
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SØKNADSPAKKEN  
for søknad om tiltak uten ansvarsrett 
 

 

 

 
INNHOLD 
 
 Generell informasjon 

 Veiledning for utfylling av blankett 5153. 

 Eksempel på fasade- og snittegninger. 

 Eksempel på situasjonsplan. 

 Ferdigattest 
 
Søknadsblanketter: 

 Søknadsskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). 

 Søknad om ferdigattest (blankett 5167). 
 

Nabovarslingsblanketter: 

 Nabovarsel (blankett 5154). 

 Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155). 

 Kvittering for nabovarsel (blankett 5156). 

 Nabosamtykke  

 



    

Generell informasjon for søknad om tiltak uten ansvarsrett 

 

Generelt 

Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, fasadeendringer, garasjer og andre 

mindre frittliggende bygninger. Tiltakshaver kan i disse tilfellene selv stå ansvarlig for tiltaket. 

 

Nabovarsel 

Før søknaden kan leveres må det innhentes naboliste der det fremgår hvilke naboer som skal varsles 

om tiltaket. Naboliste innhentes i vår byggesaksbutikk https://infoland.ambita.com/#/   

 

Nabovarselet skal inneholde skjema 5154, situasjonsplan og komplette tegninger. 

 

Søknaden skal inneholde: 

- Utfylt søknadsblankett 5153, Søknad om tiltak uten ansvarsrett. 

- Situasjonsplan med byggetiltaket inntegnet og målsatt på situasjonskartet 

- Målsatte tegninger i henhold til krav til tegningsdokumentasjon 

- Blankett 5155, Opplysninger gitt i nabovarsel, underskrevet av naboer eller stemplet fra 

postkontor ved rekommandert sending.  

- Eventuell dispensasjonssøknad 

- Eventuell erklæring om avstand til nabogrense. 

 

Søknad på nett 

Søknaden kan sendes inn elektronisk på www.byggsøk.no. Dette forutsetter at du oppretter 

brukerkonto og har tilgang til skanner. 

 

Følgende dokumenter må skannes og vedlegges: 

- Situasjonsplan 

- Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155) 

- Kvittering for nabovarsel (blankett 5156) 

- Tegninger 

- Eventuell dispensasjonssøknad 

- Eventuell erklæring om avstand til nabogrense. 

 

Dispensasjon 

Det må søkes dispensasjon for tiltak som er i strid med gjeldende plan. Dispensasjon søkes særskilt i 

eget brev. Naboer skal varsles ved søknad om dispensasjon og det må krysses av for dette i skjema 

Opplysninger gitt i nabovarsel (5155) og skjema Nabovarsel (5154). 

 

Ved søknad om dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 kreves det at søknaden må 

begrunnes. I søknaden må det fremkomme hva det søkes dispensasjon fra, hvilke hensyn som skulle 

tilsi at dispensasjon bør kunne innvilges og en vurdering av om fordelene ved eventuell dispensasjon 

vil være større enn ulempene. 

 

https://infoland.ambita.com/#/
http://www.byggsøk.no/


    

Avstand til nabogrense 

Dersom et tilbygg kommer nærmere enn 4 meter fra nabogrense må det innhentes skriftlig 

nabosamtykke. Det samme gjelder for garasjer og andre mindre frittliggende tiltak under 50 m² der 

avstand til nabogrense blir under 1 meter. 

 

Mot vei skal garasjer plasseres innenfor regulert byggegrense eller i overensstemmelse med 

veglovens § 29 første ledd. 

 

Det må imidlertid foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, både i forhold til nabogrense og 

til vei. 



    

1. Veiledning for utfylling av blankett 5153  

 
 

  

Tillatt tomteutnyttelse 
Gjeldende plan i området der 
du bor har bestemmelser 
som setter grenser for hvor 
stor andel av tomta bygninger 
kan oppta. (Grad av 
utnytting). 
 
Utnyttingsgrad %-BYA 
Angir maksimal bebygd areal 
BYA pr tomt. 
 
 
 
 
 
 
 

Utnyttingsgrad 

Tillatt utnyttelse av netto tomt. 

Angitt i kommuneplanen eller i 

gjeldende reguleringsplan. 

Planstatus 

Regulert – gjeldende 

reguleringsplans bestemmelser. 

Uregulert – kommuneplanens 

bestemmelser. 

BRA - Bruksareal  
Bygningens areal innenfor ytterveggene. Beregnes for hver etasje hvor trapperom, sjakter og lignende medregnes 
for hver etasje. Egne regler for BRA under skråtak og for areal under terreng. 
 
BYA – Bebygd areal 
Det arealet som bygninger opptar av terreng – «fotavtrykket». 
Overbygd areal regnes med, eksempel carport. Det samme gjelder terrasser og lignende som stikker mer enn 0,5 
m over terrenget. 
 
Parkeringsareal inngår i beregningsgrunnlaget for både BYA og BRA. 

 

Avstand 

Alle aktuelle avstander skal også 

fremkomme av situasjonsplanen. 



    

 

 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 

Alle vedlegg merkes. F.eks 

C1, E2 osv. 

Kontaktinformasjon 

Angi korrekt e-postadresse 

for effektiv kommunikasjon 

med kommunen. 



    

Eksempel på plan- og fasadetegninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til tegningsdokumentasjon. 
 
Målestokk 1:100 eller 1:50 
 
Plantegninger skal vise: 

- Alle etasjer/høyder (også kjeller) 
- Romfunksjon 
- Vegger med riktig tykkelse 
- Evt. separate boenheter markeres 
- Ved innvendig endring skal forholdene før og etter tiltaket fremgå. 
 
Fasadetegninger skal vise: 

- Alle fasader med påført himmelretning 
- Eksisterende og nytt terreng 
- Ved tilbygg/påbygg må det fremgå klart hva som er eksisterende og hva som er omsøkt. 
 
Snittegninger skal vise: 

- Kotehøyde overkant gulv 1. etasje 
- Fri etasjehøyde 
- Takvinkel med angitt grad 
- Yttervegger og tak med riktig tykkelse 
- Beregnet gjennomsnittlig terrengnivå 
 
Alle tegninger skal være målsatt og fagmessig utført. 

Terrenglinjer 

Eksisterende og nye terrenglinjer 

tegnes inn på fasadetegninger. 



Eksempel på en Situasjonsplan 

Situasjonsplan 
Situasjonskartet skal brukes som 
prosjekteringsgrunnlag for 
utarbeidelse av situasjonsplanen. 

Situasjonsplanen skal vise tiltakets 
nøyaktige plassering, utvendige mål og 
avstander til nabogrenser, regulert veg 
og nærliggende bygninger. 

 

 

Ferdigattest 

Alle søknadspliktige arbeider skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest utstedes av kommunen. 

Søknad om ferdigattest fylles ut på blankett 5167 og oversendes kommunen sammen med 

nødvendig dokumentasjon. 

Krav til situasjonsplan. 

- Må være basert på godkjente kartgrunnlag og være i målestokk 1:500 og 1:1000 
- Vise tiltakets plassering og påføres avstander til grenser, ledninger i grunn, andre bygninger etc. 
- Ikke være datert tidligere enn 6 mnd. Før søknadstidspunktet. 

 Situasjonsplan kan lastes ned og skrives ut fra kommunens kartportal  www.færder.kommune.no 
eller fås ved henvendelse til kommunens servicesenter. 

http://www.notteroy.kommune.no/


Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2

Tiltakets art

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Postnr. Poststed

Side 1 av 2

Bygningsnr. Bolignr.

Arealdisponering

Grad av
utnytting

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet)

Planstatus
mv.

Beskriv
Planlagt bruk/formål

Kommune

Tilbygg < 50 m2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK  kap. 3

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.
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Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Annet:

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen 

NeiJa

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Navn på plan

Plassering 
av tiltaket

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? Vedlegg nr.

Q –

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Vedlegg nr.

Q –

Plassering 

Avstand
Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

m

m

m Dette skal vises på situasjonsplanen

Areal
TomtearealBRA eksisterendeSum BYABYA eksisterende Sum BRABYA nytt BRA nytt

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilng, jf. pbl § 21-7 tredje ledd

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

NeiJaEr det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?

NeiJa

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Oppretting/endring
av matrikkelenhet

Grunn-
eiendom

Anleggs-
eiendom

Festegrunn
over 10 år Arealoverføring



   

Side 2 av 2

Erklæring og underskrift

Navn

Adresse Postnr.

Underskrift

Telefon (dagtid)

Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg 

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon

Situasjonsplan/avkjøringsplan

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 § 6-2 og pbl § 21-5

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

–

–

–

–

–

–

–

–

B

C

D

E

E

I

J

Q

Ikke
relevant

E-post

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Mobiltelefon

Poststed

Tiltakshaver 

Eventuelt organisasjonsnr.

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

NeiJa

Adkomst
vegloven 
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: TerrengAvløpssystem

Nei

Offentlig avløpsanlegg

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk* * Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann*

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? NeiJa

Vann-
forsyning
pbl §§ 27-1,
27-3

Avløp
pbl §§ 27-2,
27-3

NeiJa

Ja

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Nei

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Vedlegg nr.

Q –

Feltene "Vannforsyning" og "Avløp" skal kun fylles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning i landbruket eller midlertidige tiltak

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom
(TEK10 § 7-2) JaNei

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Skred
(TEK10 § 7-3) JaNei

Vedlegg nr.
Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Vedlegg nr.

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

JaNei
Vedlegg nr.

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader

Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold?
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Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel   sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverSted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr.Festenr.Bnr.

Side 1 av 1

AnleggNybygg Endring av fasade

Skilt/reklame
Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg 

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner VeglovenKommunale vedtekter

Vedlegg nr.
B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.
Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. 

Vedlegg nr.
C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
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Det varsles herved om

Nabovarsel 
sendes til berørte naboer og gjenboere
Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3

Til (nabo/gjenboer)

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverSted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr.Festenr.Bnr.

Side 1 av 1

AnleggNybygg Endring av fasade

Skilt/reklame
Annet

Eiendommens adresse

Som eier/fester av:
Gnr. Seksjonsnr.Festenr.Bnr.

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.  
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg 

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner VeglovenKommunale vedtekter

Vedlegg nr.
B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.
Q –

Merknader sendes til

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
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Kvittering for nabovarsel  sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: __________             Sign.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Postnr. PoststedAdresse

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Poststedets reg.nr.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

DatoPersonlig kvittering for Personlig kvittering for 

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

DatoPersonlig kvittering for Personlig kvittering for 

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

DatoPersonlig kvittering for Personlig kvittering for 

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

DatoPersonlig kvittering for Personlig kvittering for 

samtykke til tiltaket

Sign.

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

mottatt varsel

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr. Poststed

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

DatoPersonlig kvittering for Personlig kvittering for 

samtykke til tiltaket

Sign.

SideVedlegg

C -
- av
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Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges



A�����A��� �

I henhold til plan- og bygningslovens §29-4 gir undertegnede eier/fester av 
eiendommen gbnr. ....., bnr. �.. sitt samtykke til at det på gbnr. �.., bnr. �.. kan 
oppføres ����������� nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan- og 
bygningsloven. 

Minsteavstanden til grensen blir på ��� meter. 

Byggverket skal utføres i henhold til byggeforskriftene, slik at det ikke vil redusere 
mulighetene for utbygging på min eiendom. 

.....................................................................
Sted/dato

 

���������������������� 
Underskrift hjemmelshaver(e) 

ALTERNATIV II 

I henhold til plan- og bygningslovens §29-4 gir undertegnede eier/fester av 
eiendommen gbnr. ....., bnr. �.. sitt samtykke til at det på gbnr. �.., bnr. �.. kan 
oppføres ����������� nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan- og 
bygningsloven. 

Minsteavstanden til grensen blir på ��� meter. 

Jeg er klar over at dette kan redusere mulighet til å oppføre byggverk på min 
eiendom, da kravet til minsteavstand mellom bygninger på naboeiendommer er 8 
meter. 

Dette gjelder ikke mindre bygninger som uthus, bod, garasje eller lignende med 
grunnflate inntil 50 m2. 

.....................................................................
Sted/dato 

 

���������������������� 
Underskrift hjemmelshaver(e) 




