 oppholdsrom, soverom, kjøkken 
 rom for personlig hygiene og klesvask 
 badstue, trimrom, rom for svømmebasseng 
 vindfang, entre 
 halvklimatiserte rom brukt som oppholdsrom også om vinteren 
 rom for kommunikasjon mellom rom som er nevnt ovenfor 

I hoveddel for næringsbygg, institusjonsbygg o.l. inngår følgende: 
 bruksenheter i sin helhet (betegnes privat hoveddel) 
 rom som brukes i tilknytning til flere bruksenheter (betegnes felles hoveddel) 

  
Tilleggsdel 
I tilleggsdel for bolig inngår: 

 boder og oppbevaringsrom 
 halvklimatiserte rom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren 
 garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom 
 balkonger, terrasser og andre åpne deler 
 rom for kommunikasjon mellom rom som er nevnt ovenfor og mellom disse 
 rom og hoveddel 

I tilleggsdel inngår også felles deler som disponeres av flere bruksenheter, som f.eks. 
felles oppbevaringsrom, vaskeri, garasje, fyrrom og aktivitetsrom av forskjellig slag. 
I tilleggsdel for næringsbygg, institusjonsbygg o.l. inngår: 
felles oppbevaringsrom og garasje, kommunikasjonsrom for flere bruksenheter, 
ventilasjons- og ledningssjakter, tekniske rom, portrom, arkader og andre åpne deler. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Mindre reparasjoner av eksisterende brygger kan behandles etter plan- og bygningslovens 
§ 20-2.  
  
Søknad med ansvar 
For alle brygger gjelder søknadsplikt med ansvar, jf. plan- og bygningslovens § 20-1.  
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Unntatt fra søknad 
Når huset står på bebygd eiendom og ikke brukes til beboelse eller varig opphold. I tillegg 
må; 

1. bruttoareal må være under 15 m². 
2. avstand til annen bygning på eiendommen må være minst 1 m og minst 4 m til 

nabogrense. 
3. maksimal mønehøyde må være under 3 m. 
4. og maksimal gesimshøyde under 2,5 m. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
1. Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av 

driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal. 
2. Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke 

overstiger 1000 m² bruksareal. 
  
Søknad med ansvar 
Større driftsbygninger skal behandles som søknad med ansvarsrett etter pbl § 20-1. Det 
samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg. 
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Unntatt fra søknad 
Når bruttoareal er under 15 m². Huset må da stå på bebygd eiendom og bygning kan ikke 
anvendes til beboelse eller varig opphold. Avstand til annen bygning på eiendommen skal 
være minst 1 m og minst 4 m til nabogrense. Maksimal mønehøyde er 3 m og maksimal 
gesimshøyde 2,5 m. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av frittliggende drivhus hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er 
over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget 
med kjeller. 
  
Søknad med ansvar 
For større drivhus må det sendes inn søknad. Det vil også kreve søknad dersom det 
kommer inn merknader fra naboer.  
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Unntatt fra søknad 
Dersom fasadeendringen kun er små endringer, gjelder ikke søknadsplikt. Søknadsplikt er 
det heller ikke dersom bygningens fasade tilbakeføres slik den var tidligere. Så lenge 
bygningens arkitektur ikke endres vesentlig kan tiltakshaver sette inn nytt vindu eller ny 
dør. Oppussing og vanlig vedlikehold av fasade er også Unntatt fra søknadsplikten. 
  
Søknad med ansvar 
Større fasadeendringer er søknadspliktig. Søknadsplikt kan også inntre dersom 
endringene bryter mye med husets arkitektur. 
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 Unntatt fra søknad 
Flaggstang for bolig- eller fritidseiendom, stående på terreng og  
maksimal høyde 9 m er unntatt søknadsplikten. 
 
Søknad med ansvar 
Flaggstang over 9 meter er søknadspliktig. 
Flagganlegg og mer enn en flaggstang på eiendommen er også søknadspliktig. 
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Unntatt fra søknad 
Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, 
eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m er 
Unntatt fra søknad. 
  
Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
  
Søknad med ansvar 
For andre murer må det sendes inn søknad. 
  
Husk 
Muren skal ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommer og omgivelser og f.eks. 
bidra til vannsig, ras eller utglidning. I utformingen og plasseringen bør man ta estetiske 
hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av 
eiendommen. 
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 Søknad med ansvar 
 Oppføring av næringsbygg er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
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Søknad med ansvar 
Oppføring av fritidsbolig er søknadspliktig. Kommunene har forskjellige bestemmelser 
vedrørende oppføring av hytter. Ta kontakt med din kommune. 
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 Unntak fra søknad 
Mindre og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller 
branncelle.  
  
Søknad med ansvar 
Andre gassinstallasjoner og installering av gassanlegg er søknadspliktig. 
  
Se også 
Gassvettreglene, dsb 

H
O
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 Søknad med ansvar 
Oppføring/etablering av hotell og overnattingsted er søknadspliktig etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
For eneboliger og tomannsboliger behandles innglassing av balkonger og verandaer under 
50 m² som søknad uten ansvar for eneboliger. 
  
Søknad med ansvar 
Innglassing på rekkehus, lavblokker og blokker er søknadspliktig. 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Anlegg/Anlegggass-privat/Gassvettreglene/
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Unntatt fra søknad 
Mindre fylling eller planering av terreng kan unntas byggesaksbehandling. Det forutsettes 
bruk av rene masser. 
Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 

 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk 
 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. 
 På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke 

være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. 
Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke 
hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av 
unntaksbestemmelsen. 
Arbeider som har et slikt omfang i areal at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være 
omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke 
er overskredet. Hva som anses som mindre i forhold til tiltakets utstrekning vil avhenge av 
tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene 
  
Søknad med ansvar 
For større terrenginngrep må det sendes inn søknad etter pbl § 20-1. 
 
Se også 
Veileder for terrengtilpassing 
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Søknad med ansvar 
Installering av fyringsanlegg er søknadspliktig. 
  
Les mer 
Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg 
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Unntatt fra søknad 
Unntaket gjelder skilt (virksomhets- og informasjonsskilt) inntil 3 m² og reklameinnretning 
inntil 1 m² som monteres flatt på vegg.  
  
Søknad uten ansvar 
Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og 
bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke 
plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet 
og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.  
  
Søknad med ansvar 
For større skilt eller flere skilt på samme fasade er oppføring av skilt søknadspliktig. 

TI
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 
50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
  
Søknad med ansvar 
For større tilbygg må det sendes inn søknad med ansvarsrett. Det vil også kreve søknad 
dersom det kommer inn merknader fra naboer. 

http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/brannvern/Forskrift-om-tilsyn-med-fyringsanlegg/
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Søknad med ansvar 
 Plassering av ny tank, 
 endret plassering av eksisterende tank, 
 nytt røropplegg, 
 utskifting av tank og 
 utbedring/reparasjon 

er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1, tiltak som krever søknad og 
tillatelse. 

Sammen med søknaden skal det innsendes opplysninger om tankens størrelse, 
konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder, samt teknisk tegning over tank med tilhørende 
røropplegg og kart som viser hvor på eiendommen tanken ønskes nedlagt. 

  
Drift/vedlikehold av eksisterende tanker 
Tank som tas midlertidig eller permanent ut av bruk. Nedgravd oljetank som midlertidig 
tas ut av bruk skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved 
at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. 
Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. En tank anses som permanent ute av 
bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Tanken 
skal da tømmes/renses av godkjent firma og normalt graves opp. Oppgravd tank som ikke 
kan gjenbrukes uten fare for forurensning skal destrueres. Kommunen/NFB kan ved 
søknad om gjenfylling gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og 
rengjøres av godkjent firma for deretter å gjenfylles på stedet med sand, grus eller 
lignende. Mindre tanker aksepteres gjenfylt med spesielt skum. For gjenfylte og 
oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling 
eller forsøk på påfylling forhindres. 
  
Sanering/utskiftning 
Ved sanering eller utskiftning av gammel oljetank, skal dette meldes skriftlig til 
kommunen/NFB sammen med dokumentasjon som viser at gammel tank er tømt og 
renset av godkjent firma. Dokumentasjonen skal sendes kommunen når arbeidet er 
utført. 
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Søknad med ansvar 
Bygging av idrettsanlegg og idrettshaller krever søknad etter pbl § 20-1. 
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Unntatt fra søknad 
Levegg kan unntas når 

1. maksimal høyde er mindre enn 1,8 m 
2. lengde kortere enn 10 m 
3. blir plassert minst 4 m fra nabogrense 

  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
For levegger som ikke kan unntas må det sendes inn søknad (søknad uten ansvar). Skal 
leveggen plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter bør du få samtykke fra nabo om 
dette. 
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Unntatt fra søknad 
Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde 
og andre gjerder som ikke er tette. Slike gjerder kan også settes opp mot vei uten å søke 
kommunen om tillatelse. 

1. Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy 
2. Innhegningen må ikke hindre frisikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, 

gangsti eller lignende. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 m over vegbanen. 
 
Søknad med ansvar 
Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være 
konstruksjoner som krever tillatelse. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha 
regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1. 
Oppføring av gjerde/innhegning over 1,5 meter og gjerde/ innhegning mot veg som 
hindrer frisikt (vanligvis tett konstruksjon over 0,5 meter). 
Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i Forskrift for saksbehandling og 
kontroll. 
 
Se også 

 Grannelova (regulerer gjerde mot nabo). 
 Grannegjerdelova 
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 Unntatt fra søknad 
Installasjon av nytt ildsted, reinstallering og reparasjon av ildsted er unntatt fra krav om 
søknad og tillatelse. 
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Unntak fra søknad 
Løfteplattform og trappeheis i eksisterende bygning kan unntas saksbehandling. Unntaket 
gjelder bare installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjoner i 
eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branncelle. 
 
Søknad med ansvarsrett 
Andre typer heiser er søknadspliktig med ansvar. Inn under heis går også 
løfteinnretninger, trappestolheis og lignende som ikke kan unntas fra søknad. 
  
Om trappeheiser 
Bygningens planløsning og utforming er avgjørende for mulighetene til å installere 
trappeheis og løfteplattform uten altfor store bygningsmessige arbeider. I de fleste 
tilfellene vil plassbehovet for løfteanordningene ha størst betydning. Det kan også være 
viktig å få klarlagt mulighetene for montering til eksisterende konstruksjoner. Tegninger 
og nøyaktig oppmåling av bygningen er som regel nødvendig. Viktige punkt er; 

1. Den aktuelle leverandøren av innretningen bør i tillegg foreta egne målinger og 
vurdere bærekonstruksjonene. 

2. For trappeheiser kreves at trappebredden er stor nok og at døråpninger ikke 
kommer i veien. 

3. En trappeheis bør ikke gå over flere etasjer. Fordi dette kan føre til at den 
personen som tilkaller trappeheisen ikke har oversikt over personer eller andre 
hindringer i trappeløpet. 

4. Trappebredden bør ha fri passasje ved siden av heisen også når den er i bruk. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19610616-015.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19610505-000.html
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Oppsetting av mindre lekeapparat og innretninger kan unntas fra saksbehandling. 
 
Plassering må godkjennes av grunneier. Vær oppmerksom på eventuelle ulemper for 
naboer, jf. naboloven. 
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Søknad med ansvar 
Støyskjerm er søknadspliktige med ansvar. 
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Unntatt fra søknad 
Installering, endring og reparasjon av enkle  
bygningstekniske installasjoner i eksisterende bygning innenfor en bruksenhet eller 
branncelle er unntatt. Installasjoner på eksisterende offentlige vann- og avløpsledninger 
er også unntatt. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Installasjoner i landbruksbygg (ikke i boliger). 
  
Søknad med ansvar 
Andre installasjoner i eksisterende bygg og/eller når installasjoner føres gjennom til 
annen branncelle eller bruksenhet er søknadspliktig. 
  
Litt til om installasjoner 
I vurderingen av om en installasjon er "enkel" må det bl.a. legges vekt på installasjonens 
størrelse, vanskelighetsgrad, hvilke faglige kvalifikasjoner som bør stilles for å utføre 
arbeidet på en tilfredsstillende måte og hvilke konsekvenser en eventuell feil på anlegget 
vil kunne medføre. 
 
Dersom installasjonen forutsetter nye ledninger eller kanaler fra annen branncelle eller 
bruksenhet, gjelder søknadsplikten. Det gjelder f.eks. der man må trekke røropplegg eller 
kanaler fra annen branncelle eller bruksenhet. Mindre reparasjoner av bad kan bli 
søknadspliktig dersom f.eks. sluk i dekke som også har branntekniske egenskaper, må 
hugges ut. Bytte av sluk i blokkleilighet vil kunne være søknadspliktig.  
En reparasjon hvor det byttes ut ledninger i baderommet og eventuell tilføyes f.eks. nytt 
avløp for vaskemaskin etc. anses Unntatt fra søknadsbehandlingen. 
Ventilasjonsanlegg i enebolig innebærer såpass små arbeider at de må anses unntatt selv 
om anlegget er tilknyttet flere rom. Derimot vil store anlegg i større bygg (kontorbygg, 
industribygg, sykehus, hoteller o.l.) ikke anses som 'enkle bygningstekniske installasjoner' 
og vil således være søknadspliktige etter pbl. § 20-1.  
 
Mindre anlegg i store bygg vil være unntatt. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets 
størrelse og ikke byggets størrelse. Det er viktig å huske at øvrige byggesaksregler 
(tekniske krav) TEK og lov vil gjelde selv om installasjonen er Unntatt fra søknadsplikten. 
 
Vannmåler er i seg selv ingen bygningsteknisk installasjon og omfattes derfor ikke av 
kravet til byggesaksbehandling. 
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Unntatt fra søknad 
Montering av "vanlige" markiser er Unntatt fra søknad. 
  
Søknad med ansvar 
På større bygg hvor det monteres flere markiser og der markisene utgjør en vesentlig 
fasadeendring må det sendes inn søknad med ansvar. 
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For "vanlige"/små portstolper i forbindelse med gjerde gjelder samme regler som for 
gjerde/innhegning. 
  
Søknad med ansvar 
Større portstolper (portaler) er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
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 Søknad med ansvar 
Bygging av molo er søknadspliktig etter pbl § 20-1. 
  
Se også tiltak etter havne og farvannsloven 
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Unntatt fra søknad 
Ikke bærende vegg innenfor en branncelle/ bruksenhet kan settes opp, flyttes eller fjernes 
uten søknad dersom endringen ikke endrer vesentlige forutsetninger i eksisterende, 
godkjent planløsning. 
 
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Endrer du boder o.l. (tilleggsdel) til oppholdsrom (hoveddel) er arbeidet søknadspliktig. 
Innredning av loft krever også søknadsplikt. 
  
Søknad med ansvar 
Endring av bruk er søknadspliktig. Endring fra/til boligrom til/fra næringsvirksomhet 
(hybelhus, privat barnehage, frisørsalong, verksted/kontor osv.). 
Innredning av sekundærleilighet i bolig er også søknadspliktig. 
  
Annen informasjon 
Byggteknisk forskrift stiller krav til oppholdsrom.  
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 Søknad med ansvar 

For oppføring av påbygg må det sendes inn søknad med ansvarsrett. 
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Unntatt fra søknad 
Mindre rekkverk som ikke er i konflikt med avstand til nabogrense eller som ikke utgjøre 
vesentlig fasadeendring er unntatt fra saksbehandling. 
  
Søknad med ansvar 
Rekkverk som utgjør en vesentlig fasadeendring er søknadspliktig. 



 

Porsanger kommune 
Porsáŋggu gielda 
Porsangin komuuni 
 
Utviklingsavdelingen 

 

 

17 
 

P
ER

G
O

LA
 

Unntatt fra søknad 
Små pergola som står mer enn 4 meter fra nabogrense kan unntas søknad- og meldeplikt. 
  
Søknad uten ansvar 
Oppføring av pergola med areal mindre enn 70 m²  
  
Søknad med ansvar 
For større pergola må det sendes inn søknad med ansvar.  
  
Generelt 
Pergola utgjør bebygd areal og kan derfor påvirke grad av utnyttelse for eiendommen. 
Sjekk med din kommune. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av frittliggende naust hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 
70 m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje. 
  
Søknad med ansvar 
For større naust må det sendes inn søknad med ansvarsretter etter pbl § 20-1. Det vil også 
kreve søknad etter § 20-1 dersom det kommer inn merknader fra naboer. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Riving av mindre bygninger, garasjer, uthus ol. under 70 m² er søknadspliktig. Det er ikke 
krav om ansvarsrett og søknad kan sendes inn av tiltakshaver selv. 
  
Søknad med ansvar 
Riving av større bygg søkes med ansvarsrett. Det vil også kreve søknad dersom det 
kommer inn merknader fra naboer. 
  
Spesielt for riving 

 Avfallsplan 
Gjelder søknaden riving (som nevnt i § 20-1e), skal søkeren varsle dem som har 
pengeheftelser i eiendommen, og erklæring om at dette er gjort, skal følge saken. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av stall som driftsbygning mindre enn 1000 m² BRA eller BYA kan du søke om 
uten ansvarsretter. Også endring og reparasjon på driftsbygning og husvære for seterbruk 
eller skogsdrift skal søkes. Søknadspliktig endring kan være tilbygging, ombygging og 
restaurering. 
  
Søknad med ansvar 
Stall over 1000 m² BRA eller BYA og stall utenfor landbruksområde er søknadspliktig etter 
pbl § 20-1. 
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 Søknad med ansvar 

Oppføring av tribuner er søknadspliktig med ansvar etter plan- og bygningslovens § 20-1.  
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Søknad med ansvar 
Montering av ny pipe er søknadspliktig etter pbl § 20-1. 
Reparasjon og utbedring av pipe er også søknadspliktig etter § 20-1.    
  
Når er det krav til pipe? 
For vanlig boliger er hovedregelen - krav om pipe. Frem til 1.7.2011 kan boliger føres opp 
både etter Teknisk forskrift 07 (TEK07) og ny Byggteknisk forskrift (TEK10). Begge 
forskriftene åpner for unntak. Planlegger du å bygge uten pipe må du få et kvalifisert 
foretak til å utføre nødvendig prosjektering som dokumenterer kravet. 
  
TEK07 § 8-22. Energiforsyning 
Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes 
med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. 
Kravet til energiforsyning i første ledd gjelder ikke for bygning med et særlig lavt 
varmebehov eller dersom det fører til merkostnader over bygningens livsløp. 
Boliger som etter annet ledd unntas krav om energiforsyning etter første ledd, skal ha 
skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boliger under 
50 m² BRA. For fritidsbolig under 150 m² BRA gjelder ikke § 8-22. 
  
TEK10 § 14-7. Energiforsyning 

1. Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. 
2. Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 

60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn 
direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 

3. Bygning inntil 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 
40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn 
direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 

4. Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det 
dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For 
boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto 
varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller kravet fører til 
merkostnader over boligbygningens livsløp. 

5. Boligbygning som etter fjerde ledd er unntatt fra krav om energiforsyning skal ha 
skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke 
boenhet under 50 m² oppvarmet BRA eller bolig som tilfredsstiller passivhusnivå. 
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Søknad 
Oppføring eller innredning (bruksendring) til kafe og restaurant er søknadspliktig 
etter plan- og bygningslovens § 93. 

For oppføring eller ombygging av bygninger/lokaler med arbeidsplasser må det også 
sendes melding til arbeidstilsynet. 
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Unntatt fra søknad 
Hjemmekontor til eget bruk kan unntas fra søknad når det er til en person og ikke utløser 
krav til ekstra parkeringsplasser eller medfører økt trafikk. 
  
Søknad med ansvar 
Oppføring av forretningsbygg og næringsbygg er søknadspliktig etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. 

http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/13/1/
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Søknad med ansvar 
Å lage kunstig sandstrand er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
  
Har du laget eller har planer om å lage din egen sandstrand? 
Det er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand. I de fleste tilfeller vil det være 
nødvendig å søke om tillatelse til dette. 
 
Kan påvirke biologisk mangfold 
Kunstige sandstrender kan i mange tilfeller gi en negativ effekt på det marinbiologiske 
mangfoldet og føre til innføring av fremmede arter. Mange gruntvannsområder er 
sentrale oppvekststeder for fisk, og er derfor viktige å bevare. Sanden på de kunstige 
strendene kan også medføre kontinuerlig partikkelspredning i vannet, også etter at 
stranden er ferdig etablert. Etablering av kunstige, private sandstrender kan også virke 
privatiserende for allmennheten. 
 
Søknadspliktig etter plan og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven regulerer blant annet etablering av kunstige sandstrender. Loven 
forbyr "vesentlige inngrep" i 100-metersbeltet. Fylkesmannen konkluderer med at der det 
har vært en annen naturtype, vil etablering av en kunstig sandstrand virke privatiserende 
og avvisende på den allmenne ferdsel, og dermed være å anse som et "vesentlig inngrep". 
Et vesentlig terrenginngrep er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1. 
 
Kommunen og Fylkesmannens rolle 
Kommunen er myndighet i disse sakene etter plan- og bygningsloven, mens 
Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsloven. 
 
Kan kreve tillatelse etter forurensningsloven 
Det er faren for forurensning og påvirkningen av det biologiske mangfoldet som avgjør 
om det i tillegg må søkes tillatelse etter forurensningsloven. 
Fylkesmannen mener at utlegging av importert sand til sandstrender, i de fleste tilfeller vil 
være et forurensende tiltak. Da kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11 i tillegg 
til søknad etter plan- og bygningsloven. 

Vi minner om at det er forbudt å igangsette tiltak som krever tillatelse etter både plan- og 
bygningsloven og forurensningsloven. Er du i tvil, kontakt kommunen om tiltaket kan 
igangsettes uten tillatelse. 

U
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S Unntatt fra søknad 
Utepeis kan unntas fra saksbehandling når den er plassert minimum 3 meter fra bygning 
og ikke nærmere nabogrense enn 4 meter. Ta kontakt med nabo før du plasserer utepeis 
nært nabogrense. 
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Søknad uten ansvar (søke selv) 
Oppføring av veranda, baldakin hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 
70 m².  
  
Søknad med ansvar 
For større verandaer må det sendes inn søknad. 
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Unntatt fra søknad 
Terrasse/platting direkte på mark og lavere enn 0,5 m over bakkenivå (ikke utgjør bebygd 
areal) er unntatt fra byggesaksbehandling. Forutsetningene er at platting er plassert 
minimum 4 meter fra nabogrense, og ellers innenfor byggegrense i plan og avstandskrav 
fra vei.  
 
Dette gjelder for både frittliggende terrasser/plattinger og terrasser/plattinger som 
henger sammen med bygning. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Du kan benytte søknad om tiltak som kan forestås av tiltakshaver (plan- og 
bygningslovens § 20-2) dersom terrasse: 

1. Er mindre enn 50 m² bebygd areal. 
2. Holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene for din eiendom. 
3. Hvis tiltaket ligger nærmere nabogrense enn 4 meter bør det innhentes samtykke 

til dette fra aktuell nabo. 
4. Kommunen kan godkjenne plassering nærmere nabogrense for enkelte mindre 

tiltak. 
5. Tiltakshaver har selv ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at 

det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
  
Søknad med ansvar 
Du må benytte søknad om tillatelse til tiltak (plan- og bygningslovens § 20-1) dersom 
terrasse/veranda/balkong: 

1. Oppføring av terrasse større enn 50 m² 
2. Holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene for din eiendom. 
3. Hvis tiltaket ligger nærmere nabogrense enn 4 meter bør det innhentes samtykke 

til dette fra aktuell nabo. 
4. Kommunen kan godkjenne plassering nærmere nabogrense for enkelte mindre 

tiltak. 
5. Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det 

tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
  
Avstand 
Terrasse er konstruksjon for uteopphold. Avstandskravene i plan- og bygningslovens § 29-
4 gjelder for både frittliggende terrasser/plattinger og terrasser/plattinger som henger 
sammen med bygning. 

TE
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Søknad uten 
Mindre, lette og bærbare telt er unntatt søknadsplikt. 
  
Søknad uten ansvar (søke selv) 
Større telt som må settes sammen/bygges opp må søkes om selv om det skal stå mindre 
enn 3 måneder. 
  
Søknad med ansvar 
Større telt og permanente telt vil kreve søknad. Eksempel på slike telt kan være telthaller 
som skal brukes til lager. 
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Privat vei, internt på egen tomt 
Unntak fra søknad 
Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig 
terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner 
til bruk på landbrukseiendom. 
  

Landbruksvei 
Unntak fra søknad 
Landbruksveier som er godkjent etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 27. mai 
2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) eller lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 
er Unntatt fra søknad. Ta kontakt med landbruksmyndighetene. 
  

Offentlig veianlegg 
Unntak fra søknad 
Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 
21. juni 1963 nr. 23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter 
plan- og bygningsloven. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan 
offentlige veganlegg hvor Statens vegvesen eller fylkeskommunen er tiltakshaver utføres 
uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for 
ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering 
og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og 
forsvarlighet) skal likevel gjelde. 
  

Offentlig veianlegg 
Søknad med ansvar 
Offentlige veganlegg som ikke er detaljert avklart i reguleringsplan er søknadspliktig etter 
pbl § 20-1. 
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Unntatt fra søknad 
Det gis fritak fra søknadsplikten i plan- og bygningsloven ved etablering av 
familiebarnehage med 1-5 barn (enkel gruppe). 
NB! Barnehagekontoret og folkehelsekontoret skal godkjenne både enkle og doble 
grupper etter sitt lovverk. 
  
Søknad med ansvar 
Søknad om bruksendring for familiebarnehage med 6-10 barn (dobbel gruppe) er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter 
(jfr. § 21-2 og SAK10 § 5-4). Det stilles i utgangspunktet krav til at søknaden skal 
utarbeides av en ansvarlig søker (kvalifisert foretak), som skal godkjennes av kommunen 
for det enkelte tiltak. 

Dersom tiltakshaver har god kjennskap til/erfaring med plan- og bygningsloven kan det 
søkes om personlig ansvarsrett som ansvarlig søker. Tiltakshaver gis mulighet til å sende 
inn komplett søknad. Dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende vil kommunen 
kreve at søknaden forestås av ansvarlig søker. 

Søknad om bruksendring for familiebarnehage kan sendes inn som ett-trinns søknad. 

Før innsending av søknad bør tiltakshaver vurdere om det er behov for å ha en 
forhåndskonferanse med Byggesak bl.a. for å gjennomgå tiltakets rammebetingelser og 
krav til søknadsdokumentasjon 
 
Ved etablering av barnehage med mer enn 10 barn må søknad om ordinær barnehage iht. 
Plan- og bygningsloven innsendes. Slik søknad må innsendes av ansvarlig søker og må på 
forhånd være avklart i reguleringsplan 

 
Krav til dokumentasjon i søknad 
Søknaden skal inneholde relevant dokumentasjon i henhold til forskrift til plan- og 
bygningsloven om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). Søknaden må også 
inneholde: 

1. Situasjonsplan skal vise plassering av tiltaket, parkeringsplasser, adkomst, 
snuplass og uteoppholdsareal.  

2. Redegjørelse for antall barn og bemanningen må innsendes. 
3. Det må redegjøres for parkeringsplasser på egen tomt for familiebarnehage. For 

familiebarnehage på inntil 10 barn, bør det settes krav om 1-2 parkeringsplasser. 
Parkering for gjenværende bolig kommer i tillegg. Krav til parkering vil også bli 
vurdert ut fra de stedlige forhold. 

4. Dersom etablering av tiltaket medfører endret avkjørselsforhold må det 
innsendes ny avkjørselsplan. Plan oversendes til veimyndighet for godkjenning og 
må foreligge før tillatelse kan gis. 

5. Tegninger som viser eksisterende og fremtidig situasjon må innsendes. Dette vil 
som regel være plantegninger. Men i de tilfeller hvor det foretas fasadeendringer 
skal fasadetegninger også innsendes. 

6. Det må redegjøres for uteoppholdsareal for familiebarnehagen og for 
gjenværende bolig. (Veiledende tall for familiebarnehage for inntil 10 barn i Oslo 
kommune er ca. 200 m² uteoppholdsareal.) Det kreves som regel ikke 
utomhusplan, men i tilfeller hvor tomtens topografi tilsier det kan dette kreves. 
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7. Etablering av familiebarnehage i område regulert til byggeområde for boliger vil 
normalt være i strid med reguleringsformålet. Det må i så fall søkes om 
dispensasjon vedrørende reguleringsformål. 

8. Dersom bruksendringen ikke medfører noen bygningsmessige arbeider, kan det 
søkes om fritak fra krav om enkelte ansvarsretter med hjemmel i pbl § 23-1, 
tredje ledd. Det er kommunen som endelig avgjør om ansvarsrett er nødvendig i 
det enkelte tilfellet. 

  
Tekniske krav 
Bruksendring til familiebarnehage medfører at ny teknisk forskrift blir gjeldende, slik at 
alle relevante krav til tiltaket i forskriften skal være ivaretatt. Dette gjelder også om 
familiebarnehage etableres i tidligere godkjent hoveddel. Tiltakshaver må dokumentere 
at bygningen tilfredsstiller de tekniske rammebetingelser som den omsøkte bruken 
krever. 
  
Vurderingspunkter 
Tiltaket skal vurderes mot gjeldende regulering og eventuell pågående planarbeid. I 
vurderingen av om det skal gis tillatelse til familiebarnehage må det særlig tas hensyn til 
trafikk- og parkeringssituasjon som endringen vil medføre og virkning for beboere i 
strøket. 
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Søknad med ansvar 
Innredning av sekundærleilighet er søknadspliktig med ansvar etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. 
  
Hvilke krav gjelder for sekundærleilighet? 
Sekundærleilighet defineres som en selvstendig boenhet eller boligenhet som har egen 
inngang, kjøkken/tekjøkken, ett eller flere oppholdsrom/soverom, sanitærrom og 
nødvendige tilleggsrom. En boenhet er en "leilighet som innehar alle funksjoner". NS 3940 
definerer bruksenhet som "et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen 
anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen 
bruksrettshaver." En selvstendig boenhet vil etter denne definisjonen være en egen 
bruksenhet. 
Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller en rekke krav til sekundærleiligheter. 
Brann 
Hver boenhet utgjør egen branncelle. Skille mellom leiligheter må utføres i EI 30 eller 
bedre. For å hindre eventuell brannsmitte gjennom gesimskasse, må denne underkles i en 
avstand på minst 2 m på hver side av branncellebegrensende vegg. Utførelsen i K1-A og 
tett. 
Brannsmitte i brennbar yttervegg/terrasse 
Røykvarslere og håndslokkingsutstyr må monteres i begge leiligheter før det gis 
brukstillatelse. 
Rømningsveier 
Det skal være adgang til 2 rømningsveier. Vinduer i rømningsvei må tilfredsstille 
høyde/bredde. 
Innvendig brystning på rømningsvindu, maks 1,0 m o/golv. 
Underkant rømningsvindu må ikke være høyere over utvendig terreng enn 5,0 m. 
Lys 
Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende dagslys. Som tommelfingerregel kan du 
regne med lysareal tilsvarende 10% av gulvareal for vanlige oppholdsrom og ned mot 8% 
for soverom. 
Lyd 
Skille mellom leiligheter må tilfredsstille krav til lyd. Luftlyd R_w=55dB, Trinnlyd 
Ln_w=53dB. 
Radon 
Det er krav til maksimalt radonnivå i alle boliger og også for utleieboliger skjerpes 
kravene. Se informasjon fra Statens strålevern, radon i utleieboliger 
Bod/oppbevaringsplass 
Hver leilighet skal ha nødvendig plass til oppbevaring av klær, matvarer og brensel. Dette 
ansees oppfylt med minimum 2m2 pr. boenhet + 1 lm skap pr. seng. 
I tillegg kreves minimum 5m2 utvendig sportsbod pr. boenhet. For små leiligheter kan 
arealet halveres. 
Pipe 
Hver bolig må ha pipe. Hver boenhet må ha eget pipeløp av hensyn til lydkrav. Krav om 
pipe gjelder ikke for små boenheter med BRA under 50 m². Det er ikke krav til pipe 
dersom boligen har godkjent alternativ oppvarming. 
Takhøyde 
Takhøyde bør ikke være mindre enn 2,4 m. Minste takhøyde er 2,2 m. 
Utsyn 

http://www.nrpa.no/radon/radon-i-utleieboliger
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Tilfredsstillende utsyn oppnås når vindusflater, rom- og terrengutfoming hindrer 
innestengtfølelse og gir beboer mulighet til å se på hva som skjer og beveger seg utenfor. 
For en leilighet vil det neppe være tilstrekkelig med annet enn reelt utsyn sett fra sittende 
stilling i rommet. 
Oppstillingsplass for bil 
Etablering av sekundærleilighet medfører krav om ekstra biloppstillingsplass på 
eiendommen. 
Uteplass 
Sekundærleilighet skal disponere privat avskjermet uteareal med tilfredsstillende 
solforhold. Areal som bør avsettes er minimum 50m2. Alternativt terrasse/veranda på 
minimum 8m2. 
Generelt 
Det presiseres at oversikten ikke er uttømmende. Byggteknisk forskrift har en rekke krav 
til boliger, for eksempel generelle krav til rom, ventilasjon, trapp, atkomst osv. 
Hybel 
Med hybel forstår vi et rom i en boenhet (leilighet) som deler andre romfunksjoner med 
hovedleiligheten, f.eks. bad, toalett og kjøkken. Utleie av hybel som del av boenhet 
(leilighet) utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for 
saksbehandling i kommunen. 
Har din bolig sekundærleilighet som ikke er godkjent? 
Dersom det er innredet sekundærleilighet i boligen uten at den er godkjent anbefales det 
at du sender inn søknad om dette. Ta kontakt med et foretak som kan bistå med en 
søknad og en gjennomgang av leiligheten for å avklare om det er nødvendig med 
oppgradering. 
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Tiltak etter havne og farvannsloven 
En rekke tiltak krever tillatelse fra kommunen etter havne- og farvannsloven og plan- og 
bygningsloven. 
  
Hvilke tiltak er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven? 
Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet, krever 
tillatelse fra myndighetene, jf. § 27. Dette omfatter også tiltak på land, så fremt det 
påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i de tilliggende farvannet. Videre vil tiltak 
som kan være av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger eller 
virksomhet, kreve tillatelse fra Kystverket, jf. § 28. 
Eksempler på tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven er (listen er ikke 
uttømmende): 

 Bygging av kaier, brygger og moloer 
 Etablering av akvakulturanlegg 
 Bygging av bruer 
 Fortøyningsanlegg 
 Opplag av fartøy  
 Legging av ledninger, rør med mer i sjøen 
 Etablering av luftspenn 
 Mudring og dumping 

  
Andre tiltak som kan være til hinder for eller vanskeliggjøre annen bruk eller viktig ferdsel. 
Dette kan også gjelde tiltak som ikke gir seg utslag i fysiske anlegg, for eksempel et 
båtrace. Avgjørende er altså om tiltaket kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten 
i farvannet. 
  
Hvor skal søknaden sendes? 
Søknad om tiltak skal sendes enten til kommunen hvor tiltaket søkes iverksatt, eller til 
Kystverkets regionskontor, jf. § 27 og § 7. Søknaden sendes til kommunen dersom tiltaket 
er innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. 
Dersom tiltaket er i forvaltningssonen til hovedleder og bileder skal søknaden sendes 
Kystverkets regionskontor. 
  
Hva skal søknaden inneholde? 
Søknaden inneholder et ferdig utfylt søknadsskjema om tillatelse i henhold til lov om 
havner og farvann mm. Relevante vedlegg skal følge med søknaden. 
Tiltaket er også søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-1 eller § 20-2. Relevant 
søknadsskjema etter Plan- og bygningsloven skal benyttes: 
Enten "Søknad om tillatelse til tiltak" (blankett 5174) eller "Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett" (blankett 5153). Relevante vedlegg skal følge med søknaden. 
  
Forholdet til vedtatte arealplaner 
Tillatelse til tiltak etter § 27 og § 28 kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter 
plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og bygningsmyndighet har gitt 
dispensasjon fra planen, jf. § 32, 2. ledd. Kommunen behandler dispensasjonssøknaden 
etter plan- og bygningslovens kap. 19 sammen med søknaden etter havne- og 
farvannsloven i ett. 
  
 

http://saltenkom.no/index.php?id=1&page=byggesaksoknad2
http://localhost/index.php?id=1&page=byggesaksoknad1
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Konsekvensutredning 
Enkelte tiltak er av en slik art eller størrelse at det kreves konsekvensutredning etter plan- 
og bygningsloven § 4-2, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 855 om konsekvensutredninger. 
Konsekvensutredningen har til formål å klargjøre virkninger av et tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Dersom det kreves 
konsekvens-utredning, må denne gjennomføres før det eventuelt kan gis tillatelse etter 
havne- og farvannsloven. 
  
Det kan være påkrevd med tillatelse også fra andre myndigheter 
Det er viktig å merke seg at et tiltak kan kreve tillatelse også etter annet lovverk, for 
eksempel tillatelse fra fylkesmann eller andre. Derfor er det ikke alltid tilstrekkelig med en 
tillatelse etter havne- og farvannsloven før man setter i gang med tiltaket. Tiltakshaver 
har selv ansvaret for å finne ut av om han også trenger tillatelse fra andre enn Kystverket. 
  
Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingstid er 6 uker ved fullstendig søknad. Dersom det søkes om dispensasjon 
er saksbehandlingstiden 6 måneder. 
  
Klage 
Vedtaket kan påklages innen den angitte fristen, som vanligvis er tre uker. I de tilfeller 
kommunen eller Kystverkets regionskontor har fattet vedtak i første instans er 
Kystverkets hovedkontor klageinstans. Dersom Kystverkets hovedkontor har fattet vedtak 
i første instans, er Fiskeri- og kystdepartementet klageinstans. 
Klagen skal likevel sendes til det organet som fattet vedtaket i første instans. Her vurderes 
saken på nytt, og dersom førsteinstansen vil opprettholde sitt vedtak, sendes saken til 
klageinstansen for endelig avgjørelse. 
  
Mer informasjon 

 Kystverket: http://www.kystverket.no/ 
 Kystverket har også laget en Veiledning til Havne- og Farvannsloven 

Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven): http://www.lovdata.no/all/hl-
20090417-019.html#27 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090626-0855.html
http://www.kystverket.no/
http://kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/Veiledning-om-havne--og-farvannsloven/
http://www.lovdata.no/all/hl-20090417-019.html#27
http://www.lovdata.no/all/hl-20090417-019.html#27

