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Regelverket 
 

 Plan- og bygningsloven (pbl.)  

 Byggteknisk forskrift (TEK17) med 
veiledning 

 Byggesaksforskriften (SAK10) 
med veiledning 

 

Andre lover kan også være relevante: 
kulturminneloven, veglova, 
naturmangfoldloven m.m. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl.
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://dibk.no/byggeregler/sak/2/5/5-4/
https://dibk.no/byggeregler/sak/2/5/5-4/
https://dibk.no/byggeregler/sak/2/5/5-4/
https://dibk.no/byggeregler/sak/2/5/5-4/




Plankrav 

Detaljerte planer 

Reguleringsplaner 

Overordnede planer med ulik detaljeringsgrad 

Kommuneplanens arealdel 
Sentrumsplanen 
Kystsoneplanen 

 De overordnede 
planene angir hvilke 
reguleringsplaner 
som skal gjelde foran 
overordnet plan ved 
motstrid mellom 
overordnet plan og 
reguleringsplan. 
 

 Planer vedtatt etter 
overordnet plan 
gjelder foran tidligere 
vedtatt overordnet 
plan ved motstrid 
mellom planene. 



Må du søke? Er det krav om 

ansvarsrett? 
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Foretak 

Søknad uten ansvarsrett 

Unntatt søknadsplikt 

Søknad med ansvarsrett 

Selvbygger 
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Fremgangsmåte ved søknad 

IDÉ/ SKISSE 
SJEKK PLAN-

BESTEMMELSER 
OG REGELVERK 

LAG 
TEGNINGER OG 

SITUASJONS-
PLAN  

NABOVARSLING SEND SØKNAD 



Nabovarsling 

 Nabovarsel skal sendes i de fleste 

søknadspliktige tiltak, men det er noen 

unntak, for eksempel: 

 innvendige fysiske arbeider i eksisterende 

byggverk, eksempelvis bruksendring fra 

tilleggsdel til hoveddel (bod til stue etc.)  

 mindre fasadeendringer 

 

 

 

 



Nabovarsling 
 

 Både naboer og gjenboere skal varsles. 
Nabo er den du har felles grense med, og 
gjenboer en den rett over veien.  

 

 Både eiere og festere skal varsles. 
 En eiendom kan ha flere eiere/festere – alle må 

varsles. 

 Ved borettslag/sameie kan styreleder varsles. 

 

 Du får oversikt over hvem som skal varsles 
ved å kontakte kommunens servicetorg. 

 
 

 
 

 



 3 ulike varslingsmåter: 

 
 personlig fremmøte: 

 Nabo signerer skjema 5156 som vedlegges 
byggesøknaden. 

 

 rekommandert sending via Posten: 
 Posten stempler på skjema 5156 som vedlegges 

byggesøknaden. 

 Kopi av kvittering vedlegges byggesøknaden. 

 

 e-post:  
 Mottaksbekreftelse (ikke automatisk generert svar!) 

vedlegges byggesøknaden. 

 

 

Nabovarsling 



Nabovarsling 

 

 Flere tiltak kan nabovarsles samtidig, selv 

om man ikke søker om alle tiltakene 

samtidig / i samme søknad. 

 

 Det må ikke gå mer enn 1 år mellom 

nabovarsling og innsending av søknad. 

 

 

 



Nabovarsling 
 

 3 ulike blanketter: 
 

  5154 Nabovarsel  

 sendes til nabo sammen med vedlegg (tegninger, 
situasjonsplan, dispensasjonssøknad m.m.) 

 

 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel  

 sendes til kommunen (husk å opplys om hvilke 
vedlegg/tegninger nabo har fått!) 

 

 5156 Kvittering for nabovarsel 

 sendes til kommunen som bevis på hvem som er varslet 
og hvem som ev. har samtykket til tiltaket 

 
 
 

 



Nabovarsling 
 

 

 Vedlegg til nabovarsel: 

 situasjonsplan 

 snitt- og fasadetegninger 

 annet som er relevant for naboene, f. eks. 

begrunnelse for dispensasjonssøknad, 

opplysninger om endret bruk etc. 

 

 

 

 



Nabovarsling 
 

 Ev. nabomerknader skal sendes til søker. 

 frist på 2 uker fra dato varsel ble sendt 

 

 Byggesøknad sendes til kommunen når 
2-ukersfristen er utløpt. 

 Ev. nabomerknader skal vedlegges 
byggesøknaden. 

 Søker bør kommentere ev. merknader i 
byggesøknaden. 
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Forklaring til skjema 5154 - 

Nabovarsel 
1. Fyll ut navn på nabo/gjenboer og postadressen. Opplysningene er beskrevet i nabolisten som du kan få ved 

henvendelse til Servicetorget. Eier/fester av naboeiendommen kan ha annen postadresse enn naboeiendommens 

adresse.  

2. Fyll ut opplysninger om eiendommen som du skal bygge på.  

3. Fyll ut opplysninger om naboeiendommen (gnr./bnr. og adresse som tilhører ovennevnte nabo). Opplysningene er 

beskrevet i nabolisten.  

4. Her kan du sette flere kryss. Dersom du f. eks. planlegger en frittliggende bod, garasje o.l., kryss av for «Nybygg». 

Dersom noe skal rives for å kunne oppføre tiltaket, kryss av for begge tiltakene, dvs. både «Riving» og for eksempel 

«Påbygg/tilbygg».  

5. Kryss av dersom tiltaket krever dispensasjon.  

6. Du må angi hvilken plan som gjelder for eiendommen. Disse opplysningene finner du i kartportalen på kommunens 

hjemmeside.  

7. Her beskriver du de/det planlagte tiltaket(-ene). F. eks.: «Oppføring av bod på 15 m² i hagen. Plasseres 0,5 m fra 

nabogrense mot sørvest. Skal brukes til lagring av redskaper.» Legg ev. ved en beskrivelse av tiltaket på eget ark 

som vedlegg Q. Husk å beskrive vedlegget i vedleggslisten.  

8. Beskriv hvem man skal kontakte dersom man har spørsmål vedr. tiltaket, og hvor ev. merknader skal sendes. 

Dersom søknaden er unntatt ansvarsrett, er det som regel deg som tiltakshaver som tar seg av dette. Ved krav om 

ansvarsrett er det vanligvis et ansvarlig foretak.  

9. Legg ved vedleggene (bør nummereres).  



Krav til tegninger 
 Tegninger skal vise både kommunen og nabo hva som skal 

bygges, samt vise at lov-/forskrift-/plankrav er ivaretatt. 

 

 Sjekk bygningsarkivet for å se hva som er godkjent fra før. 

 

 Benytt gjerne tidligere godkjente tegninger som utgangspunkt 

for å lage nye tegninger. 

 

 Alle tegninger skal være fagmessig utført, men du kan tegne 

selv dersom det ikke er krav om ansvarlige foretak 

 

 Målestokk må angis, og bør fortrinnsvis være i 1:100 eller 1:50.  

 



Krav til tegninger 

Fagmessig utførte og målsatte plan-, snitt- og 

fasadetegninger/terrengprofiler:  
Hovedmål på tiltaket må påføres planer og snitt.  

Romfunksjon må påføres alle rom på plantegningene.  

Ved tilbygg/påbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er 

eksisterende bebyggelse.  

Snittegning må vise romhøyde i hver etasje, møne- og gesimshøyde, takvinkel, nytt 

terreng, kotehøyde ok gulv / møne etc.  

Fasadetegninger skal vise vinduer, dører, kledning og andre utvendige 

bygningsdeler.  

Terrengprofiler skal vise tiltakets plassering i forhold til eksisterende terreng på 

eiendommen. For å vise avviket mellom eksisterende og nytt terreng, må linjer for 

både eksisterende og nytt terreng påføres fasadetegningene. Avslutning av terreng 

mot naboeiendommene må også fremkomme på fasadetegninger/terrengprofiler der 

dette er relevant. Tegningene vil avdekke behov for ev. fyllinger, skjæringer og 

støttemurer.  

 



Krav til tegninger 

Situasjonsplan med inntegnet tiltak:  

Situasjonskartet kan skrives ut gratis fra kommunens hjemmeside / 

kartportal. Påse at kartet er i riktig målestokk etter at det er skrevet 

ut. Situasjonskart kan du, som privatperson, også få ved å 

henvende deg i Servicetorget.  

Hvilke opplysninger, detaljering, målsetting m.m. som skal tegnes 

inn avhenger av tiltakstypen. Normalt skal tiltak tegnes inn med 

plassering, orientering (møneretning), målsetting og avstander til 

nabogrenser, andre bygg, vann- og avløpsledninger, vei og 

kraftlinjer. I tillegg skal adkomstforhold, parkering, snu-

/manøvreringsareal, beplantning, plassering av avfallsbeholdere, 

byggegrenser, overvannshåndtering, vann- og avløpstrasé (inkludert 

tilkoblingspunkt til offentlig nett) og eksisterende og nye kotelinjer 

fremgå.  



Eksempel på plantegning 



Tidsfrister 
 Søknad uten ansvarsrett: 

 

 uten behov for dispensasjon / unntak fra tekniske krav og/eller 
uttalelse fra annen myndighet: 3 uker 

 

Konsekvens ved fristoverskridelse:  

Tillatelse regnes som gitt, men søker må selv sørge for / være 
sikker på at tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold 
av pbl. før tiltaket igangsettes. Arbeid igangsettes på eget ansvar.  

 

 med behov for dispensasjon / unntak fra tekniske krav og/eller 
uttalelse fra annen myndighet: 12 uker 

 

Konsekvens av fristoverskridelse:  

Gebyret reduseres med 25 % av det totale gebyret for hver 
påbegynte uke tidsfristen overskrides (dvs. bortfall av gebyr når  
16. uke er påbegynt). 
 
 

 



Tidsfrister 

 Søknad med ansvarsrett: 

 

 uten behov for dispensasjon / unntak fra tekniske krav og/eller 
uttalelse fra annen myndighet, samt uten nabomerknader: 3 uker 

 

Konsekvens ved fristoverskridelse:  

Tillatelse regnes som gitt, men søker må selv sørge for / være 
sikker på at tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av pbl. før tiltaket igangsettes. Arbeid igangsettes på 
eget ansvar.  

 

 med behov for dispensasjon / unntak fra tekniske krav og/eller 
uttalelse fra annen myndighet, samt ved nabomerknader: 12 uker 

 

Konsekvens av fristoverskridelse:  

Gebyret reduseres med 25 % av det totale gebyret for hver 
påbegynte uke tidsfristen overskrides (dvs. bortfall av gebyr når 
16. uke er påbegynt). 
 

 



Veiledning 

 Veiledning finner du på kommunens 
hjemmeside: www.sarpsborg.com. 

 

 Viktige veiledere: 
 Unntak fra søknadsplikt 

 Dokumentasjonskrav ved søknad uten 
ansvarsrett  

 Dokumentasjonskrav ved søknad med 
ansvarsrett  

 Selvbygger på egen eiendom 

 

 

http://www.sarpsborg.com/
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/hva-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
http://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/byggesak-og-teknisk/byggesak/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-uten-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-uten-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-uten-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-uten-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-uten-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-med-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-med-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-med-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/krav-til-dokumentasjon-ved-soknad-med-ansvarsrett.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/selvbyggerinformasjon.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/selvbyggerinformasjon.pdf
file://sarpedia.sarpsborg.com/DavWWWRoot/arbeidsrom2/team-byggesak/Faglig/Kurs for byggebransje og innbyggere/Innbyggere/2018/Presentasjoner/Presentasjon IEAF/selvbyggerinformasjon.pdf


Søknadsskjema 

Alle skjema finner du på 

www.dibk.no 

https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

