
Veiledning til fullstendig byggesøknad 
 
Trenger du veiledning til å fylle ut byggesøknader kan du besøke byggesaksavdelingen. Her får du 
blant annet hjelp til hvilke skjema som skal sendes inn og hva som må undersøkes i forkant. På 
byggesaksavdelingen får du også nødvendige skjema, situasjonskart og planer.  
I en søknad om byggegodkjenning av en leilighet skal det være 4 ulike skjema.  
Eventuelle dispensasjoner kommer i tillegg. 
  

1. Søknadsskjema.  
Bruk skjema med blankettnummer 5174, Søknad om tillatelse til tiltak.  
Dette finner du på direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.  

 
2. Du som foretak skal lage en oversikt med beskrivelser av kvaliteten på leiligheten vurdert opp 

i mot TEK 10. I oversikten skal det fremkomme hvilke muligheter det er til å utbedre 
eventuelle avvik fra TEK 10.  

 
Du som godkjent foretak er ansvarlig for å sjekke at leiligheten oppfyller blant annet kravene 
til forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, 
oppvarming, ventilasjon og brannsikring. Fullstendig oversikt finner du i sjekklisten.  
 

3. Dispensasjon.  
Dersom tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplan, plan- og bygningsloven og/eller 
TEK 10 må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv. Dispensasjon krever 
en grunngitt søknad, jf. pbl. § 19-1, der både fordelene og ulempene ved tiltaket må 
fremkomme.  

 
4. Situasjonsplan  

Sammen med søknaden skal det følge en situasjonsplan. Grunnlaget for en situasjonsplan er et 
offentlig situasjonskart over eiendommen og naboeiendommene som du kan få på 
byggesaksavdelingen. På dette kartet må du tegne inn/markere hvordan parkerings- og 
uteoppholdsareal skal løses.  

5. Tegninger.  
Komplette byggetegninger (fasade-, snitt og plantegning) i målestokk skal legges ved 
søknaden. Snitt-tegning skal vise vinduenes plassering i høyde over gulv og høydeplassering i 
forhold til utvendig terreng. Tegningene skal være fagmessig utført. 

 
6. Nabovarsel  

Bruk skjema med blankettnummer 5154 – 5156, Nabovarslingsblanketter. Alle berørte naboer 
og gjenboere må varsles ved at de mottar nabovarsel. Nabolister får du på 
byggesaksavdelingen. Nabo er eier av eiendommen som har felles grense mot den som det 
søkes for. De som bor tvers over veien for den som det søkes for er gjenboer. Dersom det 
søkes om dispensasjon, må naboene varsles konkret om dispensasjonsforholdet. Dvs. at det 
krysses av for dispensasjon på skjema for nabovarsel, og at det fremgår hvilken bestemmelse 
det søkes dispensasjon ifra. 
 

7. Søknad om ansvarsrett for søkerrollen, prosjekteringen og utførelsen. Bruk skjema med 
blankettnummer 5181, Søknad ansvarsrett. 
 

8. Gjennomføringsplan. Bruk blankettnummer 5185, Gjennomføringsplan. 
 

 


