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Generell informasjon - søknad om tiltak uten ansvarsrett
Oppdatert november 2016
Generelt
Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, garasjer og andre mindre
frittliggende bygninger som ikke skal brukes til beboelse, samt ved bruksendring innenfor en
bruksenhet/boenhet. (Kan ikke brukes ved etablering av ny selvstendig boenhet.)
Tiltakshaver kan i disse tilfellene selv stå ansvarlig for tiltaket.
Nabovarsel
Før søknaden kan sendes inn må naboer varsles. Liste over naboer følger med situasjonskart
som bestilles fra kommunens nettside (forsiden, under «Selvbetjening og skjemaportal»).
Nabovarselet skal inneholde blankett 5154, situasjonsplan, komplette tegninger og eventuell
dispensasjonssøknad. Hvis du går til naboene så skal de signere for mottatt varsel på
blankett 5156. Hvis du må sende varsel rekommandert så skal posten stemple på blankett
5156. Naboer kan også varsles på e-post, og i søknaden må det dokumenteres at nabo aktivt
har svart på e-post og bekreftet mottak av nabovarsel.
Søknaden skal inneholde
• Utfylt søknadsblankett 5153, «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett»
• Situasjonsplan med byggetiltaket inntegnet og målsatt
• Tegninger, målsatte, i henhold til krav til tegningsdokumentasjon
• Redegjørelse for tiltaket, bl.a. estetisk redegjørelse
• Blankett 5156, «Kvittering for nabovarsel», underskrevet av naboer eller stemplet fra
postkontor ved rekommandert sending
• Blankett 5155, «Opplysninger gitt i nabovarsel»
• Eventuell e-postkorrespondanse for nabovarsling
• Eventuell erklæring om nabosamtykke vedrørende avstand til nabogrense
• Kopi av eventuelle nabomerknader med kommentarer fra tiltakshaver
Innsending av søknaden
Søknaden kan sendes inn elektronisk til e-postadresse post@baerum.kommune.no, eller du
kan bruke www.byggsok.no, eller du kan sende som vanlig papirpost. Se «Veileder for
innsending av digital post».
Søknad i strid med gjeldende plan
Dersom tiltaket er i strid med reguleringsplan, bebyggelsesplan eller kommuneplanens
arealdel må det søkes om dispensasjon. Søknaden må begrunnes, og i forbindelse med
nabovarslingen må det angis hva det søkes om dispensasjon fra.
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Avstand til nabogrense og vei
Dersom et tilbygg kommer nærmere nabogrense enn 4 meter må det innhentes skriftlig
samtykke fra nabo. Det samme gjelder for frittstående bygninger som er større enn 50 m2.
Dersom nabo ikke vil gi samtykke så kan det søkes om dispensasjon fra plan- og
bygningslovens § 29-4. Vær for øvrig klar over at det ikke er kurant å få dispensasjon.
Mot vei må tilbygg plasseres i samsvar med regulert byggegrense eller i overensstemmelse
med vegloven § 29.
Frittliggende garasjer inntil 50 m2 som skal ligge parallellt med veien vil i de fleste tilfeller
kunne plasseres 2 m fra regulert veikant/gjerdelinje. Hvis garasjen skal ligge med porten mot
veien, må den plasseres 7 m fra regulert veikant/gjerdelinje slik at bilen kan snu på egen
eiendom.
Mer informasjon – DIBK
Mer informasjon om søknader, utnyttelsesgrad, tiltak som kan være unntatt fra søknadsplikt
og informasjon rundt tiltak som krever en ansvarlig søker finner du på hjemmesiden til
Direktoratet for Byggkvalitet: www.dibk.no. Under «Byggeregler» finner du Temaveileder
«Grad av utnytting» og «Skjemaer og blanketter». Under «Tema» finner du mer om «Bygg
uten å søke» m.m.
Mer informasjon – Bærum kommune Byggesak
På våre nettsider, www.baerum.kommune.no/byggesak, finner du diverse veiledninger, link
til Bærumskart der bl.a. reguleringsplaner og andre planer ligger, gebyrregulativ m.m.

3

Slik fyller du ut søknadsskjema blankett 5153

Kryss av det som gjelder for
din søknad.

Reguleringsplan og
kommuneplanens arealdel
Gjeldende plan i området der du
bor har bestemmelser som setter
grenser for hva og hvordan det kan
bygges. F.eks. hvor stor andel av
tomta bygninger kan oppta (grad av
utnytting).

Planstatus
Er området uregulert (det er ingen
reguleringsplan der du bor) så er
det kommuneplanens arealdel
som gjelder og som du skal
krysse av for.

Utnyttingsgrad
Tillatt utnyttelse av eiendommen er
angitt i reguleringsplanen eller
kommuneplanen.

BRA – bruksareal
Bygningens areal innenfor ytterveggene. Beregnes for hver etasje hvor trapperom, sjakter o.l.
medregnes for hver etasje. Egne regler for BRA under skråtak, ved høye etasjer og for areal
under terreng.
BYA – bebygd areal
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Det arealet bygningen opptar av terreng – «fotavtrykket». Overbygd areal regnes med, f.eks.
carport. Det samme gjelder terrasser o.l. som stikker med enn 0,5 m over terrenget.
Parkeringsareal inngår i beregningsgrunnlaget for både BRA, BYA og %BYA.
Sjekk hva reguleringsplan/kommuneplan sier om hvor mange p-plasser som skal medtas.

Kontaktinformasjon
Angi korrekt e-postadresse for
effektiv kommunikasjon.
Husk dato og underskrift på
skjemaet.
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Eksempel på tegninger
Planer – fasader – snitt:

Tegninger skal være i målestokk
1:100 eller 1:50 og målsatt.

Tegninger skal vise terrenget
før og etter.

Krav til tegningsdokumentasjon
Målestokk 1:100 eller 1:50
Tegninger skal være målsatt og fagmessig utført
Plantegninger skal vise:
- Alle etasjer, også kjeller og loft
- Romfunksjon (disponibel godtas ikke)
- Vegger med riktig tykkelse
- Ved innvendige endringer skal forholdene før og etter tiltaket vises
Fasadetegninger skal vise:
- Alle fasader påført himmelretninger
- Terrenglinjer, både eksisterende og framtidig terreng
- Beregnet gjennomsnittlig terrengnivå
- Mål for mønehøyde og gesimshøyde (som måles fra beregnet gj.snittlig terreng)
- Ved tilbygg/påbygg må det klart framgå hva som er eksisterende og hva som omsøkes
Snittegninger skal vise:
- Kotehøyde overkant gulv 1.etasje eller underetasje
- Fri etasjehøyde
- Takvinkel med angitt grad
- Yttervegger og tak med riktig tykkelse
I noen tilfeller holder det at terrenglinjer og mål
6 for møne- og gesimshøyde er påført enten fasader
eller snitt.

Eksempel på situasjonsplan
Situasjonskart – situasjonsplan:

Situasjonskart
Situasjonskart skal brukes som
prosjekteringsgrunnlag for
utarbeidelse av situasjonsplanen.

Situasjonsplan
Situasjonsplanen skal vise tiltakets
nøyaktige plassering og avstander til
nabogrenser, regulert veikant/midte
og nærliggende bygninger.

Krav til situasjonsplan
- Må være basert på situasjonskart utstedt av Bærum kommune, være i målestokk
1:500 eller 1:1000, ikke være eldre enn 1 år
- Vise tiltakets plassering og påføres avstander til nabogrenser, regulert
veikant/veimidte, andre bygninger, evt. til ledninger i grunnen
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Situasjonskart bestilles på www.baerum.kommune.no/situasjonskart.

Spesielt ved søknad om bruksendring innen en boenhet
Ved søknad om bruksendring innen en boenhet trenger du ikke kjøpe situasjonskart, men det er fint
om du legger ved et kart (fra internett) der du markere hvilket hus det gjelder. Du trenger heller ikke
varsle naboer. Søknaden må inneholde utfylt søknadsskjema (relevante punkter fylles ut),
plantegning i målestokk 1:100 og gjerne en kort beskrivelse av tiltaket. Dersom det også skal settes
inn nytt eller større vindu så må fasadetegninger vedlegges. I slike tilfeller må det vurderes om
nabo/naboer skal varsles. Det kan tenkes at naboer ikke trenger varsles dersom fasadeendringen ikke
berører naboers interesser.
Eksempel 1: bruksendring fra boder til TV-stue/abeidsrom/gang
Eksempel på tegninger og kart:

Plan kjeller eksisterende

Plan kjeller ny

Eksempel kart

Fasader ny
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Eksempel 2: bruksendring fra bod/tørkerom til kjellerstue og soverom
Eksempel på tegninger (for kart, se forrige side):

Plan kjeller eksisterende

Plan kjeller ny

Fasader ny

Fasader ny
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Når tiltaket er ferdig
Ferdigattest
Alle søknadspliktige arbeider skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen. Søknad
om ferdigattest fylles ut på blankett 5167 og sendes kommunen sammen med nødvendig
dokumentasjon.
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Blankett 5153
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Blankett 5155
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Blankett 5156

14

Blankett 5154
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Blankett 5167
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Eksempel på avstandserklæring – nabosamtykke

NABOSAMTYKKE
(Etter plan- og bygningslovens § 29-4, tredje ledd bokstav a)

I henhold til plan- og bygningslovens § 29-4 gir undertegnede eier(e) av eiendommen gnr…………....,
bnr ……………….., sitt samtykke til at det på gnr…………..…, bnr………..……, kan oppføres
…………………………………………… nærmere vår felles grense enn fastsatt i plan- og bygningsloven.
Minsteavstand til grensen blir …..……,…… m

Bærum den …………………………………

……………………………………………………………………………………….
Underskrift hjemmelshaver(e)

………………………………………………………………………………………..
Gjentas med blokkbokstaver

Plan- og bygningsloven § 29-4: Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av
kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.
Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har
hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd
eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for
høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved
forskrift.
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Veiledning til deg som vil gi samtykke til plassering av tiltak
nærmere nabogrense enn hovedregelen på 4 meter
Først av alt er det viktig å være klar over at man aldri er forpliktet til å gi samtykke som nevnt i planog bygningslovens § 29-4, 3.ledd bokstav a). Dette er et samtykke man gir av fri vilje.
Det er viktig å tenke på at et samtykke kan få konsekvenser for hvilken frihet man har i forhold til
senere byggetiltak på egen eiendom.
Hovedregelen er at det skal være en avstand til nabogrense på minst 4 m, hvilket betyr at det skal
være minimum 8 m til bygning på naboeiendom. Forskriftsmessig brannsikring kan redusere
avstandskravet.
Avstandskravet på 4 m til grense gjelder ikke for enkelte mindre typer bygninger som ikke er til
beboelse, f.eks. garasje og uthus.
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Veileder innsending av digital post i byggesaker
Bærum kommune praktiserer et fullelektronisk arkiv- og saksbehandlersystem, som omgjør all post
(e-post og papirpost) til elektroniske filer. Hvordan den elektroniske posten er tilrettelagt er med på
å avgjøre hvor lang tid vi bruker på å registrere den.
Send inn kun ett eksemplar av dokumentasjonen; enten via byggsøk, som e-post eller papir.
Vi ber om at det ikke sendes både elektronisk og papir da dette gir merarbeid for kommunen.

HVERT DOKUMENT MÅ VÆRE EGEN FIL (med noen unntak) og ha god navning.
Eksempel på rekkefølge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Søknadsskjema
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Situasjonsplan
Ledningsplan
Utomhusplan
Planer (én fil for hver tegning)
Snitt (én fil for hver tegning)
Fasader (én fil for hver tegning)
Eksisterende tegninger (samlet i én fil)
Skjemaer for nabovarsling, evt. nabomerknader og søkers kommentarer (samlet i én fil)
Nabosamtykke (r)
Erklæringer om ansvarsrett (én fil for hvert foretak)
Gjennomføringsplan med versjonsnummer
Redegjørelse inkludert estetisk redegjørelse
Søknad om dispensasjon med begrunnelse

Filformatet er PDF og maks størrelse pr. fil er 10 megabytes.
Bilder kan sendes som jpg/jpeg–format.
Dokumenter må ligge riktig vei ved visning.
For innsending av byggesøknader kan du bruke:
E-post post@baerum.kommune.no
eller ByggSøk: www.byggsok.no

Følger du denne veiledning blir registreringsarbeidet enklere og det går raskere.
Takk for ditt bidrag til rask og effektiv saksbehandling!
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