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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Innledning
Utgave januar 2000

Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) ble første gang utgitt ved
forskriftens ikrafttreden i 1997. Siden den gang har det vært nødvendig å endre reglene, bl.a. som ledd i
Regjeringens prosjekt «Et enklere Norge». Endringene har hatt som mål å forenkle byggesaks-
behandlingen. Annen utgave av veiledningen er oppdatert og tilpasset disse endringene.

Når et nytt regelverk trer i kraft er det behov for avklaringer og justeringer i fortolkningen. Annen utgave
av veiledningen er basert på to års erfaring med reglene. På en del områder er derfor veiledningen utvidet
og tilpasset brukernes behov, så langt vi har sett det mulig. For eksempel har vi i praksis sett at det er
brukt alt for mye papir i enkelte byggesaker. Det har vært papirvolum som går langt utover det som er
påkrevet for å følge forskriftens krav til saksbehandling og kontroll. I veiledningen har vi derfor nå
fokusert mer på hvordan forskriftens krav til dokurnentasjon kan gjøres enklere.

Om veiledningen

Denne reviderte veiledningen beskriver, som forrige utgave, reglene i SAK og er ajourført for de siste
forskriftsendringene som ble vedtatt 13. desember 1999 og som trådte i kraft 1.januar 2000.

Veiledningen utdyper en del av begrepene, og forklarer noe nærmere hvordan forskriften skal forstås og
brukes. Veiledningen knytter også de forskjellige delene av regelverket i plan- og bygningsloven (pb1.)
med forskrifter noe nærmere sammen.

Bygningslovgivningen har gjennomgått en ganske omfattende reform ved ikraftsettelsen av de nye lov-
og forskriftsreglene som er vedtatt i løpet av 1995-97. Hovedformålet med disse endringene er å sikre
bedre kvalitet i alle faser av byggeprosessen, for derved å høyne kvaliteten på byggverk som føres opp.
Dette oppnås bl.a. ved at alle faser av byggeprosessen skal dekkes opp av ansvarlige foretak. De ansvar-
lige pålegges et direkte ansvar overfor bygningsmyndighetene for de faser av tiltaket foretaket
har ansvarsrett for. Retten til ansvar knyttes opp mot kvalifikasjonskray, som er nye i bygningslovs-
ammenheng. Samtidig skal de prosjekterende selv sørge for bedre dokurnentasjon av tiltaket. Sikringen
av dette gjennomføres ved nye kontrollkrav i alle faser, som aktørene selv i det vesentligste skal stå for.

Kravene til saksbehandling er blitt mer systernatisert og nyansert både i lov og forskrifter. Dette stiller
større krav til alle parter i sakene. Bygningsmyndighetenes (kommunenes) rolle blir mer preget av et
overordnet tilsyn - et "påse" - ansvar. Det krever at kommunene legger om sin saksbehandling. Det
innebærer i større grad enn før vurderinger av systemer og organisasjon mv. Men kommunene skal
fortsatt vurdere og fastsette de offentlige rammer for tiltakene. Ved stikkprøver på byggeplassen skal
kommunen fortsatt føre tilsyn med at gjennomføringen av tiltakene skjer i samsvar med de vilkår som
fremgår av de tillatclser som er gitt eller de meldinger som er akseptert. SAK binder sammen, i større
grad enn loven og byggeforskriftene hittil, de forskjellige deler av byggeprosessen og aktørenes gjøre-
mål i den.

Det er nå ytterligere presisert at plan- og bygningslovgivningen gjelder for tiltak både på land og i
grunnen samt i vassdrag og i sjøen, se pb1. § 1 og nye formuleringer i §§ 84 og 93 første ledd.

Forskriftene til pb1.er delt opp i flere hefter:

saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)

krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)

godkjenning av foretak for ansvarsrett (G0F)

organisering av den sentrale godkjennings-

ordningen for foretak for ansvarsrett (ORG)

forskrift om konsekvensutredninger (KON).
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Når det i denne veiledmngen brukes begrepet "forskriften" eller det ikke er en henvisning foran paragrafer, er det SAK som
menes. Forøvrig brukes de andre forkortelsene. Saksbehandlingsreglenc i pb1. kap. XVI og tilhørende forskriftsregler henvises
det til i denne veiledningen som «saksbehandlingsregler». Dcttc cr bestemmelser som det er forutsatt at det ikke kan gis dispen-
sasjon fra. De materielle (tekniske kravene i pb1. og forskriftene kalles «hyggeregler».

TEK ble fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 og endret senest 13. desember 1999.

SAK ble fastsalt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 og cndret senest 13. desember 1999.

GOF ble fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 og endret senest 13. desembcr 1999.

ORG ble fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 13. mars 1997 og endret senest 25. oktober 1998.

Når det gjelder forskriftsendringene av 13.desember 1999, vises det til Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-33/
99.

KON ble fastsatt ved kgl.res 21. mai 1999 og forvaltes av Miljøverndepartementet.
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Kap I Tiltak som behandles etter
søknad eller melding

§ 1 Tiltak som behandles etter søknad

De søknadspliktige tiltak følger av pb1. § 93, og i forskriften er det derfor bare en henvisning til reglene
i loven. En del av tiltakene er noe nærmere beskrevet i lovens forarbeider - Ot.prp. nr. 39 (1993-94). Noe
av det, med enkelte supplerende merknader, er tatt inn nedenfor.

Pb1. § 93 stiller krav til tillatelse etter søknad for de fleste bygge- og anleggstiltak. Tillatelse er likevel
ikke nødvendig for tiltak etter lovens §§ 81, 85, 86 a og 86 b. Ved forskrift har departementet i tillegg
unntatt mindre tiltak fra krav om søknad og melding. Unntakene finnes nevnt i

SAK § 2 Tiltak som behandles etter melding

SAK § 5 Unntak fra krav til saksbehandling, ansvar og kontroll for større tiltak som behandles etter
annet lovverk

SAK § 7 Tiltak som verken krever søknad eller melding

Forøvrig vises til de andre reglene, herunder unntak, som er aktuelle for å avgjøre saksbehandlings-
formen.

Søknad om dispensasjon etter pb1§ 7

Det er viktig å merke seg at forskriften nå er endret i § I annet ledd slik at dispensasjon etter pbl. § 7 ikke
automatisk medfører at byggesaken må behandles etter pb1. kap. XVI om saksbehandling, ansvar og
kontroll. Det er i slike tilfeller tilstrekkelig at selve dispensasjonsøknaden først undergis behandling etter
lovens § 7, mens den øvrige del av saken kan følge reglene for melding der betingelsene for dette er
tilstede. Dette innebærer at saken kan behandles som melding (SAK § 2), eller unntas fra både melding
og søknad (SAK §§ 5 og 7), dersom dispensasjon allerede er innvilget.

Det samme er presisert for såkalte «enkle tiltak» etter pb1.§ 95 b. Dersom dispensasjon allerede er gitt og
vilkårene for slik behandling forøvrig er til stede, kan tiltaket likevel behandles som «enkelt tiltak».

Om tiltakshavers muligheter til å få tiltak behandlet som søknad når disse ellers kan behandles etter
melding, vises til SAK § 22.

Innholdet i plan- og bygningsloven § 93
For nærmere forståelse av innholdet i de enkelte bokstaver i pb1. § 93 vil vi utdype lovens ordlyd:

a) Gjelder forskjellige former for nybygging, herunder gjenoppføring, av hele eller deler av byggverk,

Også konstruksjoner- og anlegg omfattes. Eksempler på dette er kaianlegg, moloer, dokker, bruer,
transformatorer, tank- og beholderanlegg både over og under jorden, underjordiske anlegg, haller og
bedrifter i fjell, tribuner, idrettsanlegg, forstøtningsmur, svømmebasseng og vann- og avløpsanlegg.
Videre kan nevnes kraftledningsanlegg, vindkraftanlegg, fjernvarmeanlegg, rørledningsanlegg for
transport av petroleum, havbruk/oppdrettsanlegg, flytebrygger, elektriske anlegg, antennemaster mv.

Stortinget bestemte ved behandling av lovforslaget å opprettholde meldingsystemet, i motsetning til
det som var foreslått fra regjeringen. For midlertidige og transportable konstruksjoner som omfattes
av lovens § 85 har dette ført til uklare regler. Det skyldes at innholdet i § 93 ikke ble justert tilsva-
rende. I § 93 første ledd bokstav a inngår følgelig krav om søknad og tillatelse for «plassering av
midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg». I § 85 fastslås at de samme tiltak
er meldingspliktige. Og endelig fastslår § 93 annet ledd første punktum at «tillatelse etter første ledd
ikke er nødvendig for tiltak som utføres i medhold av §§ 81, 85, 86 a eller 86 b». Dette er presisert i
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SAK § 2.

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal behandles primært etter
reglene i § 85, jf. § 93 annet ledd første punktum. Tiltakshaver kan likevel velge å søke etter § 93
istedenfor å sende melding etter § 85.

Bygging av basseng, brønn og dam omfattes også av søknadsplikten. Sikringskrav mv. følger av ny
pbl. § 83 og TEK § 7-48 (Sikkerhet mot drukning). Disse reglene erstatter brønnloven med forskrifter
som er opphevet.

Vanlige lekeplassapparater er tiltak som er så små at de havner utenfor søknadsplikten. Det kan
imidlertid tenkes større apparater som omfattes.

Bestemmelsen er oppmyket med unntak fra søknad i SAK § 7, meldingsordninger som inngår i SAK
§ 2 og unntak for visse større tiltak i SAK § 5.

Gjelder endring av fasade og vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under
pkt a.

Bestemmelsen vil i prinsipp omfatte enhver fasadeendring, stor så vel som liten, f.eks. skifte av
vinduer som ikke er helt like de gamle, innbygging av veranda med glass, montering av parabol-
antenne på hus etc. Fasade omfatter også tak. Vanlig vedlikehold omfattes ikke. Endring av størrelse,
form eller materialtype på vinduer eller dører vil være søknadspliktig når dette endrer helhetsinntrykket
av byggverket. Bestemmelsen er oppmyket med unntak, se SAK § 7 nr. 2 a.

Hva som er "vesentlig" må vurderes relativt, der både omfang og karakter ellers av endringene har
selvstendig betydning. Hovedombygging og fornyelse av enkelte deler av byggverk inngår, likeså
inngrep i/endringer av bærende eller andre konstruksjoner av vesentlig betydning for sikkerhet eller
andre viktige forhold. Ombygging til våtrom er å anse som en vesentlig endring. Derimot vil mindre
reparasjon av et våtrom være unntatt, jf. at dette ikke er å anse som en vesentlig reparasjon. Selve
sanitæranlegget omfattes av e. Om reparasjonen er vesentlig avhenger av bl.a. omfanget og om den
griper inn i viktige konstruksjonsmessige eller arkitektoniske deler av bygget. Endringer som kan
karakteriseres som «mindre tiltak» i eksisterende bygning er unntatt fra søknadsplikt, se SAK, § 7 nr.
2 b og c.

For arbeider i eksisterende byggverk er det viktig at alle parter er bevisst hensynet til å bevare kultur-
historiske og arkitektoniske verdier, jf. eventuelle restriksjoner som kan følge av planbestemmelser,
reglene i pb1. § 92 tredje ledd og lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9. juni 1978 nr. 50.

Dette punkt gjelder bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift som nevnt i a. Bestemmel-
sen omfatter også endringer som kan skje uavhengig av et byggetiltak. Er det samtidig behov for
fysiske endringer gjelder også bokstavene a og/eller b. Tiltak kan således være søknadspliktige etter
flere bokstaver i § 93.

Hovedkriteriet for søknadsplikt er om endringen i forhold til tidligere virksomhet er av en slik karak-
ter eller omfang at den kan berøre krav i plan- og bygningslovgivningen slik at den nye virksombeten
bør vurderes av bygningsmynclighetene. Således kan skifte av form for forretningsdrift, Leks. fra
lager til renseri, eller endring av salg av vareslag som medfører vesentlig endret trafikk, være bruks-
endring. Graden og arten av endringer i forhold til de rammebetingelser pb1. eller kommunale planer
setter eller kan sette, vil avgjøre om søknadsplikten inntrer, etter en konkret vurdering i den aktuelle
sak.

Ved søknad om riving er det viktig at bygningsmyndighetene vurderer om det aktuelle byggverket
bør vernes. 1 tilfelle bør slikt vem, enten etter reguleringsplan eller ved vedtak etter lov om kultur-
minner (kulturminneloven) av 9. juni 1978 nr. 50, vurderes i samråd med aktuelle myndigheter og
ansvarlig søker/tiltakshaver. Om unntak for mindre tiltak som ikke er verneverdige, se SAK § 7.

Oppføring, endring eller reparasjon omfatter i denne sammenheng også det å installere.

Med "bygningstekniske installasjoner" menes installasjoner som inngår i selve byggverket og som er
nødvendig for dets drift, og ikke installasjoner knyttet til produksjonsanlegg o.L i bygget. Søknads-



plikten omfatter bl.a. ildsted (se nærmere SAK § 7 annet ledd nr. 2 d bvor det er gjort unntak dersom

-10-



q5.7

SAKSBEHANDUNG OG KONTROLL I BYGGESAKER

visse vilkår foreligger), skorstein, ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, løfte-
innretninger, sprinkleranlegg og brannalarmanlegg.

Utstyr som bringes inn i byggverket, så som vaskemaskiner, kjøleskap, kjøledisker etc. er normalt
ikke å anse som bygningsteknisk installasjon. I tilfelle slike drives fra bygningens installasjoner,
Leks, kjøling som leveres fra sentralt kjøleopplegg, varmtvann som leveres fra sentralt anlegg, vann
som leveres fra sanitæranlegg, etc. vil anlegget frem til utstyrets tilknytningspunkt være installasjon
som omfattes av søknadsplikten. Selve utstyret omfattes ikke. Dette er på samme måte som med
f.eks. oppvaskmaskin i boliger.

I noen tilfeller er det byggverket og installasjonene i det som gir ønsket virlming uten ytterligere
utstyr, f.eks. fryselager der Idimaskallet og bygningsinstallasjonene gir ønsket virkning. I slike tilfel-
ler er også kuldeanlegget del av det søknadspliktige.

De tekniske kravene følger av TEK kap. IX Installasjoner.

Vedlikehold av installasjoner er ikke søknadspliktig. Grensen mellom reparasjon/endringer og vedli-
kehold er ikke skarp og vil i noen tilfeller kunne være vanskelig å trekke opp. Dersom arbeidet består
i ren utskifting av komponenter med samme funksjon og sikkerhet («like for like») vil det normalt
anses som vedlikehold.

Det er imidlertid gitt en rekke unntak for bygningstekniske installasjoner, se SAK § 7 annet ledd nr.
2 c.

Søknadsplikten er uavhengig av vedtekt til pb1. § 91 a, som gjelder bruksendring og riving av bolig.
Bestemmelsen har betydning ved at den gir kommunen bedre hjemler til å styre de aktuelle endringer
av boliger.

Det er kun innhegning mot vei som omfattes av søknadsplikten. Innhegning inne på eiendom, eller
mellom eiendommer, omfattes ikke. En innhegning kan imidlertid være så høy at den likevel blir å
anse som en konstruksjon etter a og vil dermed være søknadspliktig (f.eks. skjermvegg). Vi vil nevne
at lov om grannegjerde ofte vil medføre begrensninger i gjerdeutforming, først og fremst der kommu-
nene har vedtekter til den.

Unntak fra søknadsplikt er gitt, se SAK § 7 annet ledd nr. 3 c (så langt de gjelder innhegning mot veg)
og nr. 3 d (visse reklameskilt).

Søknaden gir bygningsmyndighetene muligheten til å vurderc delinglfeste i forhold til planer og krav
ellers etter pbl. Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23.
juni 1978 nr. 70 styrer gjennomføringen av kart- og delingsforretning, grensefastsetting, registrering
mv. Deling etter lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) av 21. desember 1979 nr. 77 går etter egne
regler. Jordskifteretten skal ta hensyn til planer etter pbl., se jordskifteloven § 41.

Vesentlige terrenginngrep, som i mange tilfeller anses å falle utenfor søknadsplikten for konstruksjo-
ner og anlegg etter bokstav a, kan være bl.a, steinbrudd, masseuttak og fylling. Planering av terreng er
en form for masseuttak/fylling, og omfattes dermed av søknadsplikt, bortsett fra der det er mindre
inngrep. En må være oppmerksom på at selve formålet med planeringen, f.eks. etablering av vei/
parkering, kan medføre søknadsplikt uansett omfang av inngrepet.

Hva som er "vesentlig" må kunne ses over tid, slik at bygningsmyndighetene kan gripe inn dersom
sporadisk mindre, uvesentlige, arbeider over lengre tid samlet sett fører til vesentlige inngrep i terren-
get. Om unntak fra søknadsplikt for mindre fylling og planering, se SAK § 7 annet ledd nr. 3 g.

i )
Anlegg av vei eller parkeringsplass er søknadspliktig, uansett om det krever inngrep i terrenget eller
ikke. Det er selve formålet i seg selv som det er viktig å få vurdert, i tillegg til de andre konsekvensene
tiltaket innebærer, større eller mindre terrenginngrep, trafikk mv. "Veg" omfatter ikke bare vanlige
kjøreveier, men også anleggs- eller hytteveier, turveier, skiløypetraseer o.l.

Det er flere unntak fra denne søknadsplikten, avhengige av at visse vilkår er til stede, se § 5 nr. 1
(offentlige veianlegg) og nr. 4 (landbruksveier) samt SAK § 7 nr. 3 j (biloppstillingsplasser).

I pb1.§ 93 annet ledd er det inntatt en generell hjemmel for departementet for i forslcrift å unnta bestemte
tiltak, helt eller delvis, fra saksbehandlingsreglene mv. i lovens kap. XVI om Saksbehandling, ansvar og
kontroll. Ifølge forarbeidene kan det være aktuelt å unnta mindre tiltak (se SAK § 7), og en del tiltak som
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delvis styresav annenlovgivningeller "etatsregelverk"(seSAK §5). Unntakenekan såledesgjeldebåde
offentligeog private tiltak.Det er tiltakshaver(byggherre)som er ansvarligfor at tiltak som er unntatt
likevelutføres i samsvarmed de krav som ellers følger av bestemmelsergitt i eller i medholdav pbl.

§ 2 Tiltak som behandles etter melding

Meldingsystemeter opprettholdti sin tidligere form i pbl. §§ 81, 85, 86 a og 86 b. I SAK § 2 nn 3
beskriveshvilke tiltak somregnes som "mindrebyggearbeid"etter pb1.§ 86 a.

Varigekonstruksjonerog anlegg(pb1.§ 84)somtidligere(før 1997)varIneldingspliktige,er nå søknads-
pliktige etter pb1.§ 93.

I kap. IV (§§ 20 - 23) i SAK er saksbehandlingsreglerfor meldingsakerinntatt.Naboerog kommunen
kan for tiltak etter § 86 a kreveat sakenbehandlessom søknad, se også kap. IV § 22.Da vil reglene om
søknadsbehandlingkomme til anvendelse,med en del unntak For alle meldingsakerkan tiltakshaver
kreve søknadsbehandling,se SAK § 22.

For bygninger for dyreholdutenom landbruketgjelderkrav om søknad etter pb1.§ 93 og SAK kap. III
om saksbehandling.Om de tekniskeforskriftersanvendelsepå slike tiltak vises til TEK § 1-2.

SAK § 2 nr 1 Driftsbygninger i landbruket

SAK § 2 nr. I presisererdet som alleredefølger av pbl. § 81: Driftsbygningeri landbruketkrever ikke
søknadomtillatelsedersomdet sendesmeldingetter§81annetledd.Bestemmelsenpresisererat meldings-
ordningen også omfattertilhørendebygningstekniskeinstallasjoner.

Meldingsordningenomfatterogså husvær for seterbruk,næringsfiskeog skogsdrift,samt gjeterhytter
for reindrift.Slikehusværskalikkebrukes somfritidsbolig.Dissebyggverkenemå ikkeværei stridmed
plan- og bygningslovgivningen,herunderbindendearealplanog vedtektertil loven.

Nærmere definisjonav hva som er å anse som driftsbygningsamt en nærmerebeskrivelseav plan- og
bygningslovgivningensbestemmelserpå slike tiltak er gitt i temaveiledningen HO-6/98 Driftsbygnin-
ger i landbruket.Den beskriverdriftsbygningslik:

Med «driftsbygning» er det meint ein bygning som er eit nødvendig ledd i, og eit driftsmiddel i samband
med ei tenleg landbruksdrift på ei brukseining. Omgrepet «driftsbygning» i § 81 omfattar driftsbygningar
for jordbruk, husdyrbruk, skogsdrift, hagebruk, gartneri og pelsdyravl, så framt det er ein del av den
tradisjonelle landbruksdrifta.

Dersom bygningen har samanheng med den produksjonen som går føre seg på garden, eller det behovet
garden har for varer og tenester, skal bygningen klassifiserast som «driftsbygning». Eit potetpakkeri fell
inn under denne kategorien så lenge det blir pakka poteter frå eigen produksjon.

Bygningar for fabrikkmessig produksjon fell utanfor omgrepet «driftsbygning». Vidare fell bygningar
for vidareforedling av jordbruksprodukt utanfor Eit døme på det er eit potetpakkeri som tek imot poteter
frå mange produsentar. Det speler inga rolle om anlegget finst på eit tradisjonelt gardsbruk, så lenge
varene blir henta utanfrå. For slike bygningar gjeld lova med underliggjande regelverkfullt ut. Salslok-
ale fbr plantat; blomster; tre osv. blir ikkje rekna som «driftsbygning». Ein bygning for oppstalling av
ridehestar kan bli oppfatta som «driftsbygning», men ikkje ein rein ridehall.

Bygningen må ikkje vere tenkt nytta som bustadhus, heller ikkje som fritid.sbustad.

Husvære i samband med seterbruk eller skogsdrift kjem inn under omgrepet «driftsbygning», jf § 81
femte ledd.

Siloar o.l. i landbruket blir rekna som «driftsbygning». Også garasje for lagring av landbruksmaskinar
må reknast som «driftsbygning», men dette føreset at det er tnaskinar som er i bruk i samband med den
tradisjonelle gardsdrifta, som blir lagra der. Dersom bygningen berre har til formål å lagre nlaskinane
fOr sal, opplag e.1.,kan nemninga «dnftsbygning» ikkje brukast. Frittliggjande garasje for privatbilar
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eller andre køyrety kjem heller ikkje inn under omgrepet «driftsbygning».

«Våningshus» i landbruket kjem sjølvsagt inn under dei vanlege reglane som gjeld for bustadhus.

Rom eller delar av ein bygning som ikkje fell inn under nemninga «driftsbygning i landbruket», skal
behandlast etter dei reglane som gjeld for den aktuelle funksjonen.

Det kan ofte vere vanskeleg å fastslå kvar grensa går mellom tradisjonelt landbruk og fabrikkmessig
produksjon. Dette må avgjerast etter ei konkret vurdering i kvar einskild sak, der ein mellom anna tek
omsyntil bruken av og storleiken på bygningen, omfanget av produksjonen og kva ulemper produksjonen
fører med seg iform av lukt, støy o.a. Denne vurderinga må gjerast av dei lokale bygningsslyresmaktene,
og av fylkesmennene ved ei eventuell klagebehandling.»

SAK § 2 nr 2 Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg,
herunder campingvogner

SAK § 2 nr. 2 presiserer at midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, her-
under campingvogner behandles etter melding etter pbl. § 85, jf. § 93 annet ledd første punktum. Tiltaks-
haver kan likevel velge å søke etter § 93 istedenfor å sende melding etter § 85. Det kan være klokt å
sjekke med kommunen om det finnes lokal vedtekt som gir krav om melding eller søknad også for mer
kortvarig oppstilling.

SAK § 2 nr 3 Mindre byggearbeid på bolig- eller fritidseiendom
SAK § 2 nr. 3 gir nærmere bestemmelser om hvilke tiltak på bolig- eller fritidseiendom som kan behand-
les som melding etter pb1. § 86 a. Bestemmelsen gjelder bare mindre byggearbeid på bolig- eller fritid-
seiendom bebygd med småhus. Med småhus menes frittliggende eneboliger (med eller uten sekundær-
leilighet), tomannsbolig, tre- og firemannsbolig, kjedehus, rekkehus og atriumhus. Se Byggforskserien
A 330.009 utgitt våren 1987 og NS 3457.

Frittliggende byggverk
I nr. 3 a åpnes det for at én enkelt frittliggende bygning eller annet byggverk (anlegg eller konstruksjo-
ner) med et samlet bruttoareal og bebygd areal på inntil 50 rn2 kan behandles som melding.

Forutsetningen er at tiltaket ikke skal anvendes til beboelse eller næringsdrift. Videre er det en forutset-
ning at det ikke overstiger 611etasje. Bygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Loft kan i tillegg
bygges inn dersom det har bruksareal på mindre enn en tredjedel av underliggende plans areal. Lofts-
arealet kan kun brukes til lager/oppbevaring. Forutsetningen er også at høyden på bygningen er innenfor
reguleringsplanen eller tillatte byggehøyder.

Hva som er etasje, loft og kjeller fremgår av beregningsreglene i TEK § 4-1.

Godkjenning av redusert avstand til nabogrense etter § 70 nr. 2 kan anses gitt ved at kommunen godkjen-
ner meldingen eller ikke foretar seg noe med meldingen. Dersom kommunen ønsker en annen plassering
enn hva som følger av meldingen må den aktivt gripe inn innen fristen etter pb1. § 86 a. Fristen er tre
uker. Naboer og gjenboere må imidlertid varsles på vanlig måte.

Tilbygg
Nr. 3 b omhandler ett enkelt tilbygg av del av boligen til boligrom eller til formål som har direkte
tilknytning til boligfunksjonen (oppholdsrom, soverom, arbeidsrom, entre, vindfang, terrasse, redskaps-
rom, garasje m.m.). Tilbygget kan ha samlet bruttoareal og bebygd areal inntil 30 m2 (se NS 3940).
Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

1arealberegningen holdes kjelleren utenfor. Det innebærer at tilbygget kan ha 30 m2 bruttoareal pluss en
kjeller også på 30 m2 bruttoareal. Hva som er kjeller går nærmere frem av Th,K § 4-1. Ifølge bestemmel-
sen er det å anse som kjeller dersom himlingen er mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnitts-
nivå rundt bygningen.

Det er et vilkår for å kunne melde tilbygget at det ikke har våtrom. Det vil i denne sammenheng si rom
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som bad og vaskerom og som skal ha sluk, jf. TEK § 8-37 nr. 3 første ledd.

Det er ingen begrensninger når det gjelder antall etasjer. Men alle etasjene unntatt kjeller skal tas med i
beregningen av arealet i forhold til meldingsordningen. Kjelleren skal ikke være størreenn arealet av
overliggende etasje.

beregningen av arealene inngår både «bebygd areal» og «bruttoareal» slik at en kan ta med tiltak uten
vegger (f.eks. carport). En carport har hverken bruksareal eller bruttoareal fordi veggene mangler.

Vilkåret for at et tiltak kan behandles etter pbl. § 86 a er at det utføres i samsvar med gjeldende bestem-
melser gitt i eller i medhold av pb1.(herunder avstandskravene i § 70). Tilbygg nærmere nabogrense enn
4 m (pbl. § 70) krever dispensasjon.

SAK § 2 nr 4 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel, eller motsatt, i helårsbolig eller fritidsbolig behandles etter pb1.
§ 86 a og kan etter SAK nr. 4 gjennomføres ved melding. F.eks. vil endring av kjellerrom fra kjellerbod
til kjellerstue være meldepliktig. Dette forutsetter at endringenikke kommer i strid med bestemmelser
gitt i eller i medhold av pbl. Meldingen kan omfatte både bruksendringen og arbeidene som er nødven-
dige for at den kan gjennomføres på skikkelig måte.

Hvilke tekniske og andre materielle krav som gjelder ved slike endringer er nærmere regulert i pb1. § 87.
Når det gjelder rom i kjeller er det ofte særlig viktig å passe på rømningsveier i tilfelle brann.

Tiltak som ønskes oppført i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pb1.vil uansett være avhen-
gig av at det først søkes kommunen om dispensasjon etter lovens § 7. Se ovenfor under SAK § 1.

Bestemmelsen gjelder bare helårs- og fritidsboligboliger. Bruksendring i andre bygg (f.eks. nærings-
bygg) omfattes ikke av SAK § 2 og er søknadspliktig etter lovens § 93.

SAK § 2 nr 5 Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område

For at bestemmelsen i § 86 b skal komme til anvendelse må departementet ha fattet et særskilt vedtak om
fritak fra søknadsplikt. Dersom dette ikke er tilfellet gjelder full søknadsplikt og reglene i pbl. kap XVI
om saksbehandling, ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er likevel viktig at kommunen fører
et visst tilsyn innen disse områdene.
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Kap II Unntak

Generelt
Hensikten med reglene om unntak i SAK §§ 5 og 6 er å hindre dobbeltbehandling av saker etter bygges-
aksreglene og andre lovverk.

Noen tiltak som er oppregnet i SAK § 5 er unntatt fra saksbehandlingsreglene, dvs, reglene om søknad,
kontroll og ansvar med grunnlag i at de er behandlet etter annet lovverk.

Enkelte av tiltakene som er unntatt etter SAK § 5 er helt eller delvis unntatt også en rekke andre bygges-
aksregler, se SAK § 6.

For noen tiltak, jf. § 7, kreves verken søknad eller melding selv om de ikke dekkes opp gjennom andre
regler. Dette er mindre tiltak som er unntatt byggesaksbehandling, ansvar og kontroll fordi de regnes
som så bagatellmessige at verken søknad eller melding kreves, se SAK § 7. De såkalte materielle bygge-
kravene i pbl. gjelder likevel, bl.a. krav til estetisk utforming.

I forbindelse med lovendringene av 5. mai 1995 ble det i lovforarbeidene forutsatt at tiltak som under-
legges likeartet behandling etter annet lovverk skal kunne unntas fra reglene om saksbehandling (pb1.
kap XVT)inld ansvar, godkjenning og kontroll, og eventuelt fra materielle byggeregler.

I Ot.prp. nr. 39 (1993-94) er det nevnt følgende tiltak:

Tiltak som behandles ved konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen

Offentlige vei- og jernbanetiltak

Landbruksveier behandlet etter forskrifter til landbrukslovgivningen

Det er en generell betingelse for unntak at det aktuelle tiltaket følger de betingelser og vilkår som er
fastsatt etter de respektive lover som er oppregnet.

Forholdet til sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett reiser særlige spørsmål. Det er i godkjennings-
forskriften lagt opp til at sentral godkjenning av foretak som arbeider med tiltak unntatt fra byggesaks-
behandling kan skje på frivillig basis, se GOF § 2 nr. 3 og § 25. Lokal godkjenning av ansvarlig foretak
er ikke aktuelt siden byggesak ikke skal fremmes i kommunen.

Pb1. § 92 a understreker det selvfølgelige at tiltak som er unntatt etter § 93 annet ledd (se SAK § 5) skal
utføres i samsvar med krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. Videre forutsetter
bestemmelsen at tiltaket ikke må plasseres, utføres mv. eller medføre en virksomhet som kan føre til fare
eller vesentlig ulempe for person eller eiendom. Utgangspunktet er at tiltakshaver selv vurderer dette, og
ellers sørger for at lovgivningen blir fulgt. Dersom disse havene ikke blir oppfylt kan bygnings-
myndighetene kreve tiltaket endret eller fjernet i ettertid.

Forskjellen i forhold til tiltak det gis tillatelse til etter lovens § 93, er at bygningsmyndighetene selv eller
Leks. naboskapet tar initiativ til en slik vurdering på bakgrunn av det som er skjedd. Bestemmelsen gir
bygningsmyndighetene hjemmel tilå foreta den samme vurdering av tiltak som er oppført på tiltakshavers
eget ansvar, både av hensyn til naboskap, estetikk og trafikkmessige hensyn.

§ 3 Tiltakshavers plikter ved unntak fra byggesaksbehandling

Tiltakshaver har ansvaret for å følge opp de kravene som gjelder etter pbl.'s byggeregler. Selv om det
ikke skal fremmes noen byggesøknad eller melding til kommunen, må tiltakshaver følge de kravene som
ellers kommer til anvendelse på det aktuelle bygget eller anlegget, se SAK § 7. Dette følger av SAK § 3.

For tiltak som omfattes av annet regelverk vil tiltakshaver bli ansvarlig etter bestemmelser og sanksjons-
regler i sektorlovgivningen. Disse forhold er ikke regulert her.

Det er viktig at tiltakshaver selv undersøker om oppføringen og plasseringen er lovlig i forhold til gjel-
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dencleplaner og øvrige byggeregler som f.eks. avstandsregler. Plan- og bygningsmyndighetene har hjem-



mel i pb1. § 92 a til å kreve tiltak fjernet eller endret dersom dets plassering, utførelse mv. eller virksom-



heten det fører med seg kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

§ 4 Vilkår for unntak

Det er en klar forutsetning at unntakene i SAK §§ 5, 6 og 7 ikke skal være i strid med planbestemmelser
og planer etter pb1.Dersom tiltaket er i strid med bindende planer etter pb1., må saken behandles som
planendring, eventuelt som dispensasjon fra plan. Fremgangsmåten for planendring, eventuelt dispensa-
sjon, i pb1.må da følges. Det vises imidlertid til endringene i SAK § 1 om at dispensasjon kan behandles
for seg, og at byggesaken ellers kan unntas, dersom tiltaket faller inn under unntakene i SAK §§ 5 - 7.
Tiltaket må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i plandelen av loven, f.eks. rikspolitiske
bestemmelser om båndlegging av arealer, se pb1. § 17-1 eller byggeforbudet i 100-metersbeltet langs
sjøen, se pb1. § 17-2.

Dersom bindende planvedtak foreligger eller området er midlertidig båndlagt, er vilkårene for unntak
ikke til stede.

§ 5 Unntak fra krav til saksbehandling, ansvar og kontroll for større
tiltak som behandles etter annet lovverk, og

§ 6 Unntak fra andre byggesaksregler for visse tiltak som behandles
etter annet lovverk

§ 5 omhandler unntak fra saksbehandling, ansvar og kontroll. Unntaket for saksbehandlingsreglene vil
medføre at tiltakshaver ikke får noen søknadsplikt etter pb1.'s bestemmelser. De øvrige reglene om saks-
behandling, ansvar og kontroll i pb1.kap. XVI gjelder ikke. Kommunen har heller ikke adgang til å foreta
byggesaksbehandling.

En del av de tiltakene som unntas fra byggesaksbehandling i § 5 er også unntatt fra øvrige byggeregler
(materielle bestemmelser), se § 6. Hjemmelen er i pb1. § 84. Kravene i EU's Rådsdirektiv 89/106 EØF
om byggevarer mfl., som inngår i EØS-avtalen, er gjennomført i norsk rett i pb1. § 77 og tilhørende
teknisk byggeforskrift om blant annet produkter til byggverk (TEK kap. V). Disse bestemmelsene skal
likevel gjelde, unntatt for flytende oppdrettsanlegg, se om dette nedenfor.

Visse av pb1.'s byggeregler (materielle krav) er ikke relevante for de anlegg og tiltak som er unntatt. Det
må imidlertid foretas en konkret vurdering.

Det er en generell forutsetning at dersom deler av det aktuelle tiltak ikke er behandlet og godkjent etter
annet regelverk eller plan som nevnt, skal de aktuelle deler av tiltaket undergis byggesaksbehandling
etter reglene i pb1.

For de tiltak som unntas etter § 6 gjelder at de ulike myndighetene som godkjenner tiltaket eller gir
konsesjon bør vise til tiltakshavers ansvar. Dersom myndigheten selv er tiltakshaver, er det myndigheten
eller organet som opptrer som tiltakshaver som vil ha ansvaret for å etterleve pb1.'s innholdsmessige
krav. Det er også en mulighet for å benytte sentral godkjenning av utøvere for slike tiltak, se kommenta-
rene foran.

Kommunen skal uttale seg til saken i tråd med de regler som gjelder for saksbehandlingen for f.eks.
konsesjon. Kommunen bør i denne forbindelse også peke på relevante krav til tiltaket slik som utseende,
høyder o.l. dersom det er spesielle hensyn som bør ivaretas.

For oversiktens skyld gis i tabell 1 en gjennomgang knyttet til de enkelte typer tiltak.

-16-



Tiltakstype

Vannkraftanlegg

Elektriske anlegg,
kraftledninger og
fjernvarmeanlegg

Landbruksveier

Flytende
oppdrettsanlegg i sjø

Jernbanetekniske
anlegg

Behandlet etter lov

Konsesjonsbehandlet
etter
industrikonsesjonsloven,
vassdragsreguleringslov-
en og vassdragsloven

Konsesjonsbehandlet
etter energiloven
(anleggs-, fjernvarme
eller områdekonsesjon)

Jordloven,
skogbruksloven eller
fellesforskrift

Konsesjonsbehandlet
etter oppdrettsloven

Jernbaneloven

Unntak fra pb1
kap XVI
Søknad, ansvar
og kontroll
Unntatt

Unntatt.
Unntaket
omfatter også
tilhørende
kraftstasjonsby-
gning, lukehus,
o.l.

Unntatt

Unntatt

Unntatt

Unntatt

Merknader

Må fremgå klart av reguleringsplan eller
bebyggelsesplan. Reglene om ansvar
og kontroll gjelder ikke Statens
Vegvesen som tiltakshaver.

Unntaket omfatter ikke bygninger

Må fremgå klart av reguleringsplan eller
bebyggelsesplan. Reglene om ansvar
og kontroll gjelder ikke Jernbaneverket
som tiltakshaver

Unntak fra kap XII Byggetomta, kap XIII
Bebyggelsen, kap XIV Særlige bygg og
anlegg, kap XV Bestående bygg og kap
XVI Ymse bestemmelser
Unntatt. Pbl §§ 74 nr 2 og 77 med
tilhørende forskrift om produkter til
byggverk gjelder

Unntatt. Pbl § 77 med tilhørende forskrift
om produkter til byggverk gjelder.
Bygninger er ikke unntatt.

Unntatt. Pbl § 77 med tilhørende forskrift
om produkter til byggverk gjelder.
Bygninger er ikke unntatt

Unntatt. Pbl § 77 med tilhørende forskrift
om produkter til byggverk gjelder

Unntatt fra alle byggeregler i pbl

Ingen unntak. Byggereglene gjelder

Offentlig veianlegg Vegloven Oversikt

over

unntak

basert

på
annet

lovverk,

jf.
SAK

§§
5
og
6

, Hemmelige militære
anlegg

Fyrlykter,
navigasjonsinnretnin-
ger

Moloer og annet
dekningsverk i sjø

Havne- og farvannsloven
og luftfartslovgivningen

Unntatt

Gjenoppføring
og reparasjon er
unntatt

Gjenoppføring
og reparasjon er
unntatt

Ingen unntak. Byggereglene gjelder

Ingen unntak. Byggereglene gjelder

Ingen unntak. Byggereglene gjelderUnntaket gjelder bare der Kystverket
eller kommunen er tiltakshaver
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Offentlige veianlegg

Offentlige veianlegg skal planlegges med hjemmel i pb1. De planlegges ved reguleringsplan eller
bebyggelsesplan. For øvrig benyttes vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 med tilhørende forskrifter, vei-
normaler og retningslinjer som grunnlag for planlegging av anleggene.

SAK § 5 nr. 1 fastsetter at veitiltak anlagt etter vegloven er unntatt fra reglene om søknad, ansvar og
kontroll i pb1.kap XVI.

Offentlige veianlegg er vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt vedlike av stat,
fylkeskommune eller kommune etter reglene i veglovens kap. IV.Alle andre veier eller gater regnes etter
denne loven som private, jf. veglovens kap. I.

Veitiltaket er bare unntatt så langt tiltaket er detaljert avklart i regulerings- eller bebyggelsesplan etter
pb1., se § 5 annet ledd. Dette innebærer at de enkelte deler av tiltaket skal fremgå klart av detaljplanen, og
av tilhørende illustrasjonsplaner mv. Regelverket gitt i eller i medhold av vegloven fastsetter særskilte
godkjenningsprosedyrer for prosjektering og utførelse.

I offentlige veianlegg etter vegloven inngår riksvei, fylkesvei og kommunal vei. Unntaket gjelder også
for fergekaier. Med offentlig veianlegg menes veikroppen, bro, tunnel, forstøtningsmur og støyskjerm
mv. som inngår som en naturlig del av anlegget.

Bygning som inngår i veianlegg omfattes ikke av unntaket, og underlegges alminnelig byggesaks-
behandling etter pbl. kap XVI.

I § 5 annet ledd annet punktum er det fastsatt at reglene om ansvar og kontroll i pb1. kap. XVI ikke
gjelder for veianlegg der Statens Vegvesen er tiltakshaver, selv om tiltaket ikke er avklart i detaljplan.
Grunnlaget for dette er at Statens Vegvesen selv har tilstrekkelige ressurser til å sørge for nødvendig
ansvarsplassering og egenkontroll.

I § 6 første ledd slås det fast at offentlige veianlegg også er unntatt fra øvrige byggeregler (såkalte
materielle krav til byggetomta, bebyggelsen, særlige bygninger og anlegg, bestående byggverk og ymse
bestemmelser). Pb1.§ 77 om produkter til byggverk og tilhørende deler av teknisk forskrift, TEK, gjelder
så langt den passer. Videre skal veitiltaket følge pb1. § 74 nr 2 om estetikk.

I samarbeid med berørte myndigheter er det under utarbeidelse en egen temaveiledning som nærmere
beskriver unntak og avgrensninger for offentlige veianlegg.

Vannkraftanlegg mv
Vannkraftanlegg og anlegg i vassdrag som har vært underlagt konsesjonsbehandling og er godkjent
medhold av lov om vassdragsreguleringer eller lov om vassdragene er unntatt fra reglene om søknad,
ansvar og kontroll i pb1. kap. XVI, se § 5 første ledd. Dette gjelder anlegg som har vært konsesjons-
behandlet i medhold av industrikonsesjonsloven.

Vannkraftanlegg er også unntatt fra øvrige byggeregler, se § 6 første ledd. Pbl. § 77 med tilhørende deler
av TEK gjelder likevel så langt den passer.

Tilhørende kraftstasjonsbygning, lukehus eller annen bygning er unntatt fra saksbehandlingsreglene,
men ikke fra øvrige krav i bygningslovgivningen. Dette fremgår av at «bygning» er nevnt i § 5 første
ledd nr. 1, men ikke i § 6 første ledd nr. 2. For bygninger som inngår gjelder derfor byggebestemmelsene
om blant annet høyde, avstander, estetikk, vann- og avløp m.m. Kravene etter disse bestemmelsene skal
ivaretas av vedkommende tiltakshaver.

Bakgrunnen for unntaket er at tilsvarende krav skal ivaretas gjennom praktiseringen av reglene om kon-
sesjoner i medhold av de aktuelle lover.

Også for vannkraftanlegg vil det i samarbeid med de berørte myndigheter utarbeides en egen tema-
veiledning.

Elektriske anlegg, kraftledninger og fjernvarmeanlegg
Elektriske anlegg, kraftledninger og fjernvarmeanlegg som er konsesjonsbehandlet etter energiloven er
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unntatt fra byggesaksreglene om søknad, ansvar og kontroll i pb1.kap XVI, se SAK § 5 første ledd. Dette
gjelder anleggskonsesjon, områdekonsesjon og fjernvarmekonsesjon. Disse anleggene er også unntatt
fra øvrige byggsaksregler, se SAK § 6 første ledd, også der uansett konsesjonsform. Pb1. § 77 med
tilhørende teknisk forskrift, TEK kap. V, gjelder så langt den passer. Estetikk-kravene i pbl. § 74 nr. 2
gjelder ikke. Tiltakshaver må selv ivareta disse kravene.

Bygninger med bygningstekniske installasjoner er ikke unntatt, selv om de inngår i de nevnte konsesjons-
behandlinger. Her kommer plan- og bygningslovgivningen fullt ut til anvendelse (herunder søknads-
behandling og de materielle regler).

Produksjons- og prosessanlegg inne i bygningen er ikke del av bygningslovgivningen og derfor heller
ikke. søknadspliktig etter plan- og bygningslovgivningen. De ivaretas av særlovgivningen.

Statens bygningstekniske etat har utgitt en særskilt temaveiledning (H0-3/99 Elektriske anlegg og kraft-
ledninger) som nærmere beskriver de unntak og avgrensninger som gjelder for elektriske anlegg.

Landbruksveier
For landbruksveier som er godkjent etter forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og
godkjenning av veger for landbruksformål (landbruksveiforskriften), gitt i medhold av lov om jord (jord-
lova) av 12. mai 1995 nr. 23 og lov om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) av 21. mai 1965, skal det
foretas en omfattende saksbehandling forut for godkjenningen. Forskriften om landbruksveier fastsetter
krav om en særskilt søknad til kommunen for disse veianleggene.

Landbruksveier som er godkjent i medhold av dette regelverket er unntatt fra byggesaksbehandling, dvs.
reglene om søknad, ansvar og kontroll etter pbl. kap. XVI, se § 5 første ledd nr. 4. Landbruksveier som
angitt er også unntatt fra de såkalte materielle kravene, se § 6 første ledd nr. 4. Dog gjelder bestemmelsen
i pb1. § 77 om produkter til byggverk og relevante deler av TEK for landbruksveier. Dette er også nedfelt
i landbruksveiforskriften.

Flytende oppdrettsanlegg i sjø
Flytende oppdrettsanlegg i sjø er unntatt fra byggesaksreglene og øvrige byggeregler så fremt anlegget
har vært underlagt konsesjonsbehandling etter lov om oppdrett av fisk, skalldyr mv. (fiskeoppdretts-
loven) av 14.juni 1985 nr. 68, se § 5 første ledd nr. 5 og § 6 siste ledd. I slike tilfelle kreves en omfattende
saksbehandling etter fiskeoppdrettsloven der kommunen også skal gi uttalelse.

Bygning som inngår i slikt anlegg er likevel ikke unntatt. For bygning vil byggesaksreglene gjelde fullt
ut, dvs. både om søknad, ansvar og kontroll og øvrige byggeregler.

Pb1. § 77 med tilhørende TEK om produkter til byggverk kommer heller ikke til anvendelse på flytende
oppdrettsanlegg, da slike anlegg ikke er grunnfaste.

Oppdrettsanlegg på land omfattes ikke av unntaket.

Jernbanetekniske anlegg
Jernbanetekniske anlegg som er planlagt i medhold av lov om anlegg og drift av jernbane, herunder
sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) av 17.juni 1993 nr. 100 er unntatt fra bygges-
aksbehandling, dvs, reglene om søknad, ansvar og kontroll i pb1.kap. XVI. Unntaket er betinget av at
anlegget er detaljert avklart i reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter pbI., se § 5 annet ledd. Unntaket
gjelder bare når Jernbaneverket er tiltakshaver. Det medfører at bruk av aksjeselskap eller andre eier-
former hindrer bruk av unntaket fra pb1.kap. XVI. Unntaket gjelder derfor heller ikke for sporveier etc.

For jernbanetekniske anlegg gjelder øvrige byggeregler fullt ut så langt de passer, se pb1. § 84. Dette
innebærer at de materielle krav til byggetomta, bebyggelsen, særlige bygninger og anlegg, bestående
byggverk og ymse bestemmelser gjelder.

Jernbanetekniske anlegg omfatter kjørevei, skinnegang, ledningsnett og andre nødvendige tekniske kon-
struksjoner for jernbaneanlegg og drift. Unntaket gjelder også for perronger. For bygninger og andre
anlegg utover dejernbanetekniske anleggene (f.eks. jernbanetunneler, broer, fotgjengerbroer og kommunal-
tekniske anlegg som flyttes eller bygges på grunn av jernbaneanlegget) gjelder både de ordinære
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saksbehandlingsreglene og byggereglene ellers.

Der Jernbaneverket er tiltakshaver gjelder ikke reglene i pbl. kap. XVI om ansvar og kontroll, uansett
detaljplanavklaring, i det tiltakshaver selv ivaretar dette.

Hemmelige militære anlegg
Hemmelige militære anlegg (områder, anlegg eller byggverk) er unntatt fra saksbehandlingsreglene i
pb1., se § 5 første ledd. Bygningsmyndighetene kan likevel føre tilsyn med at reglene om atkomst og
avløp følges. De militære myndighetene er ansvarlige for at lovens byggeregler ellers, så langt de passer,
er oppfylt, se pb1. § 86.

Gjenoppbygging,reparasjonavfyrlykter, navigasjonsinnretningerol
Gjenoppføring og reparasjon av fyrlykter og navigasjonsinnretninger som plasseres i medhold av lov om
havner og farvann mv. (havne- og farvannsloven) av 8. juni 1984 nr. 51 eller luftfartslovgivningen er
unntatt fra reglene om søknad, ansvar og kontroll i pbl. kap. XVI. Det gjelder ikke unntak fra de øvrige
krav, som skal ivaretas av tiltakshaver. Bakgrunnen for unntaket er bl.a. behov for rask gjenoppføring i
forbindelse med uværsskader etc.

Gjenoppbygging,reparasjonav moloer og annet dekningsverk i sjø
Gjenoppføring og reparasjon av moloer og annet dekningsverk i sjø er unntatt fra reglene om søknad,
ansvar og kontroll når arbeidene foretas av Kystverket eller kommunen. Forutsetningen er at anlegget
opprinnelig var lovlig plassert. Slike arbeider må ofte gjennomføres raskt i forbindelse med uværsskader
o.l.

Det gjelder ikke noe unntak fra lovens øvrige krav, som må ivaretas av tiltakshaver.

Underretningtil kommunen
i§ 5 tredje ledd er det fastslått plikt for tiltakshaver å underrette kommunen så snart tiltaket er godkjent
etter annet lovverk og å angi tidspunktet for igangsetting. Underretning skal skje før byggearbeidene
starter. Orientering er nødvendig for at kommunen skal følge opp tilsynet, se § 8.

Tiltakshaver skal også sende opplysninger om tiltaket til kommunen for ajourføring av offentlig kart-
verk. Dette kan gjøres så snart byggearbeidene er ferdigstilt.

§ 7 Tiltak som verken krever søknad eller melding

Pbl. har i § 93 annet ledd en bestemmelse med adgang til unntak for mindre tiltak ved forskrift. Forskrif-
ten skal baseres på avveininger mellom hensynet til offentlige interesser, helse, miljø, sikkerhet og nabo-
forhold så vel som det offentliges og tiltakshavers behov for å slippe kommunal saksbehandling for
bagatellmessige tiltak. Unntakene gjelder bare fra reglene i lovens kap. XVI om saksbehandling, ansvar
og kontroll. De materielle regler gjelder fortsatt, se SAK § 3.

Generell avgrensning for de tiltakene som omfattes av SAK § 7 finnes i første ledd:

tiltaket må være mindre og

tiltaket må ikke føre til fare og

tiltaket må ikke være til urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser og

tiltaket må ikke være i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven (eventuelt må dispensa-
sjon på forhånd være gitt, se SAK § 1), herunder må tiltaket ikke være i strid med arealplaner eller
planbestemmelser etter pbl.

De mindre tiltakene må plasseres og utføres hensynsfullt i forhold til naboer og andre berørte. De må ikke
plasseres til hinder for sikten langs veien. Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må
tiltakshaver påse at lovens krav for øvrig gjelder, herunder sørge for at de estetiske krav i § 74 nr. 2 er
ivaretatt. Forbud eller andre restriksjoner følger av planer og planbestemmelser etter pbl. Tiltakshaver må
sørge for at tiltaket ikke gjennomføres i strid med noen regler. I I00-metersbeltet langs sjøen er det et
generelt byggeforbud. Forbudet gjelder også for slike mindre tiltak som er oppregnet i SAK § 7, med
unntak som følger av § 17-2 annet og tredje ledd. Også annen lovgivning kan begrense bruken av arealene.
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Kriteriene SAK § 7 viser til som grunnlag for unntak, er at tiltaket ikke «fører til fare eller urimelig
ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser». Dette er det formelle vurderingsgrunnlaget dersom
det blir aktuelt å vurdere å gi pålegg om retting eller fjerning av tiltaket. Derfor er det viktig at tiltaks-
haveren prøver å sette seg i plan- og bygningsmyndighetenes stilling når tiltakshaveren vurderer om
tiltaket kan gjennomføres, og hvorledes det eventuelt skal gjøres. Da kan det også være klokt å be om en
forhåndskonferanse slik at kommunens syn er kjent.

For tiltak som ikke omfattes av unntak i denne bestemmelsen, kan i visse tilfelle melding brukes som
grunnlag for kommunal saksbehandling, se § 2 og kap. Ill.

Det er ikke krav om nabovarsel for tiltak som er unntatt etter SAK § 7. Men ofte kan det være en fordel
å ha snakket med naboene på forhånd og Idargjøre at tiltaket ikke er avhengig av tillatelse eller melding.
Dette for å slippe klager og en uklar rettstilling etter at tiltaket er oppført.

I enkelte tilfelle kan naboer eller andre ha innvendinger mot tiltaket. De vil kanskje be kommunen om å
få tiltaket fjernet, kreve endret plassering eller størrelse osv., jf. pbl. § 92 a. Dersom kommunen finner at
innvendingene ikke er helt grunnløse, må kommunen foreta en selvstendig vurdering av tiltaket, der
både lovlighet og forholdene til de skjønnsmessige kriterier lovgivningen forutsetter skal gjennomgås,
blir vurdert. Kommer kommunen til at den ikke finner grunn til å gripe inn, bør den som har tatt opp
saken underrettes om det.

Søknadsplikt krever at det foreligger særskilt hjemmel i pb1.§ 93. Det vil derfor være en rekke tiltak som
likevel ikke er søknads- eller meldepliktig selv om de ikke er særskilt nevnt i § 7. De mindre tiltakene er
detaljert angitt i § 7 annet ledd nr. I - 4, og omtales i det følgende.

Det er viktig å være oppmerksom på at § 7 ikke er uttømmende. Oppregningen er ment som en eksempli-
fisering av hvilke tiltak som er unntatt. Søknads- og meldepliktige tiltak som ikke spesielt er nevnt i § 7
krever imidlertid positivt samtykke fra kommunen, se § 7 annet ledd nr. 4.

I annet ledd fastslås først og fremst at tiltaket er unntatt fra søknad eller melding ved såvel oppføring,
rivning og fjerning som opparbeidelse. Forøvrig fastslår annet ledd hva som normalt anses å være «min-
dre tiltak»

1 Mindre frittliggende bygninger

a bygningpå bebygdeiendom
Mindre frittliggende bygning på inntil 15 m2 bruttoareal på eiendom som fra før av er bebygd, er unntatt
både fra søknads- og meldeplikt uansett hvilket formål tomten benyttes til. Bygningen kan ikke anven-
des til beboelse eller varig opphold. Rom for «varig opphold» omfatter kjøkken, stue soverom og våt-
rom. Det spiller ingen rolle om rommet utgjør hele byggverket, heller ikke om det er i bygning for
fritidsformål eller permanent bolig. Soverom er rom for varig opphold, uansett om det utføres i egen
bygning.

I bestemmelsen vises det til bod, veksthus, søppelskur og sykkelskur som eksempler. Oppregningen er
ikke uttømmende. Også garasje, carport, vedbod, og dukkehus omfattes.

Bygningen må ikke overstige 15 m2 bruttoareal, mønehøyden må ikke overstige 3 m og gesimshøyden
kan være inntil 2,5 m. Det er ingen begrensning for lengde og bredde utover det som er nødvendig for at
bygningen skal være egnet til sitt formål.

Kravet om 4 m avstand til nabogrense I pbl. § 70 gjelder, men på egen eiendom skal avstand til annet
byggverk minst være 1 rn.

Bestemmelsen gir ingen endring i forhold til vedtekt, arealplaner, grad av utnytting, byggeforbud i strand-
sone m.m . som kan hindre oppføring av byggverk.

b bygningpåjordbruksareal m m
Mindre byggverk knyttet til drift av jordbruks- og skogbruks- og reindriftsområder er også unntatt etter
SAK § 7. Bestemmelsen må ses i sammenheng med nr. 1 a som setter en grense på inntil 15 m2, som

-21-



SAKSBEHANDL1NG OG KONTROLL 1 BYGGESAKER

også må gjelde her. For slike byggverk som er større enn 15 m2 gjelder meldingsordning, se SAK § 2.
Hurtig saksbehandling er derved sikret.

2 Mindre tiltak i eksisterende bygning

a mindrefasadeendring
Det er ikke søknads- eller meldeplikt for oppussing eller vedlikehold av fasade. Det er først ved endrin-
ger av fasaden søknads- eller meldeplikten inntrer. Enkelte endringer kan være avliten betydning, derfor
er det gjort en del unntak her.

Hva som er mindre fasadeendringer kan noen ganger være vanskelig å avgjøre. Om en endring er å anse
som fasadeendring (søknadspliktig) eller mindre fasadeendring (unntatt søknadsplikt) vil avhenge bl.a.
av bygningens karakter, alder, plassering og historikk. Også omgivelsene og hustype spiller stor rolle.
Mindre fasadeendringer på bevaringsverdig bygning, bygning med høy historisk verdi eller sentrale
byområder vil også lettere falle inn under søknadsplikten. Det samme gjelder bygg i strøk med spesiell
bebyggelse.

I noen tilfelle vil mindre endringer av f.eks. vinduer kunne skje uten søknad, i andre tilfelle vil en
tilsvarende endring være søknadspliktig. Bytte av tilsvarende vindu vil ikke endre bygningens eksteriør-
messige karakter og vil som regel være unntatt. Også innsetting av takvindu vil være unntatt. Men det
kan tenkes at innsetting av vindu i tak vil bryte så mye med fasaden og bygningens karakter at det likevel
bør søkes. Dette vil også her variere fra tilfelle til tilfelle. Bytting av vindusåpninger til døråpning eller
omvendt vil under samme forutsetninger som regel være unntatt så lenge de er av samme type. Derimot
vil bytte til en annen type vindu lett kunne innebære søknadsplikt, særlig hvor det nye vinduet bryter med
fasaden eller er ulikt bygningens øvrige vinduer. Det samme gjelder dersom en f.eks. bytter ut smårutete
vindu med panoramavindu. Innsetting/endring av lufteventiler, fjerning av et mindre kjellervindu o.l.
eller endring av fasademateriale kan være greitt i en del tilfelle, men ikke på byggverk som har spesielle
kvaliteter ved fasaden som bør tas vare på, og hvor slike inngrep vil virke ødeleggende.

Oppføring av veranda eller balkong vil som regel være søknadspliktig idet de ofte vil innebære større
endringer av fasaden. Kravet er at bygningens utseende ikke endrer karakter. Oppføring av slike tiltak på
småhus vil imidlertid kunne være meldepliktig etter phl. § 86 a.

Sely om det gjøres unntak for mindre fasadeendringer, medfører kriteriet om at endringen ikke skal føre
til at bygningens eksteriørkarakter endres, at bestemmelsen må brukes med omtanke. Forøvrig vises til
Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv om pb1. § 74 nr. 2 (H-7/97). Kommunene bør vurdere
å ta inn i sine retningslinjer til § 74 nr. 2 også noe om hvilke kriterier som kan legges til grunn for unntak
som kan aksepteres etter SAK § 7 nr. 2.

En bygning som er endret, kan man nå føre tilbake til det opprinnelige utseende uten søknad eller mel-
ding til kommunen. Dette forutsetter også at også utførelsen blir den samme. Et eksempel på det siste er
tilbakesetting av sprosser til vindu som kan ha ulik utførelse og dermed virke inn på bygningens utse-
ende.

1en rekke tilfeller hvor det skal foretas bygningsmessige endringer på bevaringsverdige bygg, bør tiltaks-
haver vurdere å innhente faglige råd.

b ikke bærende vegg
Flytting, fjerning eller oppsetting av lettvegger gjøres i stor grad, og må kunne skje uten bygnings-
myndighetenes vurdering så lenge det ikke fører til endringer av vesentlige forutsetninger i den plan-
løsning som er godkjent/lovlig etablert tidligere. Brannsikring, nødvendig lys og ventilasjon mv. må
opprettholdes. En vil f.eks. kunne dele opp et rom eller kontorlandskap i flere mindrerom uten at søknads-
plikt inntrer, forutsatt at dette gjøres i samsvar med kravene i angjeldende regelverk.

c bygningstekniske installasjoner i bygning
Unntaket gjelder bare installering, endring og reparasjon av enkle bygningstekniske installasjoner i ek-
sisterende bygning innenfor en bruksenhet eller branneelle.
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Hva som er «enkle bygningstekniske installasjoner» vil ofte være vanskelig å avgjøre. I vurderingen 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 bvilke konsekvenser en eventuell feil på
anlegget vil kunne medføre.

Installering av ny vask i bolig som allerede har sanitæranlegg, eller av kjøkkenventilator, vil kunne
utføres som tidligere uten søknad. Dersom installasjonen f.eks. forutsetter nytt røropplegg eller kanaler
fra annen branneelle eller bruksenhet, gjelder søknadsplikt. Mindre reparasjoner av bad kan bli søknads-
pliktig dersom f.eks. sluk i dekke som også har branntekniske egenskaper, må hugges ut. Dette kan
innebære forskjeller i enebolig og blokk. En mindre reparasjon hvor det byttes ut ledninger i baderom-
met og eventuell tilføyes f.eks. nytt avløp for vaskemaskin 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. § 93 første ledd bokstav e. Mindre anlegg i store bygg vil være unntatt. Vurderingen må ta utgangs-
punkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse.

Det er viktig å huske at øvrige byggesaksregler (tekniske krav) i pbl./TEK vil gjelde selv om instal lasjo-
nen er unntatt fra søknadsplikten.

Dersom installasjonen forutsetter nye ledninger eller kanaler fra annen branneelle cller bruksenhet, gjel-
der søknadsplikten.

Heis og rullende fortau regnes ikke som mindre tiltak og er ikke unntatt.

d ildsteder
Ildsted omfatter frittstående vedovner, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme
branneelle og kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming samt
gassbrennere som mates med flaske. Også murte ildsteder omfattes.

Nødvendig vedlikehold av ildsted er unntatt søknadsplikt. Det samme gjelder reparasjon og reinstallasjon
av ildsted. Mcd reinstallasjon menes ildsted som tas ut og plasseres tilbake igjen på samme sted samt i
samme røykløpinnføring.

Installasjon av ildsted som del av nytt bygg som skal oppføres vil imidlertid være søknadspliktig da
som en del av søknaden.

Installasjon av nytt ildsted og øvrige tiltak som gjelder ildsted er unntatt fra søknadsplikt dersom de er
sikret en kvalifisert kontroll. Med øvrige tiltak menes bl.a. oppføring av brannmur, innmuring av pipe-
stuss, frilufttilførsel, fundamentering av peis og øvrige arbeider som er nødvendig for å installere et
ildsted. Slik kontroll kan i utgangspunktet utføres av følgende kontrollører:

foretak som innehar relevant sentral godkjenning

foretak eller person som tilfredsstiller vilkårene for relevant lokal godkjenning

kommunalt feiervesen, i den utstrekning feiervesentet vil tilby slik tjeneste

Unntaket gjelder ikke fyringsanlegg som utløser krav om branneellebegrensende bygningsdeler. Dette er
tiltak som ikke er å anse som «mindre tiltak» og er dermed søknadspliktig.

Unntaket gjelder heller ikke piper. Piper/skorsteiner er søknadspliktig eller meldepliktig dersom det er
en del av et meldepliktig arbeide.

Det er tiltakshaver som har ansvaret for å se til at kontrolløren er kvalifisert og ansvaret for at ildstedet er
i samsvar med regelverket. Eventuelle sanksjoner må derfor rettes til denne. Kontrolløren har ikke noe
ansvar ovenfor kommunen.

Det er ikke noe krav orn at kontrolløren må inneha lokal godkjenning. Men vedkommende må være
kvalifisert. Kravet om lokal godkjenning gjelder kun ved søknadspliktige tiltak.
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Kontrolløren bør se til at kontrollen er sporbar ved at det er skriftlig dokumentert at kontroll har vært
utført av kvalifisert kontrollør. Det er viktig at slik dokumentasjon foreligger når kommunen foretar
tilsyn. Det må utarbeides en erklæring fra kontrolløren om at tiltaket er funnet i samsvar med krav i
teknisk forskrift, slik at den kan forevises dersom kommunen vil føre tilsyn, jf. SAK § 8. I erklæringen
må det fremgå om monteringsanvisningen er fulgt. Kontrollerklæringen bør oppbevares av bygningens
eier.

3 Mindre tiltak utendørs

a levegg
Levegg vil normalt anses som en konstruksjon (§ 84), d.v.s. at bl.a. avstandsreglene i pb1. § 70 gjelder.
Skillet mellom seksjoner i f.eks. rekkehus vil normalt ikke være nabogrense, da seksjonene er en del av
samme eiendom. Derfor kan levegg i slike tilfelle stå i skillet.

b frittliggende utepeis o
Det bygges ofte opp noen mindre konstruksjoner o.l. på eiendommer, til nytte og/eller pynt. Så lenge de
er små av størrelse, ikke representerer noen fare eller ulempe for omgivelsene og ellers er lovlige anses
de unntatt søknad eller melding. Tiltakshaver bør tenke gjennom disse forhold før tiltaket igangsettes.

Utegulv/platting som enten er lagt på bakken eller plassert lavt over terreng er unntatt. Det spiller ingen
rolle hvilket materiale gulvet er av (stein, tre eller betong). Unntaket forutsetter som nevnt i § 7 første
ledd at tiltaket bl.a. ikke medfører ulempe f eks i form av innsyn til naboer.

Postkassestativ er også unntatt fra søknadsplikten.

c innhegning mot vei
Dette unntaket er knyttet til pb1, § 93 første ledd bokstav g som fastslår søknadsplikt av innhegning mot
vei. Innhegning som ikke er mot vei er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter § 93.

Unntaket gjelder ikke dersom innhegningen hindrer sikten i frisiktsone mot vei.

Med «innhegning» menes enkle, lette konstruksjoner (flettverksgjerder, andre gjerder som ikke er tette
0.1.). Tette, «tyngre» gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjenn, vil være kon-
struksjoner som er krever tillatelse. Vær oppmerksom på at planbesteminelser og vedtekt til pb1. § 103
kan ha regler om innhegning som går foran reglene i SAK § 7.

Lov om grannegjerde (grannegjerdeloven) av 5. mai 1961 (grannegjerdeloven) inneholder regler om
gjerdehold. Kommunen kan også utarbeide vedtekter i medhold av denne lovens § 18 som fastsetter
forbud for eller andre krav til høyde, styrke og tetthet for jordbruksgjerder enn de som følger av samme
lovs § 15 annet ledd. Gjerdeplikt eller gjerdeforbud etter pb1. § 103 går foran bestemmelsene i granne-
gjerdeloven.

Bestemmelsen er kun en saksbehandlingsregel som sier hva som er unntatt søknad- eller meldingsplikt,
og inneholder ingen hjerrunel for å kunne nekte å oppføre tiltak som hindrer sikt mot veibanen. En annen
plassering må bestemmes med hjemmel i pbl. § 70, bindende arealplaner eller i kommunale vedtekter.

d reklameskilt
Unntaket gjelder skilt uavhengig om de er belyste, lysende eller ei. Erfaringsmessig kan lysende og
belyste skilt lett bli til ulempe for omgivelsene. I så fall omfattes de ikke av unntaket fra søknad. Det
kreves derfor særlig omtenksomhet og forsiktighet av den som vil sette opp lysende eller belyste skilt.

Kravene om estetikk må følges. Man bør være særlig omtenksomme ved plassering av flere skilt på
samme hus, fasaden kan fort bli vesentlig endret.

Krav i eventuelle kommunale vedtekter til pb1. § 107 må også følges.

e mindre antenner
Unntaket gjelder for antenner for radio-, TV og mobiltelefonsignaler plassert på byggverk eller frittstå-



ende. Særlig parabolantenners plassering på byggverk bør vurderes nøye, for å unngå skjemmende plas-



sering, f.eks. på verneverdige hus o.1.,som kan føre til reaksjoner fra bygningsmyndighetene. Antennen
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bør plasseres på en slik måte at den kommer minst mulig til syne og ikke bryter med bygningens utse-
ende og dens omgivelser. Plassering på fasaden eller terrasse vil lett virke skjemmende, mens plassering
på tak i mindre grad vil virke forstyrrende inn på bygningens estetikk.

Plassering som bryter med estetiske krav vil være søknadspliktig etter pbl. § 93.

Bestemmelsen inneholder ingen begrensninger på antallet antenner eller paraboler. Men kravene til este-
tikk vil lett innebære en begrensning i antallet.

Det finnes en rekke parabolantenner med ulike former og som ikke lar seg beregne i diameter. I slike
tilfeller må en ta utgangspunkt i bestemmelsens krav til minimumsstørrelse og utfra dette anslå når
antenner med andre former er av en slik størrelse at de er å anse som søknadspliktige.

f forstøtningsmur
Vedtekt til pb1. § 69 og/eller reguleringsplan kan sette begrensninger for plassering og størrelse på
forstøtningsmurer. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

g fylling ellerpkuzering av terreng
Fylling eller planering av terreng er unntatt dersom tiltaket ikke fører til mer enn 3,0 m avvik fra det
opprinnelige terrengnivå i spredtbygd strøk. I tettbygd strøk unntas fylling eller planering dersom tilta-
ket ikke fører til mer enn 1,5 m avvik. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse må ikke
avviket være mer enn 0,5 m.

Terrenginngrep er ikke søknadspliktige før de er «vesentlige», jf. pb1.§ 93 første ledd bokstav i. Hva som
er «vesentlig» beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, se foran under § 93 om dette,

SAK § 7 annet ledd nr. 3 g understreker imidlertid at fylling eller planering av terreng i bestemte tilfeller
uansett ikke er å anse som søknadspliktig forutsatt av vilkårene i SAK § 7 første ledd er oppfylt.

Vedtekt til pbl. § 69 og/eller reguleringsplan kan sette begrensninger for plassering og størrelse på fyl-
ling eller planering av terreng. Det legges til grunn endringer i forhold til eksisterende terreng.

h gravingfor kabler
Bestemmelsen gjør unntak for graving til kabler for elektrisitet, telesignaler, TV o.l. Dette gjelder ikke
bare nye kabler, men også reparasjoner, utskiftinger og kapasitetsutvidelser. Tilhørende innretninger
som f.eks. fordelerskap, forsterkere o.l. er så små tiltak at de er unntatt.

Bestemmelsen åpner ikke for uttak i ethvert tilfelle. Forutsetningene er selvsagt at vilkårene i § 7 første
ledd er oppfylt. Der kreves det at tiltaket må være «mindre» og ikke føre «til fare eller urimelig ulempe
for omgivelsene eller allmenne interesser». Dette innebærer at graving av lengere strekninger kabler
utmark og høyfjell vil være søknadspliktig etter pbl. § 93. Også kortere kabelstrekninger vil etter dette
kunne omfattes av søknadsplikten.

lokal drenering og reparasjonav rør/ledninger
Vann- og avløpsanlegg herunder stikkledninger er søknadspliktig etter pb1. § 93 første ledd a og b.
Lokale drensledninger som ikke er tilknyttet overvanns- eller avløpsnett og reparasjoner på vann- og
avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd, er derimot unntatt.

Det er viktig å være oppmerksom på kulturminneloven inneholder regler om bevaring av kulturminner i
grunnen.

j biloppstillingsplass
Bestemmelsen om unntak for biloppstillingsplasser gjelder uansett hvilket formål biloppstillingsplassen
skal tjene, så lenge den er til vedkommende eiendoms bruk.

Vedtekt til pbl. § 69 og/eller reguleringsplan kan forby eller påby annen plassering av hiloppstillings-
plass i enkelte tilfelle.
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4 Andre mindre tiltak

Oppregningen i § 7 annet ledd er ikke uttømmende. Flere tiltak kan falle inn under kriteriene i første
ledd. Det vil derfor fortsatt være en del unntak som det normalt vil virke urimelig eller unaturlig å kreve
byggesaksbehandling for. Det gjelder mindre tiltak som ikke går inn under numrene foran, men som
burde vært med, fordi tiltaket er av liknende karakter (størrelse, form, art mv) som de andre unntakene.
Det kan også være aktuelt å vurdere om det er «mindre tiltak» i eksisterende bygninger sett i sammen-
heng med byggverkets størrelse. Store bygningskomplekser, f.eks. sykehus og universiteter, har regel-
messig og nesten sammenhengende behov for tilpasning av installasjoner og innredninger til driften.
Slike endringer av planløsning og installasjoner er i seg selv søknadspliktig etter § 93 og fordi bygnings-
kategorien ofte er sterkt oppdelt med brarmeeller, gjelder ikke unntakseksemplene i annet ledd nr. 2
bokstav b og c. I slike tilfeller bør tiltakshaver/eier drøfte med kommunen om det er mulig å finne
rammer for unntak som fjerner unødvendig byggesaksbehandling. Det bør også vurderes om tiltaks-
haver skal benyttet (eventuelt rutinemessig) egnet kvalifisert personell og har tilfredsstillende kontroll-
systemer for slike arbeider.

Unntakene må gjøres etter en konkret vurdering, der det må tas hensyn til størrelse, plassering, omgivel-
ser mv. Denne vurderingen skal foretas av kommunen. I utgangspunktet skal kommunen vurdere det
enkelte tilfelle, men det kan være praktisk at kommunen etter hvert lager retningslinjer som både publi-
kum og kommunen kan ha som grunnlag for vurderingen i slike saker. Tiltaket bør klareres med kommu-
nen på forhånd, ved en enkel form for forhåndskonferanse.

Kommunen kan sette vilkår ved unntak for slike mindre tiltak. Dette kan f.eks. gjøres for mindre tiltak
som i utgangspunktet er søknadspliktig og full behandling etter pb1.kap. XVI vil være særskilt kompli-
serende, men hvor det likevel er viktig å sikre at reglene blir overholdt.

§ 8 Tilsyn

Kommunen har plikt å føre tilsyn med tiltak som er unntatt fra søknadsplikt er nedfelt i § 8, jf. pbl. § 10-
1. Kommunen skal holde et visst tilsyn, her som ellers, med at plan- og bygningslovgivningen følges.
Dette kan gjøres ved stikkprøver eller grundigere undersøkelser dersom dette er nødvendig.

Som det fremgår av § 6, vil tilsynet med at byggevarene oppfyller de aktuelle krav likevel være aktuelt
for alle tiltak etter plan- og bygningslovgivningen. Se pb1. § 77 og TEK kap. V om dette. For tiltak som
også er unntatt fra lovens øvrige byggebestemmelser, se § 6, vil tilsynet omfatte andre bestemmelser i
pb1., særlig planbestemmelsene.

Tiltakshaver kan pålegges å rette, endre eller fjerne tiltak som ikke tar tilstrekkelige hensyn til omgivel-
sene eller allmenne interesser, se pbl. § 92 a. Ulovlige tiltak vil kunne kreves fjernet eller rettet etter
reglene i pb1. kap XIX.

Pb1. § 10-1 annet ledd fastslår at plan- og bygningsmyndighetene også skal samarbeide med andre of-
fentlige myndigheter som har interesse i saker etter pb1., og eventuelt innhente uttalelse når det angår
vedkommende myndighets saksområde. Ikke minst i forbindelse med en del av unntakene er det viktig å
minne om at tiltak kan komme i strid med både regler om automatisk fredete kulturminner og om fred-
ning ved enkeltvedtak, jf. kulturminneloven av 9. juni 1978 nr. 50 kap II og V.
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Kap III Saksbehandling- søknad

Generelt

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet tar utgangspunkt i pb1. § 10-1. Kommunens gjøre-
mål er bl.a.:

forhåndskonferanser, se pb1.§ 93 a og SAK § 9

behandling av søknader, se pb1. §§ 95, 95 a og b og SAK kap ifi

behandling av meldinger, se pb1. §§ 81, 85. 86 a og b, jf. § 93 annet ledd første punktum og SAK kap
IV

påse at kontroll blir utført, se pbl. §§ 97 og 99 og SAK kap V

utstede ferdigattest, se pbl. § 99 og SAK § 19.

§ 9 Forhåndskonferanse

Reglene om forhåndskonferanse i pb1. § 93 a og SAK § 9 trådte i kraft 1. juli 1997. Disse kommer i
tillegg til forvaltningslovens regler om muntlig kontakt, jf. fv1 § 11 c.

Forhåndskonferansen praktiseres som et møte mellom tiltakshaver og kommunen for bl.a. å avklare
rarnmene for tiltaket.

Riktig anvendt er forhåndskonferansen et viktig verktøy til å opprette en god kommunikasjon mellom
tiltakshaver og kommunen. Dette vil kunne bidra til å øke forutberegnligheten i saksbehandlingen.

Hvem kan kreve forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse kan kreves av konununen eller tiltakshaver.

Når kan det kreves forhåndskonferanse

For å innfri formålet med forhåndskonferanse, blir den vanligvis avholdt før søknad eller melding blir
sendt inn til kommunen.

Kommunen har ansvar for å avholde forhåndskonferansen, og har plikt til å beramme den innen rimelig
tid. Det samme vil gjelde når kommunen selv krever forhåndskonferanse.

Det er bare gitt rett til en formell forhåndskonferanse, men adgangen til muntlig kontakt står åpen både
før og etter en eventuell forhåndskonferanse.

Hvem kan delta

Forhåndskonferansen er ikke et åpent møte. I utgangspunktet er det kommunen og tiltakshaver som
deltar. Andre kan gis anledning til å møte, Da skal alle som deltar være orientert om dette på forhånd.
Når et tiltak krever søknad vil det være praktisk at tiltakshaver møter sammen med søker, eller lar seg
representere av denne.

Innhold i forhåndskonferansen

Tiltakshaver skal på forhånd gi konununen den informasjon som er nødvendig for å forberede møtet, og
vil selv være tjent med å ha forberedt seg om plangrunnlaget og andre forutsetninger på forhånd. Tiltaks-
haver bør redegjøre for hva slags tiltak som er aktuelt, f.eks. nybygg, tilbygg etc. Hvor stort tiltak som er
planlagt og hvilken bruk som er aktuell bør det også opplyses om før forhåndskonferansen.
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I forhåndskonferansen skal kommunen informere om prosjektets rettslige rarnmebetingelser. Disse be-
tingelsene fremkommer først og fremst av pb1. med forskrifter, eventuelle lokale vedtekter samt areal-
planer. Kommunen kan også gi opplysninger om hvilke andre lover og regler som gjelder for tiltaket, og
om hvilke andre myndigheter som skal uttale seg i saken (jf. pb1.§ 95). I disse spørsmål sitter kommunen
ofte med kunnskap som tiltakshaver med fordel kan få vite om, slik at det kan tas hensyn til dette i
utformingen av tiltaket. En redegjørelse fra kommunen om praksis i tilsvarende saker kan være verdifull.
Kommunen bør også gi informasjon om hva som er nødvendig dokumentasjon, saksbehandlingspro-
sessen og antatt saksbehandlingstid.

Referatfra forhåndskonferansen
Koranmnen har plikt til å sørge for at det blir ført referat som dokumenterer de forutsetningene som
forhåndskonferansen bygger på. Referatet skal inneholde hovedpunkter og konklusjoner fra forhånds-
konferan sen.

Kommunen bør gløre tiltakshaver oppmerksom på at referatet ikke er rettslig bindende for kommunens
beslutningsmyndighet.

§ 10 Typebestemt saksbehandling

Kommunen bør dele inn sakene i typer etter arbeidsmengde, omfang, kompleksitet, konsekvenser ved
feil m.m. Typebestemmelsen kan gi utgangspunkt for kommunens tidsrammer for saksbehandling, og
eventuelle frister som settes for andre myndigheters uttalelser etter pbl. § 95 nr. 2, samt kommunens
fastsetting av gebyrer.

Mulig typeinndeling kan være:

Unntak for mindre tiltak som ikke er søknads- eller meldepliktige

Meldingsaker

Enkle tiltak (§ 95 b)

Saker som er planavldart, men krever avklaring med andre myndigheter

Saker som krever dispensasjon eller mindre vesentlig reguleringsendring

Saker som krever planavklaring på detaljnivå (regulerings- eller bebyggelsesplan)

Saker som krever planavklaring på overordnet nivå.

De første sakstypene følger direkte av loven. De andre sakstypene er det opp til kommunen selv å be-
stemme om de vil innføre. Kommunen kan naturligvis dele inn sakstypene annerledes eller mer detaljert,
f.eks. næringsbygg, industribygg, anleggstiltak osv. Hvis kommunen bruker sakstyper, er det ikke noe
eget enkeltvedtak hvordan sakene er typeinndelt. En slik avgjørelse kan derfor ikke påklages. For enkle
tiltak etter pb1. § 95 b fremgår dette av lovteksten.

§ 11 Varsel til naboer og gjenboere

For sammenhengens skyld er visse hovedregler for nabovarsel mv. inntatt i forskriften. regler for
forholdet til delt søknad er gjengitt. I veiledningen til § 14 nedenfor beskrives nærmere hvilke nødven-
dige opplysninger søknad om rammetillatelse skal inneholde. De første punktene der forteller også hva
nabovarsel skal inneholde. For å sikre korrekt varsling anbefales det at blankett utarbeidet av NBR
benyttes.
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§ 11 figur. Blankett for nabovarsel, NBR nr. 5155, som kan benyttes.

Hva varselet skal inneholde
Nabovarsel skal gi en kort og dekkende beskrivelse av hva søknaden eller meldingen omfatter. Dersom
blanketter for nabovarsling anvendes og blir riktig utfylt («Nabovarsel» - NBR nr. 5154 og «Gjenpart av
nabovarsel» - NBR nr. 5155) er kravene til varslenes innhold oppfylt. Det skal også inneholde opplys-
ning om dispensasjon, og hvor naboen kan gjøre seg kjent med innholdet i søknaden. Det anbefales at
nabovarselet sendes samtidig med søknaden for at fristen for uttalelse kan bli reell. Dette vil spare
kommunen for arbeid og effektivisere saksbehandlingen.

Utvidet varslingsplikt

Kommunen kan kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir tilsendt nabovarsel. Det
tilligger kommunen å vurdere når dette er aktuelt for å rette opp eventuelle uheldige utslag av den be-
grensede varslingsplikten i SAK § 11 første ledd.

Unntak fra varslingsplikten

Unntaksvis kan kommunen frita søker fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke berøres
av arbeidet. Det kan tenkes tilfeller hvor naboer eller gjenboere ikke berøres av tiltaket pga. aystand
mellom tiltaket og vedkommende nabo/gjenboers eiendom.

Endringer av tiltakets ytre rammer

Dersom det oppstår behov for endringer i forhold til rammetillatelsen som er gitt, må naboene få nytt
nabovarsel, med påfølgende rett til uttalelse og ny behandling av søknad i kommunen. Det kan f.eks.
gjelde endring av fasade mot nabo, endring av plassering mv. Det bør gjøres oppmerksom på at det nye
nabovarslet bare gjelder det nye forholdet, og ikke rokker ved den gitte rammetillatelsen. Hvis tiltaket
må endres etter at søknaden er innsendt, f.eks. som følge av krav fra andre myndigheter, er dette også et
nytt forhold som vil kunne kreve nytt nabovarsel.

Meldingssaker (pb1§§ 81, 85, og 86 a) og enkle tiltak (pb1§ 95 b)

Kravet om nabovarsel gjelder også meldingsaker etter pb1. §§ 81 og 86 a. Spesialregelen for enkle tiltak
etter pb1. § 95 b stiller krav om positivt nabosamtykke for at tiltaket skal kunne behandles etter denne
bestemmelsen. I meldingsaker etter pb1. § 85 er det ikke krav om nabovarsel, se under § 23 i veilednin-
gen.

-29-



SAKSBEHAI\IDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

§ 12 Søknad om tillatelse. Generelie krav til søknaden

Bestemmelsen fastlegger de generelle krav til søknaden. De spesifikke kravene til søknadsdokumentasjon
omhandlesi §§ 14 og 15.

Bestemmelsen gjelder for ethvert tiltak som er søknadspliktig etter pb1. § 93, jf. SAK §§ 13 og 16.

Pb1.inneholder ingen hjemmei for kommunen til å kreve bestemte søknadshlanketter, se imidlertid SAK
§ 32 a. Som et hjelpemiddel har NBR laget blanketter som er oversiktlige og som kommunene er godt
kjent med. Riktig bruk av blankettene vil bidra til å gjøre saksbehandlingen mer effektiv for kommunen
og gjennom det redusere saksbehandlingstiden. Blankettene foreligger også i elektronisk form.

Søknader som er så mangelfulle at kommunen ikke kan vurdere dem, bør kunne returneres til søkeren.
Det bør i slike tilfeller være tilstrekkelig å vise til reglene i pb1, supplert med bestemmelsene i SAK og
TEK.

Kommunen skal ikke delta i utformingen av søknaden og prosjekteringen. Kommunen er imidlertid
forpliktet å gi veiledning, jf. forvaltningslovens § 11. Denne kan tilpasses det enkelte forvaltningsorgans
situasjon og kapasitet.

En del skriftlig veiledning foreligger, til dels utarbeidet av kommuner selv. Kommunen må kunne forut-
sette at ansvarlig søker har de nødvendige generelle kunnskaper om søknadsbehandlingen. Hvis selv-
bygger står som ansvarlig søker (jf. veiledning til GOF § 17 nr. 2) bør kommunen strekke seg noe lenger
med veiledning.

Fullstendig søknad

SAK § 12 fastholder prinsippet fra pb1. § 93 b nr. 1 at søknad for ethvert tiltak etter § 93 skal forestås av
en ansvarlig søker. Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle rele-
vante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av loven skal oppfylles. Om kvalifikasjonskrav og god-
kjenning av ansvarlig søker, se GOF.

For at kommunen skal kunne ta stilling til om vilkårene for å gi tillatelse er til stede, må søknaden
inneholde tilstrekkelige opplysninger, jf. fv1. § 17, første ledd. En fullstendig søknad skal snarest mulig
behandles og avgjøres av kommunen, se pb1. § 95 nr. 1 første ledd. For nærmere utdyping av hvilke
opplysninger som må legges frem, se SAK §§ 14 og 15.

Kommunen plikter å gi opplysninger om hva som kreves for at søknaden skal være fullstendig, dvs, at
kravene til dokumentasjon er oppfylt. Kravet om fullstendig søknad med all nødvendig dokumentasjon
er spesielt fremhevet som forutsetning for at enkle tiltak kan behandles etter pb1. § 95 b. Dette setter
tidsramme for kommunens saksbehandlingstid, se SAK § 16.

I tillegg til å være fullstendige, må opplysningene være fremstilt på en oversiktlig måte. Plassering,
arealutnyttelse, bygningsutforming og detaljer må fremgå på en måte som kan spores tilbake til overord-
nede krav. Kart som viser plassering av tiltaket, skal kunne tilpasses offentlig kartverk. Ansvarlig søker
kan kontakte kommunen for å få informasjon om hva som er nødvendig for å tilpasse opplysningene til
det lokale kartverket. Kartgrunnlaget kan variere fra kommune til kommune.

Ofte skal søknaden til behandling eller uttalelse hos andre myndigheter og i ulike etater i kommunen.
Kommunen som bygningsmyndighet skal arkivere ett eksemplar av de innsendte saksdokumentene. 1
tillegg er det vanlig praksis at kommunen sammen med tillatelse returnerer ett eksemplar av søknaden til
søker. Kommunen må derfor fastsette det antall eksemplarer av søknaden med vedlegg, som skal sendes
inn.

Dokumentasjon

Søknad om tillatelse skal sannsynliggjøre at tiltaket vil oppfylle kravene som er gitt i eller i medhold av
pbl. Det er ut fra opplysningene i søknaden kommunen vurderer om vilkårene for å gi tillatelse er til
stede. Søknadsdokumentasjonen må derfor vise hvordan tiltakshaver vil oppfylle gjeldende krav :
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plan- og bygningsloven

bindende arealplaner (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan) med be-
sternmelser

forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)

forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)

forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (G0F)

vedtekter etter pb1. § 3 (kommunale vedtekter)

retningslinjer for estetisk utforming, dersom kommunen har fastsatt slike, se pbl. § 74 nr. 2.

Hva som er nødvendig dokumentasjon av søknad om tillatelse, vil igjen avhenge av hvilke bestemmelser
som regulerer tiltaket. Forskriftens krav til dokumentasjon kan anvendes i de fleste tilfeller ved søknad
som gjelder bygninger. For anlegg og konstruksjoner kan de samme kravene bare anvendes så langt de
passer. Ved tvil er det kommunen som avgjør hvilken dokurnentasjon som er nødvendig og hvilken som
kan utelates.

I søknaden må det gjøres tydelige henvisninger til dokumentasjonen som vedlegges. Krav om system for
styring av dokumentasjon er gitt i GOF § 6 bokstav d, Styring av dokumenter.

For å lette arbeidet med å utforme en søknad kan NBR's søknadsblanketter benyttes. Disse passer for de
fleste tiltak.

§ 13 Trinnvissaksbehandling
Søknad om tillatelse til tiltak etter pb1.§ 93, kan behandles under ett eller deles i tlere trinn.

Ansvarlig søker må vurdere hva som er mest hensiktsmessig i den enkelte sak, gjerne i samråd med
kommunen.

Ett trinns saksbehandling

For mindre tiltak, hvor prosjekteringsomfanget er lite og ranunebetingelsene er uproblematiske, kan det
være aktuelt med ett-trinnsbehandling. For enlde tiltak etter pb1. § 95 b og andre tiltak der det søkes om
ett trinns behandling, vil kommunens saksbehandling resultere (hvis søknaden kan godkjennes) i en
tillatelse. Tillatelsen gir rett til igangsetting av tiltaket. Søknaden må inneholde all relevant dokumenta-
sjon etter §§ 14 og 15 i SAK.

Trinnvis saksbehandling

Trinnvis saksbehandling er særlig aktuelt ved større og kompliserte tiltak. Det er også aktuelt for mindre
tiltak der det kan være uavklarte forhold (i forhold til plan, naboforhold, estetikk m.m.).

Ved å dele søknaden i to, søknad om rammetillatelse —trinn I , og søknad om igangsettingstillatelse —
trinn 2, kan en tiltakshaver spare både tid og kostnader. Ved først å få rammetillatelse ligger det en
forvissning om at den videre prosjektering kan skje på godkjent grunnlag. Dvs, at man kan slippe å
prosjektere hele arbeidet før det er avklart om det blir gitt tillatelse.

Trinn 1 - søknad om rammetillatelse

Rammetillatelsen er en endelig tillatelse for tiltakets ytre og indre rammer som avgjør at tiltaket kan
gjennomføres innen de rammer som er gitt. Med et tiltaks ytre rammer menes gjeldende planforutsetninger,
kvalitetskrav knyttet til tiltakets estetiske og arkitektoniske form og dets forhold til omgivelsene, forhold
til andre myndigheter og til nabointeresser. Med innvendige rammer menes tiltakets prosjekterings-
forutsetninger og da først og fremst overordnede krav som er gitt i teknisk forskrift (TEK).

For at kommunen skal kunne behandle søknad om rammetillatelse må ansvarlig søker være godkjent.
Behandlingen av søknad om ansvarsrettmå derforskje så fort sommulig etter at kommunenhar mottatt
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søknaden. De ansvarlige for prosjektering og kontroll av prosjektering kan godkjennes som en del av
rammetillatelsen, men dette kan med fordel utsettes til søknad om igangsettingstillatelse. Dette gjelder
spesielt i de tilfeIle disse ikke er kontrahert når søknad om rammetillatelse sendes kommunen.

Søknad om rammetillatelse må omfatte hele tiltaket, slik at kommunen, naboer etc. kan ta stilling til
tiltaket som helhet.

Trinn 2 - søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse skal bekrefte at det foreligger resultat av prosjekteringen i form av
tegninger, beskrivelser o.1.,og at disse oppfyller lovens krav og eventuelt rammetillatelsens forutsetnin-
ger. Denne dokumentasjonen skal ikke sendes til kommunen, men fremgå av en eller flere
kontrollerklæringer som bekrefter at dokumentasjonen er ferdig utarbeidet, og at kontroll er utført i
samsvar med godkjent kontrollplan. I tillegg skal søknaden inneholde bekreftelse på at eventuelle andre
vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, jf. pb1 § 95 nr. 2.

For en del tiltak kan det være naturlig med oppdeling av trinn 2 etter hvert som detaljprosjekteringen
gjøres ferdig. For den enkelte del må søknaden være fullstendig. En slik oppde1ing bør avklares med
kommunen.

Forhoklet til andre myndigheter
Rammetillatelse kan gis med forbehold om samtykke fra andre myndigheter, jf. pb1. § 95 nr. 2. For at
tiltaket skal kunne gjennomføres, d.v.s. få igangsettingstillatelse, skal de nødvendige samtykker fore-
ligge. Kommunen skal forelegge saken for berørte myndigheter, dersom tiltakshaver selv ikke alt har
gjort det. Er samtykkene inubentet av tiltakshaver skal de vedlegges søknaden om igangsettingstillatelse.

Kommunen skal nå sette tidsfrist når saken oversendes andre myndieheter. Denne fristen er ikke bin-
dende i den forstand at den kan følges av sanksjoner, som f.eks. at andre myndigheter mister uttaleretten
dersom fristen oversittes. Dette børlikevel være normativ i den forstand at andre myndigheter forplikter
seg til å overholde den.

Klage
Rammetillatelse er det vedtak som naboer mv. skal forholde seg til og som kan påklages.

Igangsettingstillatelse vil normalt bare være en sak mellom tiltakshaver og kommunen, hvor rettslig
klageinteresse for naboer nonnalt ikke vil foreligge. Dette forutsetter at ramrnetillatelsen ikke endres.

Medfører senere saksbehandling endringer som berører naboer, må det sendes nytt nabovarsel, med
påfølgende rett til bemerkninger. Dette vil imidlertid bare gjelde endringene og ikke innholdet i ramme-
tillatelsen som må anses som avklart.

§ 14 Krav til søknaden. Dokumentasjon - trinn 1 - søknad om
rammetillatelse

Rammesøknad må inneholde nødvendige og tilstrekkelige opplysninger for entydig bestemmelse av
tiltakets ytre og innvendige rammer, jf. § 13.

Det presiseres i bestemmelsen at det er kun nødvendig dokumentasjon som skal legges ved søknaden.
Hva som er nødvendig vil variere og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette innebærer at en del av
dokumentasjonen som er beskrevet i § 14 nr. 1 - 7, kan utelates når øvrig dokumentasjon gir tilstrekkelig
opplysninger. Et eksempel kan være der det ikke foregår prosjektering, men kun montering (f.eks. av
enkel installasjon). I slike tilfeller bør dokumentasjonen av prosjekteringen reduseres til en henvisning
til monteringsanvisningen. Krav til ansvarlig prosjekterende, kontroll mv. reduseres tilsvarende. Det er
viktig at ansvarlig søker og kommunen bruker fleksibiliteten i regelverket, og tilpasser kravet til innhol-
det. Det er bare ansvarlig søker som må godkjennes samtidig med behandlingen av rarnmetillatelsen. I
de tilfeller det har vært flere foretak med i utarbeidelse av søknadsdokumentasjonen, skal disse ikke
godkjennes som ansvarlige foretak for denne oppgaven. Kommunen har ansvar for behandling av søkna-
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den og vil be om ytterligere dokumentasjon, eller avslå den hvis søknadsdokumentasjonen ikke er til-
fredsstillende. Detaljprosjekteringen skal derimot forestås og kontrolleres av ansvarlige foretak som
godkjennes av kommunen i den enkelte sak.

Det er nedenfor gitt veiledning til dokurnentasjonskravene i § 14 under nr 1 —7.

Godkjenning av foretak

Søknad om godkjenning av foretak for ansvarsrett som ansvarlig søker skal alltid vedlegges søknad om
rammetillatelse. Søknad om ansvarsrett for ansvarlig prosjekterende og ansvarlige for kontroll av pro-
sjektering kan vedlegges, men kan også utsettes til søknad om igangsettingstillatelse.

Ansvarsoppgave

Det skal fremkomme av søknaden hvilke prosjekteringsoppgaver (fagområder) som tiltaket forutsetter,
slik at alle krav i eller i medhold av pb1.blir ivaretatt. Videre skal det frernkomme hvem som har ansvaret
for de forskjellige oppgavene. Dette kan gjøres ved en kopling mellom kontrollplan og søknad om ansvars-
rett hvor prosjekteringsoppgavene fremkommer av kontrollplan og det i søknad om ansvarsrett frem-
kommer entydig hvilke oppgaver i kontrollplanen foretakene påtar seg ansvar for.

En annen metode er å liste opp alle prosjekteringsoppgavene i et eget skjema hvor det tydelig fremkom-
mer hvilke oppgaver foretaket påtar seg ansvaret for. I tiltak hvor det er mange prosjekteringsoppgaver
kan det, for oversiktens skyld, være hensiktsmessig å benytte begge metoder. NBR blankett «Oppgave
over prosjekteringsansvar», «Kontrollplan for prosjektering» og «Søknad om ansvarsrett» kan med for-
del benyttes.

Det er tilstrekkelig med én signatur ett sted - f.eks. i søknaden om ansvarsrett - som en bekreftelse på at
foretaket har påtatt seg ansvaret for vedkommende område etter lovens kap. XVI.

Kontroliplan

Det vises til beskrivelse av kontrollplan under kap V.

Oppfyllelse av pbl's byggesaks - og planbestemmelser
Det nedenstående er eksempler på opplysninger som gis j søknad om rammetillatelse:

arealdisponering, herunder tomteutnyttelse, bl.a. parkering og lekeplass, se pb1. § 69. Er utnyttelses-
grad oppgitt må beregningene vises.

hvilken funksjon eller bygningskategori må oppgis. Dette har betydning både for planspørsmål og
tekniske forutsetninger. Det vises til NS 3457 Bygningstabell.

grunnforhold, rasfare og miljøforhold. Pbl § 68 gir kommunen anledning til å forby bebyggelse i
områder der det ikke anses å være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av
natur eller miljøforhold. Det vises til Miljøverndepartementes rundskriv T-5/97 - Arealplanlegging
og utbygging i fareområder. Det må derfor henvises til kartlegging av grunnforhold, ras- og skredfare
der slike finnes, eller til egne undersøkelser. Når det gjelder miljøforhold, vil det kunne være nødven-
dig å dokumentere løsningene i forhold til luft- og støyforurensing fra trafikk, industri, m.m. idet
kommunen kan pålegge særlige tiltak for å redusere eventuelle ulemper. Forholdet til radonpåvirkning
fra grunnen må også vurderes.

tilknytning til offentlig vei- og ledningsnett, kan vises ved inntegning på henholdsvis situasjonskart
eller ledningskart

estetisk utforming og forhold til eventuelle kommunale estetiske retningslinjer. Tegninger av ved-
kommende byggetiltak må vise fasade og snitt samt høydeangivelser relatert til opprinnelig og ferdig
terreng. Disse må være målsatt.

tiltakets plassering angitt på fullstendig situasjonskart som er målbart. Kartet skal angi plassering av
tiltaket på vedkommende eiendom, høydeangivelser angitt som koter eller relatert til eksisterende
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bebyggelse, eksisterende terreng og planert terreng. Plasseringen må være målsatt.

5. Overordnede krav til tekniske rammebetingelser

Det må komme frem av søknad om rarnmetillatelse hvordan det skal dokumenteres at overordnede krav
blir ivaretatt. Det samme gjelder hvilke metoder og grunnlagsdokumentasjon som skal benyttes for å
dokumentere ivaretakelse av krav. Benyttes NBR blankett «Kontrollplan for prosjektering», kan disse
opplysningene gis i denne.

Nedenfor vises noen eksempler på hva som må dokumenteres dersom det er nødvendig for det aktuelle
tiltak:

Konstruksjonssikkerhet, se TEK §§ 7-31 til 7-33.

Med henvisning til henholdsvis veiledning til TEK og belastningsstandard NS 3479 angis pålitelighets-
klasse, sikkerhetsklasse og hvordan nyttelaster og naturlaster bestemmes som grunnlag for beregning
av lastvirkninger og dirnensjonering

Bygningsteknisk brannvern, rømningsforhold, se TEK §§ 7-21 til 7-28.

Det må angis hvordan kravene i forskriften om sikkerhet mot brann skal dokumenteres. Det kan
gjøres på følgende måte:

byggverket prosjekteres i samsvar med anvisningene i veiledning til TEK

ved analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot branner er ivaretatt. Dette
må gjøres etter allment aksepterte metoder og av godkjent prosjekterende i fagområdet brann.

e. Energiøkonomisering og innemiljø støybeskyuelse, se TEK §§ 8-21 til 8-38 og § 8-4.

Tilgjengelighet, brukbarhet og sikkerhet i bruk, se TEK § 7-4 og kap X.

Det må henvises til dokurnentasjon på hvorledes krav til tilstrekkelig atkomst, bruk og brukbarhet
skal løses

Bestandighet

Dette er et generelt krav som omhandler flere områder. Det må vises til spesielle miljøbelastninger
som kan true funksjonene/konstruksjonene over tid. Fukt i konstruksjonene kommer også inn her.

Tekniske installasjoner, se TEK kap IX.

6. Dokumentasjon på at naboer og gjenboere er varslet

Nabovarsel kan gis på NBR blankett. Gjenpart av nabovarsel må være påført nødvendige kvitteringer for
at varselbrevene er sendt. Oppgave over eiere og festere som er varslet skal vedlegges.

Naboers/gjenboeres eventuelle samtykke til tiltaket skal være påført nabovarselet eller foreligge separat.
Se også reglene om enkle tiltak etter pb1. § 95 b som stiller krav om positivt samtykke fra naboer.

7. Eventuell tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet

Tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet skal vedlegges søknaden, dersom slik er innhentet, og den
har betydning for kommunens behandling av søknaden.

For bygninger med arbeidsplasser skal det innhentes samtykke fra arbeicistilsynet. Kopi av søknad om
tillatelse til tiltak (inkl, alle vedlegg) sendes Arbeidstilsynet.

Kommunen plilcter å kontrollere om alle nødvendige opplysninger foreligger før den tar stilling til om
rammetillatelse kan gis.
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§ 15 Krav til søknaden. Dokumentasjon —trinn 2 —søknad om
igangsettingstillatelse

Søknaden om igangsettingstillatelse må bekrefte at det foreligger nødvendig dokumentasjon om at utfø-
relsen av tiltaket vil tilfredsstille kravene i plan- og bygningslovgivningen. Hva som regnes som nødven-
dig dokumentasjon for søknad i trinn 2 må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Normalt vil dette være bekref-
telse på at den dokumentasjon som er beskrevet i kontrollplan for prosjektering er utarbeidet og at an-
svarlig kontrollerende har funnet den i orden. I tillegg kan det også være dokumentasjon som bekrefter at
andre vilkår som cr stilt i rammetillatelsen er oppfylt (jf. pbl. § 95 om andre myndigheter)

Det er søkers oppgave å legge frem den nødvendige dokumentasjon. Kommunens rolle er innskrenket til
å føre kontroll med at søknaden inneholder den nødvendige dokumentasjon og eventuelt opplyse hva
som mangler for at søknaden skal kunne behandles.

For å imøtekomme ønske om parallell prosjektering og utførelse kan det søkes om delvis igangsettelse.
Det må i så fall bekreftes at prosjekteringen for de deler det søkes igangsetting for er ferdig, og at de
foretak som skal forestå utførelse og kontroll er godkjent. Hvis kontrollplanen blir godkjent ved første
gangs søknad reduseres saksbehandlingen av de øvrige tillatelser til å godkjenne foretak og registrere
kontrollbekreftelser. Kommunen oppfordres til å etablere rutiner som gjør det mulig å gi slike igangsetting-
stillatelser «over disk»,

Ansvarligfor prosjekteringog kontrollav prosjektering
Bestemmelsen åpner for at søknad om ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering kan
sendes inn sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Etter pbl. kan det gå inntil 3 år mellom
rammetillatelse og igangsettingstillatelse fordi rammetillatelsen har en så lang gyldighetstid(pbl. § 96).
Kontraktene og søknadene om ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering vil derfor kunne
foreligge på forskjellige tidspunkt inntil det foreligger søknad om igangsettingstillatelse. For mange
kommuner er det lite rasjonelt at disse søknadene blir mottatt en og en. Det er derfor hensiktsmessig at
søknad om ansvarsrett for ansvarlig prosjekterende og kontroll av prosjektering samlet legges ved søk-
nad om igangsettingstillatelse. Kommunen får dermed en etterprøving av ansvar for prosjektering og
kontroll av prosjektering i stedet for en forhåndsprøving. Dette bør ikke by på problemer fordi tiltakets
krav til fagområder og kompetanse er fastsatt i rammetillatelsen. Tiltakshaver behøver da bare å sikre seg
at det kontraheres foretak som kan dokumentere at de har denne kompetansen. Kommunen skal gi disse
foretakene ansvarsrett med minclre den har god grunn til å nekte (pbl. § 93 b nr. 2).

Ansvarsoppgavefor utførelsen
Det skal komme frem av søknaden hvilke utførelsesoppgaver (fagområder) som er nødvendig for å
gjennomføre tiltaket. Videre skal det oppgis hvem som påtar seg ansvar for de forskjellige oppgavene.
Dette kan gjøres ved en kobling mellom kontrollplan og søknad om ansvarsrett hvor utførelsesopp-
gavene kommer frem av kontrollplanen, og det i søknad om ansvarsrett beskrives entydig hvilke oppga-
ver i kontrollplanen foretakene påtar seg ansvar for.

En annen metode er å liste opp alle utførelsesoppgavene i et eget skjema hvor det tydelig kommer frem
hvilke oppgaver foretaket påtar seg ansvar for. I tiltak hvor det er mange utførelsesoppgaver kan det, for
oversiktens skyld, være hensiktsmessig å benytte begge metoder. NBR-blankettene for «Oppgave over
utførelsesansvar», «Kontrollplan for utførelse» og «Søknad om ansvarsrett» kan med fordel benyttes.

Det er tilstrekkelig med en signatur ett sted - Leks. i søknaden om ansvarsrett - på at en har påtatt seg
ansvaret såfremt det ikke klart fremgår at vedkommende foretak har påtatt seg ansvaret for vedkom-
mende område etter lovens kap. XVI.

Kontrollerklæring
I kontrollplan for prosjektering, som skal vedtas som en del av rammetillatelsen, fremkommer det hva
som skal prosjekteres, hvilken prosjekteringsdokumentasjon som skal utarbeides og hvordan denne skal
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kontrolleres. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det sendes inn kontrollerklæring hvor kontroll-
ansvarlig foretak bekrefter at prosjekteringsdokumentasjonen er utarbeidet, og at den er kontrollert og
funnet i orden. NBR-blankett kan med fordel benyttes. Igangsettingstillatelse kan iklcegis før kontroller-
klæring for prosjekteringen foreligger.

Ansvarlig utførende og kontroll av utførelse

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges søknad om ansvarsrett for de utførende og
kontroll av utførelsen. Kommunen må påse at alle utførelses- og kontrolloppgaver er belagt med ansvar.
Det er viktig at det fremkommer hvem som har ansvar for kontroll av grensesnitt mellom fagområder.

Kontrollplan for utførelse

Kontrollplan for utførelse skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. Det vises til beskrivelsen av
kontrollplan under kap. V.

Utforendes representant på byggeplassen

Hvis kommunen har behov for opplysninger i sitt tilsynsarbeid, vil det være en fordel om den vet hvem
som representerer foretaket på byggeplassen. Det skal derfor opplyses til kommunen hvem dette er og
hvordan denne kan kontaktes. F.eks. ved å oppgi nummer til telefon eller telefaks på byggeplassen.

Prosjektdokumentasjon

Resultat av detaljprosjekteringen skal bestå av tegninger og annen dokumentasjon som tilstrekkelig
entydig beskriver konstruksjoner, installasjoner, rnaterialer og utførelse. Hva som skal utarbeides skal
fremkomme av kontrollplan for prosjektering. Kontrollansvarlige for prosjekteringen bekrefter ved
kontrollerklæringen at prosjektdokumentasjonen finnes og at den tilfredsstiller kravene i bygnings-
lovgivningen. Dokumentasjonen skal normalt ikke sendes kommunen med mindre den ber om det som
et ledd i sin tilsynsoppgave.

Andre myndigheter

Kommunen kan gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde selv om gjennomføring av prosjek-
tet er avhengig av godkjenning fra andre myndigheter (jf. pb1. § 95). Et vilkår for igangsettingstillatelse
og dermed realisering av tiltaket er at slik godkjenning fra annen myndighet foreligger. Godkjenningen
skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse.

§ 15 a Behandlingav søknadeni kommunen
Dersom tiltaket krever tillatelse etter pb1.eller lov om reindrift (reindriftsloven) av 9. juni 1978 nr. 49,
skal kommunen forelegge saken for reindriftsmyndighet i tillegg til de myndigheter som er nevnt i pbl.
§ 95 nr. 2 annet ledd. Byggetiltak kan komme i konflikt med reindriftsinteressene og det rettslige vern
interessene har i reindriftsloven.

Det gjelder etter reindriftsloven et særlig vern for reindriftens flytt- og trekkleier. Tiltak som kommer i
strid med reindriftsloven vil kunne være ulovlig, og vil etter omstendighetene også kunne være straffbart
etter denne loven. Det er derfor av stor betydning at byggesakene også blir koordinert med reindrifts-
myndighetene.

Reindriftsmyndighet i relasjon til kommunens byggesaksbehandling vil være reindriftsmyndighetene
fylket.
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§ 15 b Rapportering av luftfartshinder

Behovet for bedre flysikkerhet er grunnen til at det nå er laget et nytt landsomfattende register over
luftfartshindre (NRL). Registeret erstatter og viderefører registrering som tidligere ble utført av Forsva-
rets militærgeografiske tjeneste. Dette nye registeret føres av Statens kartverk. Registeret er til bruk for
både militær og sivil luftfart. Plikten til å innrapportere luftfartshindere til registeret fremgår av forskrift
om rapportering og registrering av luftfartshinder vedtatt av Luftfartsverket 10. desember 1999. For-
skriften trådte i kraft 1. januar 2000. At tiltakshaver har oppfylt sin plikt til å melde inn luftfartshinder
skal nå også fremgå av dokumentasjonen som følger med søknaden om tillatelse etter pb1.

Det er tiltakshaver som har plikt til å rapportere luftfartshindere i forbindelse med dokumentasjon av
byggesøknad. Det skal tiltakshaver gjøre ved å la ansvarlig søker vedlegge dokumentasjon for sendt
varsel ved søknad om igangsettingstillatelse. Dette er fastslått for søknad om igangsettingstillatelse i
SAK § 15 første ledd nr. 9. For tiltak som omfattes av melding i stedet for søknad, må tiltakshaver påse
at dokumentasjon vedlegges. Det går frem av SAK § 21 annet ledd nr. 5. Når Statens kartverk har mottatt
melding om luftfartshinder vil det straks sende ut en kvittering for mottatt melding. Kopi av slik kvitte-
ring er tilstrekkelig dokumentasjon.

For tiltak som er fritatt fra krav om søknad etter SAK § 5 er det tiltakshaver som skal sørge for at
nødvendig melding er sendt til registeret.

Luftfartshinder er etter forskriften til luftfartsloven

enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, midlertidig eller permanent, med 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. Kommuner med bystatus kan
søke kartverket om dispensasjon fra høydekravet i henhold til nevnte definisjon.

Melding om luftfartshinder sendes på påbudt blankett «Melding om tiltak eller konstruksjoner som kan
føre til hindring eller utgjøre en fare for luftfarten». Meldingen sendes:

Statens Kartverk
Luftfarshinder
Serviceboks 15
3504 HØNEFOSS

§ 16 Søknad om enkle tiltak

Ifølge pbl. § 95 b skal kommunen avgjøre søknad om såkalte «enkle tiltak» innen 4 uker. Kommunen har
derfor 4 uker på seg til både å avgjøre om tiltaket er «enkelt» og fatte vedtak om tillatelse.

Med «enkle tiltak» siktes det til følgende typer saker:

byggearbeider som det saksbehandlingsmessig er enkle å behandle for kommunen og som er avklart
i forhold til andre interesser

byggearbeider som teknisk sett er enkle

1. Kravtil enkle tiltak
Et tiltak kan behandles som «enkelt tiltak» dersom følgende vilkår er oppfylt:

a. skriftlig samtykke fra naboer er vedlagt søknaden. Det er tilstrekkelig at naboene på blanketten «gjenpart
av nabovarsel» undertegner at han ikke har noen merknader. Dette forutsetter at det klart har fremgått hva
naboen(e) har gitt samtykke til. Et samtykke betyr selvfølgelig ikke at vedkommende nabo har frasagt seg
sin klagerett. Han vil fremdeles kunne påklage vedtaket om tillatelse til «enkelt tiltak». Kravet om sam-
tykke må sees i sammenheng med kravetom nabovarsling etter pb1.§ 94 nr 3. Kommunen må kunne unnta
fra kravet om skriftlig samtykke der hvor de også kan unnta fra kravet om nabovarsel - dvs, i tilfeller deres
interesser ikke berøres av arbeidet. Et eksempel på det er ved søknad om oppføring av bygningstekniske
installasjoner eller hvor tiltaket pga. eiendommens størrelse eller topografi ikke berører nabointeresser.
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b. tiltaket er i samsvar med alle bestemmelser gitt i eller i medhold av pb1.,herunder planbestemmelser
(kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan), forskrifter gitt i medhold av pbl.
(SAK og TEK), kommunale bygningsvedtekter, avstands- og høydereglene (pb1.§ 70), estetiske krav
(pb1. § 74 nr. 2) tekniske krav (TEK) m.m. De ansvarlige foretakene må inneha tilstrekkelige kvalifi-
kasjoner. Det er ikke nødvendig med sentral godkjenning for at et tiltak skal kunne behandles som et
«enkelt tiltak». Også selvbyggere (GOF § 17 nr. 2) kan sende inn saken som «enkelt tiltak» forutsatt
at det kan sannsynligjøres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas.

e. at det ikke er krav om ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet eller hvor
denne foreligger på forhånd. Kommunen skal ikke avklare ovenfor andre myndigheter om tiltaket
kan gjennomføres. Ansvarlig søker må derfor få andre myndigheters godkjenning på forhånd slik at
en skrifflig bekreftelse kan vedlegges søknaden.

Dokumentasjon av søknaden og tiltakets karakter

EnIde tiltak skal behandles i ett trinn. Dvs, at tillatelsen gir rett til at arbeidene kan igangsettes uten å gå
veien om rammetillatelse og trinnvis behandling (se SAK §16 nr. 2). Derfor må søknaden inneholde alle
nødvendige opplysninger slik at saksbehandler kan ferdigbehandle saken uten å innhente ytterligere
dokumentasjon. Mindre uklarheter og dokumentasjonsmangler som raskt kan rettes opp bør kommunen
likevel bidra til blir avklart uten at saken avvises som et «enkelt tiltak».

Skal regelen om «enkle tiltak» fungere effektivt, må mangelfull søknad avvises eller omgjøres til ordi-
nær søknad.

Hvis søknaden har mangler som hindrer igangsetting (kontrollplan for utførelse, et eller fiere ansvarlige
foretak, kontrollerklæring for prosjekteringen), men er godt nok dokumentert til å gi rammetillatelse kan
kommunen vurdere å gi dette i stedet.

Videre er det et krav om at tiltaket er av en slik karakterat søknaden kan behandles i én fase. Hvilke tiltak
dette er, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Også store bygg kan behandles som et «enkelt tiltak» dersom
saken ikke er komplisert juridisk eller teknisk. Tilsvarende vil også mindre byggearbeider måtte avvises.

For at et tiltak skal kunne behandles som et enkelt tiltak må forholdene rundt saken være klare. Bl.a. må
det dokumenteres at tiltaket er klart innenfor reguleringsplanens bestemmelser og at plasseringen klart
er i samsvar med pb1. § 70. Hvis kommunen pga. eldre, manglende eller uklare reguleringsplaner må
gjennomføre en nærmere vurdering om tiltaket er i samsvar med planen, er tiltaket ikke å anse som
enkelt. Som en tommelfingerregel kan en si at tiltaket teknisk må. kunne gjennomføres ved bruk av
anerkjente metoder etter veiledning til TEK med underliggende henvisninger (Norske standarder, NBI
byggdetaljer o.1.)

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknaden om «enlde tiltak» innen 4 uker etter at komplett søknad er
mottatt og bør derfor prjoritere disse sakene.

Kommunen kan omgjøre en søknad om «enkle tiltak» til en ordinær søknad. Denne avgjørelsen kan ikke
påklages. Kommunen bør benytte muligheten når det under behandlingen kommer frem opplysninger
som viser at tiltaket ikke kan betraktes som «enkelt». En slik situasjon kan f.eks. foreligge når kommu-
nen finner at den foreslåtte plassering skulle vise seg å komme i strid med kravene til plassering i pb1. §
70. Kommunen skal orientere tiltakshaver om orngjøring til ordinær søknad.

Dersom kommunen ikke har gitt tillatelse innen 4 uker, ansees denne som gitt og arbeidene kan igangset-
tes selv om det ikke er fattet noe vedtak. Selv om kommunen ikke har fattet noe vedtak, regnes utløpet av
4-ukersfristen som et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen løper fra dette tidspunkt. Når skriftlig
underretning ikke skjer, må klagefrist for part og andre med rettslig klageinteresse også vurderes i for-
hold til fvl. § 29 annet ledd.

Dersom kommunen i ettertid (etter utløpet av 4-ukersfristen og hvor vedtak ikke er truffet) oppdager at
vilkårene for å bruke phl. § 95 b ikke er tilstede, plikter kommunen å underrette tiltakshaver straks og
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eventuelt stanse arbeidene dersom disse er igangsatt.

At kommunen oversitter fristen for behandling i tilfeller hvor forutsetningene i § 95 b ikke er tilstede,
innebærer ikke at tiltakshaver automatisk har oppnådd noen tillatelse og uten videre kan starte byggear-
beidene. Forutsetningen for å kunne starte byggearbeidene er at kravene i pb1. § 95 a (jfr. SAK § 16) er
oppfylt. Er arbeidene igangsatt i strid med disse vilkårene, kan bygningsmyndighetene kreve at arbei-
dene stanses inntil eventuell gylclig tillatelse foreligger.

Kommunen kan ikke holde tilbake tillatelsen (igangsettingstillatelsen) inntil de kommunale oppmålings-
myndighetene har foretatt de nødvendige oppmålinger av eiendommen (plassering m.m.). Kommunen
må sørge for at slik oppmåling blir foretatt slik at tillatelse kan utferdiges innen 4-ukersfristen.

§ 17 Tillatelse

Tillatelsen markerer avslutningen på saksbehandlingsprosessen, eller for avgrensede deler av den, og
dokumenterer samtidig hva det er gitt tillatelse til.

Det er i forskriften presisert at tillatelsen skal være skriftlig. Skriftlig vedtak gjør det lettere å dokumen-
tere hva vedtaket omfatter, og er et bedre grunnlag for en eventuell klage.

For å kunne treffe vedtak, skal kommunen påse at alle nødvendige opplysninger foreligger før tillatelse
gis, og at offentlige rammebetingelser er ivaretatt. Særlig viktig er det å påse at uttalelser og tillatelser fra
andre berørte myndigheter er innhentet og vurdert, jf. pb1. § 95 nr. 2 og SAK § 14. Før tillatelse gis, må
derfor alle relevante dokumenter og informasjon ellers være gjennomgått, slik at kommunen er trygg på
at alle forutsetninger for tiltaket er vurdert før vedtak fattes. Det er viktig at alle vilkår, og hjemmels-
grunniaget for dem, går klart frem av vedtaket. Ansvarlig søker er kommunens primære adressat for
tillatelsen.

Ingen arbeider kan settes i gang før tillatelse ev. igangsettingstillatelse er gitt. Dette gjelder også arbeider
som i seg selv ikke er søknadspliktige men som er en del av det søknadspliktige prosjektet. Dette inne-
bærer f.eks. at man ikke kan ominnrede en butikk til serveringssted før tillatelse til bruksendring er gitt
av kommunen.

§ 18 Plassering

Tiltakets plassering skal være påvist i marken i samsvar med situasjonsplanen, før tiltaket settes i gang.
Forøvrig kan kommunen selv forestå slik påvisning, eller kreve å kontrollere den. Kommunen kan gi
tillatelse til å sløyfe avmerking i marken der slik finnes unødvendig. Dette kan f.eks. være aktuelt for
mindre bygninger.

For vedlikehold av kommunens kartsystem er det viktig at tiltakenes endelige plassering blir registrert
kommunen. Forskjellig detaljering av kartverk, og ikke minst at enkelte kommuner faktisk ikke har
kartverk i brukbar målestokk for deler av sitt areal, gjør det nødvendig å akseptere ulik rapportering for
tiltak i ulike kommuner. Minimum må være at kontrollen av plasseringen og innrapporteringen gir et
manus for videre bearbeiding til kartverk. Bestemmelsen må ses i sammenheng med kravene til kart-
verk, se TEK kap II.

§ 19 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse.Tegninger av utført
tiltak

Når et tiltak etter pb1. § 93 er ferdig, skal kontrollansvarlige foreta sluttkontroll (pbl. § 99). Finner
kontrollansvarlige å kunne anbefale ferdigattest skal han skrive ut en kontrollerldæring hvor det bekref-
tes at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen, og at det foreligger dokumentasjon på at kontrollen er
gjennomført i samsvar med godkjent kontrollplan.
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Hvis det er tlere ansvarlig kontrollerende skal hvert foretak avgi en kontrollerklæring for sitt ansvarsom-
råde. Samordner legger kontrollerklæringene ved sin melding om avsluttet arbeid. Meldingen sendes
kommunen, pb1. § 98 nr. 1.

Ut fra den innsendte dokumentasjon skal konununen vurdere om vilkårene for å gi ferdigattest er til-
stede,

Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal vedlegges melding om at arbeid er avsluttet:

Kontrollerklæringer.
Hvert ansvarlig kontrollerende foretak skal bekrefte at de har gjennomført kontrollen i samsvar med
godkjent kontrollplan for utførelse og tildelt ansvarsrett. De skal beskrive hvilken kontroll-
dokumentasjon som er utarbeidet. Denne dokumentasjonen skal bare sendes kommunen når derme
ber om det. Videre skal det oppgis om det gjenstår arbeider av mindre vesentlig betydning.

Oversikestegninger.
Oppdaterte tegninger sendes kommunen for arkivering. Dette er bare nødvendig når det er gjort end-
ringer i forhold til de tegningene som ble godkjent som en del av tillatelsen. Oppstår det endringer
underveis som går ut over rammene som er gitt i tillatelsen, skal disse søkes godkjent før de utføres.
Ved ferdigstillelse skal endringene. synliggjøres ovenfor kommunen, gjerne ved en egen redegjø-
relse. Kommunen skal normalt bare registrere endringene. De oppdaterte tegningene skal være be-
kreftet av ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjektering.

Ferdigattest

Dersom resultatet av sluttkontrollen viser at det ikke finnes mangler og byggearbeidene er fullført, skal
kommunen utstede ferdigattest, se pb1. § 99 nr. I. Før dette har ikke kommunen adgang til å utferdige
ferdigattest. Det er heller ikke adgang til å utferdige ferdigattest på vilkår.

Ikke enhver mangel er til hinder for at ferdigattest kan gis. Mindre og ubetydelige mangler kan godtas.
Ved en slik vurdering må en vektlegge mangelens betydning for liv, helse og sikkerhet. Videre må det
legges på omkostningene ved å rette den og mulighetene for å unngå ulemper uten bygningsmessige
forandringer.

Midlertidig brukstillatelse

Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning, kan midlertidig brukstillatelse gis når kommunen
finner det ubetenkelig, se pb1. § 99 nr 2. Manglene må ikke ha særlig betydning for sikkerhet eller helse
for personer som bruker tiltaket/byggverket. Noen slike mangler kan imidlertid avhjelpes midlertidig
slik at fare ikke oppstår. Et eksempel på dette kan være solid fysisk avstenging av dør mot manglende
veranda. Forhold som reduserer brannsikkerheten for personer anses som vesentlig mangel, og vil nor-
malt utelukke midlertidig brukstillatelse for byggverket eller aktuell del av det. Dette kan f.eks. gjelde
ved manglende vanntilførsel til sprinkleranlegg eller manglende merking av rømningsveier.

Ved midlertidig brukstillatelse skal mangler rettes innen en frist som settes av kommunen, se pb1. § 99 nr
2. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at manglene blir rettet. Midlertidig brukstillatelse
forutsetter derved at det gjøres avtale med ansvarlig utførende om når eventuelle feil eller mangler skal
utbedres og kontrolleres. Ansvarlig utførende bør derfor være representert ved sluttkontrollen ved be-
myncliget person som ved sin underskrift kan gi sin tilslutning til kontrollrapportens konklusjoner.

Adgangen til å gi midlertidig brukstillatelse er en unntaksbestemmelse og bør derfor brukes med forsik-
tighet. Erfaringer viser at feil i stor grad ikke blir rettet når først brukstillatelse er utferdiget.

Det kan gis midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket. Dette vil kunne være aktuelt for store bygge-
prosjekter som bygges i flere trinn.

Tredje, fjerde og femte ledd i forskriften gir for så vidt ingen informasjon utover lovens bestemmelser.
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Erfaringen er imidlertid at mange kommuner overser lovens regler. Det utstedes ofte midlertidig bruks-
tillatelse og ferdigattest uten at nødvendig kontroll og vurdering er foretatt. Det er derfor viktig å under-
streke at kravene her må følges, spesielt for å sikre en reell gjennomføring av de nye ansvars- og kontroll-
formene.

Opplysninger til det offentlige kartverk

Opplysninger som skal inn i det offentlige kartverk må utformes slik at de kan innarbeides i kartverket.
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Kap IV Saksbehandling melding

§ 20 Meldingsaker —pb1§§ 81, 86 a og 86 b

Det generelle utgangspunktet om meldingsaker er inntatt i SAK § 2. Hvilke tiltak som går inn under de
enkelte lovbestemmelser er gjengitt der. I kap IV er det inntatt nærmere regler for saksbehandlingen i
meldingsaker. I forhold til bruk av søknad innebærer bruk av melding at tiltaket kan settes igang innen
visse tidsfrister dersom kommunen ikke reagerer på den meldingen den har mottatt.

Tiltakshaver skal påse at det meldepliktige arbeidet er i samsvar med plangrunnlag og at tiltaket skal
oppfylle kravene i pb1.'s regler, se SAK § 20 nr. 1 annet ledd.

§ 81-tiltak. Dnftsbygninger i landbruket mv.
Fristen for å vente med igangsetting av tiltaket er 3 uker for driftsbygninger i landbruket (pb1.§ 81). De
"særlige grunner" for kommunen for å forlenge fristen med 3 uker gjelder mer omfattende eller kompli-
serte saker, der det er behov for mer tid til å vurdere saken.

I TEK § 1-2 fremgår det at de tekniske forskriftskravene gjelder tilsvarende så langt de passer for drifts-
bygninger i landbruket. Det gjelder også for tilsvarende bygninger for dyr utenom landbruket. For hus-
vær for seterbruk eller skogsdrift gjelder de samme bestemmelsene som for fritidsboliger, se TEK § 1-2
annet ledd. Statens bygningstekniske etat har utarbeidet særskilt informasjon om reglenes anvendelse for
driftsbygninger i landbruket (se melding HO-6/98 Driftsbygninger i landbruket).

§ 86 a-tiltak. Mindre byggearbeider på boligeiendom
Slike mindre byggearbeider omfatter kun en enkel, frittliggende bygning eller annet byggverk med sam-
let bruttoareal og bebygd areal inntil 50 m2 eller et enkelt tilbygg som skal nyttes til boligrom. Det må
ikke være boligrom eller næringsdrift i bygningen, se SAK § 2 nr. 3 a.

Videre omfatter det ett enkelt tilbygg med et samlet bruttoareal og bebygd areal inntil 30 m2 som skal
nyttes til boligrom eller til formål som har direkte tilknytning til boligfunksjonen. Tilbygget må være
uten våtrom.

Reglene i SAK er saksbehandlingsregler, som det ikke kan dispenseres fra. Dette betyr at når tiltak ikke
oppfyller de aktuelle kriterier i pb1. § 86 a med forskrifter, er det ikke et § 86 a-tiltak. Da skal det
behandles etter de vanlige saksbehandlingsreglene.

§ 86 b-tiltak Byggearbeid innenfor den enkelte bedrifts område
For byggearbeid innenfor den enkelte bedrifts område (pbl. § 86 b) er det krav om melding til kommunen

SAK § 20 nr. 2. Meldingen må sendes kommunen før tiltaket settes i gang. Særlige krav til saksbehand-
ling ellers kan følge av vilkårene i de enkelte vedtak om unntak for bedriftsområdet.

For at bestemmelsen i § 86 b skal komme til anvendelse må departementet ha fattet særskilt vedtak om
fritak fra søknadsplikt. Dersom dette ikke er tilfellet gjelder full søknadsplikt og reglene i pb1.kap XVI
om saksbehandling, ansvar og kontroll kommer til anvendelse. Det er likevel viktig at kommunen fører
et visst tilsyn innen disse områdene.

§ 21 Krav til melding. Dokumentasjon

Dokumentasjonskravene for melding følger stort sett samme regler som søknad, og er angitt i SAK § 21
nr. 1 og 2. Kravene til dokumentasjon er i utgangspunktet lik deler av dokumentasjonskravene til søknad,
jf. § 14 nr, 4 - 7, Dokumentasjonen for melding må avpasses etter tiltakets størrelse og vanskelighet.
Derfor er det innledningsvis sagt at reglene må brukes "så langt de passer" i det enkelte tilfellet.

Pb1. inneholder ingen hjemmel for kommunen til å kreve bestemte meldingsblanketter. Men NBR har
laget blanketter som er oversiktlige og som kommunene er godt kjent med. Blanketter som kommunene
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kjennervil også bidra til en raskeresaksbehandling.Derfor anbefalesdet at dissebrukes.

Meldingersomer så mangelfulleat kommunenoverhodetikke kan vurderedem,bør returnerestil søke-
ren.Det bør i sliketilfellervære tilstrekkeligå visetil reglene i pbL,supplertmedbestemmelsenei SAK
og TEK. Kommunenskal ikke delta i utformingenav meldingen og prosjekteringen.Det er ikke de
kommunale bygningsmyndighetersoppgaver.Kommunener imidlertid forpliktet å gi veiledning,jf.
forvaltningslovens§ 11.Denne kan tilpassesdet enkelteforvaltningsorganssituasjonog kapasitet.

På bakgrunnav den fare mange konstruksjonerog bygningerutgjør for luftfarten,skal det oppretteset
registerover luftfartshindere(Nasjonaltregisteroverluftfartshindere- NRL).Registeretskal forvaltes
av Kartverket.Plikten til å registreredisse skalfremgåav forskrift til lov om luftfartav 11.juni 1993nr
101.Sidenoppføringav langt de fleste av de aktuellekonstruksjoneneog byggverkeneomfattesav pbl.,
vil det væreen klar fordelfor registreringsarbeidetommeldingtil registeretfølgesopp i byggesaker.Det
er derfor innført en bestemmelsei annet ledd nr. 5 at i de tilfeller hvor tiltaketskal meldes til Statens
kartverksom luftfartshinder,skal det dokumenteresat dette er gjort.

§ 22 Krav om overgang fra melding til søknadsbehandling

Etter første ledd,jf. pb1.§ 86 a, kan naboerogkommunenkreveat mindrebyggearbeidpå boligeiendom
behandlesetter regleneom søknad,dvs, at tidsfristenefor melding ikke gjelder.

§ 22 omhandler overgangtil ordinær søknadsbehandling.Det har vært usikkerhetom konsekvensene
ved at kommunen,ellernabo,kan krevemeldingenbehandletsomsøknad.Departementetanserat det er
urimeligat behovetfor behandlingsom søknadskaltrekkemed seg restenav de nye reglenei kap. XVI,
krav om kontrollplaner,godkjenningav aktøreretc. Det vil påføre ytterligerekostnaderfor rutiner som
merellermindretilfeldigpåførestiltakshaver.Detantasatda Stortingetopprettholdtdet mesteavmeldings-
systemet,var noe av hensiktenå ikke innførenye, strengerekrav i § 86 a-saker.Det er derfor fastslått i
SAK§ 22 atnaboersellerkommunenskrav om søknadsbehandlingikkeskalaktivereytterligeredelerav
lovenog forskriftenssaksbehandlings-og ansvarsreglermv. i disse sakene.

Tiltakshaverhar rett til å kreve saken behandlet som søknad, se § 22 annet ledd. Her er hensikten en
annen enn i første ledd. Det kan, i enkelte tilfeller, være ønskelig for tiltakshaverå sikre at de nye
ansvars-og kontrollreglenemv. gjøres gjeldende.

§ 23 Melding for midlertidige eller transportable bygninger
eller anlegg —pbl § 85

Reglene for midlertidigeog transportablebygninger,konstruksjonereller anlegger samlet i § 23. Da
reglenei pb1.§ 85omfatteret megetstort spekteravtiltak,små og store,enkleogkompliserte,er det bare
muligå fastsetteen delgenerellekrav til behandlingav slike tiltak.Utgangspunkteter lovteksteni pb1.§
85, men den er utdypet og fortolket i SAK, på basis av den praksis og forståelsesom har utviklet seg
siden 1965,og med de lovendringersomellerser gjorti § 85.Når det gjelderforholdettil pb1.§ 93 første
ledd bokstava vises til konm-tentarenetil SAK § 1.

§ 23 første ledd fastslården fortolkningav pb1.§ 85 annet ledd som etter departementetsoppfatninghar
vært lagt til grunn hele tiden, jf. også Ot. prp nr. 57 (1985-86)s. 61. I pb1.§ 85 annet ledd skilles det
mellom"transportable"og andremidlertidigetiltak.Førstepunktum gjeldermidlertidige- "ikke-trans-
portable" - innretninger,i den forstand at de ikke er på hjul eller er lett transportablei den form de
brukes,f.eks. tribuner,haller,størretelt sommå settessammen/byggesopp.Plasseringav disse skal "på
forhåndmeldes til kommunen",selv om de skal stå mindreenn 3 måneder.

Etter annetpunktumkande "lette",transportableinnretningene(mindre,bærbaretelt og campingvogner
mv.)plasseresi inntil 3 månederuten melding.Allemidlertidigeeller transportabletiltak skal imidlertid
ha samtykkepå forhåndfra kommunendersomde skal stå i lengre tid enn 3 måneder.

Begrepet"plassering"brukes i den samme videbetydningsom i pb1,§ 78. Kommunengis hjemmeltil å
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avgjøre om et tiltak i det hele tatt skal tillates i området - ikke bare å avgjøre hvilken plassering innen
området som skal tillates, jf. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) s. 63.

En rekke tiltak som er midlertidige eller transportable gir i seg selv eller ved bruk ulempe for omgivel-
sene, f.eks. ved støy, tap av lys og/eller utsikt eller ved sin form eller utseende. Disse er etter § 85 første
ledd ikke tillatt, men de forekommer hyppig. Formelt sett vil de da kreve dispensasjon i medhold av pbl.
§ 7. Ytterpunkt for slike innretninger er kanskje sceneoppbygninger for utendørs konserter. Det foreslås
derfor at det i meldingen skal beskrives hvordan ulemper ved støy enten forebygges, det kan være mulig
ved en del innretninger, eller begrensen. Valg av begrensningsmetode kan variere. Redusert lyd i dB og
redusert brukstid er to alternativer. Beskrivelse av disse forhold gir mulighet for dialog om egnede fore-
byggende tiltak og eventuell nødvendig dispensasjonsbehandling i kommunen.

Det kreves ikke nabovarsel i pb1. § 85-saker. Forvaltningslovens regler om forvaltningsorganets utred-
nings- og informasjonsplikt (fv1. § 17) gjelder imidlertid. Kommunen må derfor sørge for at berørte
naboer og gjenboere mv. blir gjort kjent med saken og får anledning til å uttale seg før saken avgjøres.

For byggverk der forhold knyttet til sikkerhet, helse eller miljø reiser reelle problemstillinger, må det
dokumenteres hvordan disse forhold er ivaretatt i forhold til de krav plan- og bygningslovgivningen
stiller. Dette gjelder byggverk for varig opphold, for arbeidsplasser og innretninger som kan nyttes av
mer enn 25 personer samtidig. Innretninger for mer enn 25 personer vil omfatte f.eks. mobile eller
midlertidige tribuner, haller o.l. Disse finnes i økende antall, og kan ved sammenbrudd føre til person-
skader og tap av liv. Hvor grensen for dokumentasjonsplikt skal settes kan være gjenstand for diskusjon.
Vi har valgt å sette grensen relativt lavt, da også forholdsvis små innretninger kan ha stort skadepotensiale
for personer ved sammenbrudd. For bl.a. bygningstekniske og miljømessige krav ellers vises til TEK.
Forskriftene gjelder "så langt de passer", se pb1. § 85 første ledd, nytt annet punkturn.

Begrepet "midlertidig" refererer seg til selve tidsaspektet ved tiltaket. Det må imidlertid presiseres at
tiltaket må fjernes når tre måneder er gått. Deretter må en se på regelmessigheten av søknader/meldinger.
Dersom det søkes/meldes regelmessig hvert år, kan det ikke utelukkes at en vurdering må ha som kon-
klusjon at tiltaket i realiteten må anses som "varig" og således som en omgåelse av reglene. En plasse-
ring ut over 2 år har en i praksis i alle tilfeller ansett som «varig».
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Kap.V Kontroll
Hensikten med reglene om kontroll er at disse skal bidra til å redusere feil og mangler i forhold til
bestemmelser gitt i eller i medhold av pb1. Feil og mangler kan medføre byggskader som hittil har hatt
for stort omfang i Norge. Det er også et problem at det oppstår unødig store skader på personer og
eiendom ved katastrofesituasjoner som brann og orkan. Skader som kunne vært unngått eller begrenset
hvis byggeforskriftene hadde vært fulgt.

Utgangspunktet for reglene om kontroll er at alle byggearbeider skal kontrolleres, og at det er kommu-
nen som tilsynsmyndighet som skal påse at slik kontroll blir betryggende gjennomført.

Kommunens oppgaver

Søknad om tillatelse kan deles i to eller flere trinn, jf. §13. Trinn 1 omfattes av kommunens saksbehand-
fing. Kommunens oppgave i saksbehandlingen, er å se til at tiltakets ytre og indre rammer er i samsvar
med regelverket. Dette innebærer at kommunen skal vurdere bl.a.:

at tiltaket ikke kommer i strid med forbudet mot bygging i 100 meters beltet ved sjøen (pb1. § 17-2)

at tiltaket er i samsvar med bindende arealplaner (pb1. §§ 20-6 og 31)

om det er nødvendig å legge ned bygge- og deleforbud (pbl. § 33)

om tilknytting til offentlig vei og ledningsnett er sikret (pb1. §§ 65 - 67)

om grunn- og miljøkrav er tilstrekkelig ivaretatt (pbl. § 68)

om estetiske hensyn er ivaretatt (pb1.§ 74 annet ledd)

om plassering i plan og høyde kan godkjennes (pb1. § 70)

om saken skal fremlegges for andre myndigheter (pb1. § 95 annet ledd)

at det er vist hvordan tiltaket skal oppfylle overordnede krav til tekniske rammebetingelser (SAK §
14 nr. 5)

eventuelt søknad om dispensasjon etter pb1. §§ 7 eller 88

I tillegg skal kommunen :

godkjenne kontrollplan og kontrollform for prosjektering og utførelse (pb1. §§ 93 b og 97)

godkjenne ansvarlige foretak (pb1.§§ 93 b og 98)

påse at at det blir foretatt nødvendig kontroll (pbl. § 97) herunder å godkjenne foretak som er ansvar-
lige for konfrollen.

Kontroll av prosjektering og utførelse

Kontroll av søknadens trinn 2, jf. § 13, og kontroll av utførelsen er ikke en kommunal oppgave. Disse
oppgavene skal utføres og kontrolleres av ansvarlige foretak som kommunen har godkjent, jf. § 29 nr.1.

Kommunens tilsyn

Etter pb1. § 10-1 har kommunen plikt til å føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl.
blir overholdt jf. § 29 nr. 3.

§ 24 Generelt

Ansvarlig søker skal sørge for at det lages kontrollplan for prosjektering som vedlegg til søknad om
rammetillatelse. Kontrollplanen skal angi hvilken prosjektdokumentasjon som må utarbeides for å sikre
ivaretakelse av krav i eller i medhold av pb1. Videre må det angis i hvilket omfang og med hvilken
kontrollform dokumentasjonen skal kontrolleres. Tilsvarende fremlegges forslag til kontrollplan for ut-
førelse ved søknad om igangsettingstillatelse, se SAK §§ 14 nr. 3 og 15 nr. 3. Kontrollplanene skal
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godkjennes av kom munen. På den måten blir det en forutsetning for tillatelsen at det skal utføres kontroll
av et bestemt omfang og innhold.

Den som påtar seg oppgaven som ansvarlig kontrollerende, skal utføre kontroll i samsvar med godkjent
kontrollplan for å bekrefte at krav gitt i eller i medhold av pb1.og eventuelle prosjekteringsforutsetninger
etc. i tillatelsen er oppfylt.

§ 25 Kontrollform

Prosjektering og utførelse skal kontrolleres av kontrollforetak i en kontrollform som fremgår av kontroll-
planen. Kontrollformen skal godkjennes av kommunen.

Ved dokumentertegenkontrollhar samme foretak ansvar for at kravene i plan- og bygningslovgivningen
blir fulgt og for å bekrefte dette ved gjennomføring og dokumentasjon av kontroll.

Ved uavhengig kontroll har et annet foretak enn det som har ansvar for det endelige resultatet av hen-
holdsvis prosjektering og utførelse, kontrollansvaret.

Resultatet av kontroll forutsettes å være det samme i de to kontrollformer. Det vil også være de samme
krav til kontrollomfang, dokumentasjon, kontrollsystem og nødvendig kompetanse i begge tilfeller. Det
er prosjektet selv og dets kritiske punkter som er utslagsgivende for kontroIlens omfang, ikke hvilken
kontrollform som er valgt.

De to kontrollformene kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon. Det er den godkjente kontroll-
planen som angir hvilken form skal benyttes til hvilke kontrolloppgaver, se nedenfor.

Valg av kontrollform

Ansvarlig søker foreslår kontrollform. Kommunen skal godkjenne dokumentert egenkontroll når den
anser egenkontroll å være tilstrekkelig for tiltaket det gjelder. Kommunen kan kreve uavhengig kontroll
når den ut fra en vurdering av de ansvarliges kvalifikasjoner, tiltakets vanskelighetsgrad, konsekvens av
feil og andre forhold ved tiltaket, finner det nødvendig.

Selv om dokurnentert egenkontroll er valgt som (hoved)kontrollform kan det benyttes uavhengig kon-
troll til enkelte kontrollaktiviteter, når det er nødvendig av kvalitikasjons- eller pålitelighetshensyn.

Eksempel på tiltak hvor uavhengig kontroll bør vurderes er :

Tiltak der forutsetningene for prosjektering eller utførelse er usikre, eller tiltak der feil prosjektering
og/eller utførelse kan få stor betydning for helse, miljø eller sikkerhet.

Når samme foretak har ansvar for både prosjektering og utførelse. Disse to fasene kan da gå over i
hverandre slik at det kan være vanskelig å ha tillit til om det foregår systematisk prosjekterings-
kontroll før arbeidet kommer til utførelse.

Når hele eller deler av tiltaket forestås av et foretak som har ansvar for fagområder det selv ikke har
kompetanse for å gjennomføre (jf. pb1. § 98 nr. 2 og «bygg komplett» i Godkjenningskatalogen)

Når personer er godkjent for ansvarsrett etter GOF § 17. For de minste tiltak bør likevel kontrollform
og kontrollbehov kunne vurderes i forhold til betydningen av eventuelle feil.

Krav til uavhengighet

Krav til uavhengighet etter pb1. medfører at det foretak som påtar seg ansvar som uavhengig kontroll-
foretak er en annen juridisk enhet enn det foretak som har ansvar for det som skal kontrolleres. De to
foretakene skal ha hver sin ansvarsrett i forhold til kommunen. Pbl. sier ingenting om det privatrettslige
forhold mellom de to foretakene. Likevel må kommunen kunne kreve at foretakene kan dokumentere at
det er en reel uavhengig kontroll som blir gjennomført, jf. Ot.prp. nr. 39 for 1993-94 s. 76.
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§ 26 Kontrollplan. Generelt

Kontrollplanen skal beskrive planlagt prosjekterings- og utførelseskontroll og er kommunens verktøy
for å utøve tilsynsplikten. Godkjent kontrollplan er derfor en forutsetning for å få tillatelse. Kontroll-
planen må angi kontrolloppgavene og begrense ansvaret til det kontrollomfang den angir. Det er ansvar-
lig søker som på vegne av tiltakshaver, foreslår og skriver under på kontrollplan for prosjektering og
utførelse.

Kontrollplanen beskriver den kontrollen tiltakshaver forplikter seg til å få gjennomført.

I følge SAK §§ 14 og 15 skal kontrollplan for prosjektering og utførelse kreves for tiltak som er søknads-
pliktige etter pb1. § 93. Kommunen kan derimot vurdere om kontrollplan er nødvendig.

Typiske saker hvor det normalt ikke er nødvendig å kreve kontrollplan er:

Bruksendringer hvor det ikke vil være bygningstekniske arbeider som i seg selv er søknadspliktige.
(lettvegger og overflatearbeider, ny innredning osv.).

Mindre rivearbeider der det ikke er behov for egne prosedyrer for riving osv.

Tiltak, som ut fra materielle krav, kunne vært meldepliktige men som blir søknadspliktige av for-
melle årsaker.

Mindre tiltak som kun skal utføres i samsvar med monteringsanvisning (installasjon av ildsted, mon-
tering av branndør

Arbeidene må ikke være en del av et større tiltak.

Benyttes NBR-blanketter til hjelp for å dokumentere søknaden, må kontrollplan for prosjektering alltid
være en del av søknad om rammetillatelse. Dette fordi flere opplysninger som må være en del av ramme-
tillatelsen, er lagt inn i kontrollplanen (fagområder og tiltaksklasse, overordnede krav, opplysninger om
hvordan ivaretakelse av krav skal dokumenteres), jf. pb1. § 93 b og SAK § 14.

§ 27 Krav til kontrollplan for prosjektering

Kontrollplanen for prosjekteringen må vise hvilken prosjektdokumentasjon (beregninger, tegninger og
beskrivelser) det er nødvendig å utarbeide for å kunne dokumentere at tiltaket vil bli utført i samsvar med
kravene i plan- og bygningslovgivningen. Videre må det fremkomme hvordan prosjektdokumentasjonen
skal kontrolleres, hvilken kontrollform som skal benyttes og hvordan kontrollen skal dokumenteres.

For at disse forhold skal bli ivaretatt må kontrollplan for prosjektering vise:

Fagområde og tiltaksklasse

Det må fremkomme av kontrollplanen hvilket fagområder som er aktuelt for prosjektet. Dette kan være
bygningsutforming, konstruksjonsteknikk, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg , heis, o.l. Når det samti-
dig angis tiltaksklasse for fagområdet (jf. GOF kap. IV) så vil disse tilsammen angi kvalifikasjonskrav til
det foretak som påtar seg ansvar for oppgaven. Kontrollplanen kan da kobles direkte opp mot søknad om
ansvarsrett i byggesaken og til sammen er disse dokurnentene en ansvarsoppgave for prosjekteringen (jf.
SAK § 14 nr. 2).

Krav

Det skal oppgis hvilke krav i eller i medhold av pb1. som gjelder for fagområdee i det enkelte prosjekt.
Dette vil først og fremst være krav i TEK, men kan også være andre krav satt i rarnmetillatelsen eller
lokale vedtekter, jf. pb1. § 4.

Det er viktig at det er samsvar mellom de krav som angis i kontrollplanen og tiltaket. Omfanget av
kravene, slik som de er angitt i kontrollplanen, er det som primært skal bekreftes kontrollert og funnet i
orden av den kontrollerende i kontrollerklæringen.
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Kontroll må være slik beskrevet i kontrollplanen at den ivaretar det kontrollomfanget som er angitt i
forskriftens § 24, dvs, at tiltaket «skal kontrolleres i medhold av pbl. § 97 og reglene i dette kapittel».
Det er også viktig at kontrollplanen beskriver deler av prosjekteringen som skal underkastes særlig
kontroll, dvs, de sider av tiltakstypen som ofte har feil eller som kan ha kritiske feil som kan få alvorlige
konsekvenser.

Grunnlag

Det må oppgis hvilken dokumentasjon som legges til grunn for beregninger og valg av løsninger. Denne
dokumentasjonen kan være veiledning til TEK, alternative analyser, standarder, m.m. Det er også mulig
å henvise til NRI's byggdetaljblader og annen anerkjent litteratur. Det siste vil være mest aktuelt for
mindre byggeprosjekter hvor ansvarlig søker sitter med detaljkunnskap om prosjekteringen.

Løsninger

Det må fremkomme av kontrollplanen hvordan løsningene skal dokumenteres. Dette kan være beregnin-
ger, beskrivelser, tegninger eller henvisning til byggdetaljer. Det er denne dokumentasjonen ansvarlig
utførende skal arbeide etter og den må være av en slik kvalitet og detaljeringsnivå at sannsynligheten for
misforståelser og feil utførelse minimaliseres. Kommunen bør ikke gå for detaljert inn i disse opplysnin-
gene da foretakenes system skal sikre tilstrekkelig kvalitet på doktimentasjonen. Det viktigste er at tiltaks-
haver forplikter seg til å få utarbeidet tilstrekkelig prosjektdokumentasjon.

Kontroll av prosjektering. Metode omfang — dokumentasjon
Det må angis hvordan kontrollen skal gjennomføres, i hvilket omfang og hvordan den skal dokumente-
res. For prosjekter hvor det henyttes foretak med godt innarbeidede kontrollsystemer eller som har sen-
tral godkjenning, kan det være tilstrekkelig å henvise til at slike foretak vil bli benyttet, og at detaljerte
planer for kontroll (sjekklister mv.) vil bli utarbeidet. Hvilken kontrolldokumentasjon som er utarbeidet
må i slike tilfelle beskrives av kontrollansvarlig foretak i kontrollerklæringen.

Kontroll av prosjektering. Kontrollform

Det må beskrives hvilken kontrollform som skal benyttes. Dette kan være uavhengig kontroll, dokumen-



tert egenkontroll eller en kombinasjon av disse. Ansvarlig søker bør begrunne sitt valg av kontrollform.

Tverrfaglig kontroll koordinering av kontrolloppgaver

Når det i prosjekteringen er flere fagområder med tilhørende kontrollområder, kan det oppstå en situa-
sjon der prosjektcring og kontroll av de forskjellige områdene ikke henger sammen. Vi får grenseområ-
der hvor resultatet av prosjekteringen enten blir motstridende eller blir utelatt fordi den ene tror at den
andre ivaretar problemet og omvendt. Slike grensesnitt er ofte kritiske. Et eksempel kan være tetting
rundt gjennomføringer i brannskiller; hvem har ansvar for å lage beskrivelsen, og hvem har ansvar for å
kontrollere dette. For å unngå at det svikter på disse kritiske områdene må det i kontrollplanen beskrives
hvilket kontrollområde som grensesnittet skal legges under. Helheten må kontrolleres av et foretak og
ansvaret for dette må angis. Dette kan gjøres ved at det under rubrikken kontroll - metode omfang,
beskrives tverrfaglig kontroll av f.eks. forskriftens krav til brannsikkerhet. Det bør også på samme måte,
i kontrollplanen beskrives hvilken kontrolloppgave som også omfatter sammenfatning og koordinering
av alle kontrolloppgavene.

NBR har utarbeidet en blankett for kontrollplan for prosjektering. Eksempel på kontrollplan for småhus
finnes i vedlegg B.

Detaljeringsgrad for prosjekteringen

Det vil ofte være behov å vurdere hvor detaljert prosjekteringen skal være før kontrollansvarlige kan
erklære at prosjektdokumentasjonen er i samsvar med kontrollplanen. Tradisjonelt har de som har vært
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ansvarlig for utførelsen valgt mange av de tekniske løsningene. Dessverre har det vist seg at det i slike
tilfeller ofte blir gjort feil valgt. Det er derfor et viktig prinsipp at valg av løsninger er prosjektering, og
skal utføres og kontrolleres av foretak som er godkjent for prosjektering og prosjekteringskontroll.

§ 28 Kravtil kontrollplan for utførelse
Utførelseskontroll har som formål å bekrefte samsvar mellom det ferdige tiltak, tillatelsen og krav som
er gitt i eller i medhold av pb1.

I mange tilfeller er det vanskelig å kontrollere utførelsen direkte mot krav i pb1. og TEK slik at den
egentlige kontrollen av dette må skje ved kontroll av prosjekteringen. Forutsetningen for kontroll med
utførelsen blir derfor at det foreligger kontrollert prosjektdokumentasjon som det skal kontrolleres imot.

For å kurme få bekreftet overensstemmelse mellom utførelsen og kontrollerte tegninger og beskrivelse
mv. (jf. kontrollplan for prosjektering ) må kontrollplan for utførelse vise:

Fagområder og tiltaksklasse

Det må frernkomrne en oversikt over fagområder som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket og hvilke
arbeidsoppgaver de har (f.eks. tømrer - bygningsmessige arbeider over grunnmur, murer grunnmur,
pipe og murt ildsted, rørlegger- bunnledninger og alle vann, avløp og sanitærtekniske installasjoner).
Hvis det samtidig angis tiltaksklasse for fagområdet (jf. GOF kap.IV) vil disse tilsammen angi
kvalifikasjonskrav til det foretak som påtar seg ansvar for oppgaven. Kontrollplanen kan da kobles di-
rekte opp mot søknad om ansvarsrett i byggesaken og til sammen er disse dokumentene en ansvars-
oppgave for utførelsen (jf. SAK § 14 nr. 2).

Konstruksjons - og utforelsesgrunnlag

Det må fremkomme av planen at det bygges etter tegninger og beskrivelser som er kontrollert i samsvar
med godkjent kontrollplan for prosjektering.

Kontroll - metode og omfang

Det må fremkomme av kontrollplanen hvilke punkter som skal kontrolleres, med hvilken metode og i
hvilket omfang. (f.eks. fuktmåling av alle innebygde materialer før de tettes). Det er viktig at det legges
vekt på det man erfaringsmessig vet kan gå galt og lokale forhold. (f.eks: forankring av tak kan vær
viktig på Vestlandet men ikke så ofte i lavlandet på Østlandet). Hvis det skal benyttes sentralt godkjente
foretak med godt dokumenterte kontrollsystemer er det tilstrekkelig å henvise til at det vil bli utviklet
egne planer på basis av disse systemene. Hvilken kontrolldokurnentasjon som er utarbeidet skal da be-
skrives av kontrollansvarlig foretak i kontrollerklæringen.

Kontroll - kontrollform

Det må beskrives hvilken kontrollform som skal benyttes. Dette kan være uavhengig kontroll, dokumen-



tert egenkontroll eller en kombinasjon av disse. Ansvarlig søker bør begrunne sitt valg av kontrollform.

NBR har utarbeidet en blankett for kontrollplan for utførelse. Eksempel på kontrollplan for utførelse
finnes i vedlegg B.

Dokumentasjon av kontroll

Det må vises i kontrollplanen hvordan gjennomført kontroll skal dokumenteres. Dette kan skje med
sjekklister, foto av innelukkede konstruksjoner, rapport fra lydmålinger osv. Benyttes det sentralt god-
kjente foretak som har godt dokumenterte kontrollsystemer det tilstrekkelig å vise til disse.
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f. Tverrfaglig kontroll - koordinering av kontrolloppgaver
I utførelsen kan det oppstå grensesnitt hvor utførelsen ikke henger sammen eller blir utelatt fordi den ene
tror at den andre ivaretar problemet og omvendt. Slike grensesnitt er ofte kritiske. Et eksempel kan være
tetting rundt gjennomføringer i brannskiller, hvem skal tette og hvem skal kontrollere dette. For å unngå
at det svikter på disse kritiske områdene må det i kontrollplanen beskrives hvilket kontrollområde opp-
gaven skal legges under (se eksempel i vedlegg B).

§ 29 Gjennomføring av kontroll

1. Generelt

Kontroll av prosjektering
Kommunens vedtak om igangsettingstillatelse er basert på at prosjekteringen er kontrollert, og funnet i
samsvar med forutsetninger gitt i rammetillatelsen og kravene i lov og forskrift. Det er derfor viktig at
ansvarlig søker kan legge frem en koordinert presentasjon av den kontroll som er foretatt.

Kontrollen som ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen må utføre, kan bestå av gjennomgang av
tegninger, kontrollberegning, overslagsberegning, vurderinger, tverrfaglig kontroll o.a. Kontrollen blir
bekreftelse på at prosjektdokumentasjonen (tegninger, beregninger, beskrivelser o.1.) er i samsvar med
krav i eller i medhold av pbl. (TEK, rammetillatelse 0.1.).

Prosjekteringskontrollen må være dokumentert på hensiktsmessig måte. Kontrolldokumentasjonen ut-
over kontrollplanen og kontrollerklæringen må være tilgjengelig slik at den kan legges frem for kommu-
nen når denne ber om det for sitt tilsyn.

Kontroll i utfØrelsesfasen
Utførelseskontroll skal bekrefte at utførelsen er i samsvar med kontrollerte tegninger og beskrivelser.
Gjennomføringen av kontrollen vil variere noe fra et fagområde til et annet. Det vil i hovedsak bli brukt
visuell kontroll, dimensjonskontroll, metodekontroll, kontroll med dokumentasjon av produktegenskaper,
egenskaps- eller ytelsesprøving (også kalt funksjonskontroll - f.eks. termofotografering, tetthetsprøving,
lydkontroll, trykkprøving, funksjonskontroll av ventilasjonsanlegg, alarmanlegg 0.1).

Kontrollsystem
Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (G0F) krever at foretak skal ha et system. Systemet
skal øke sannsynligheten for at tiltaket blir i samsvar med krav i eller i medhold av pb1. Systemkravene
er generelle og ikke knyttet til fagområde og tiltaksklasser. Men systemene som sådanne må tilpasses det
enkelte tiltak.

Ansvarlig kontrollerende foretak må ha system for kontroll i samsvar med GOF kapittel 2.

Kontrolldokumentasjon
Hensikten med kontrolldokumentasjon er å vise at kontroll er utført med et visst innhold og resultat.
Form og innhold av kontrolldokumentasjonen er viktig for den tillit kommunen kan ha til kontrollen.

Det kan være hensiktsmessig å bruke sjekklister for registrering av kontrollresultater og som huskeliste.
Sjekklisten må inneholde resultat av kontrollen. Det bør på hensiktsmessig måte angis hvilket krav det er
kontrollert mot med henvisning til kravsreferanse - prosjektmaterialet, byggeanvisning, egen prosedyre,
monteringsanvisning, standard o.l.

Det bør gjøres til fast rutine at det, i forbindelse med kontroll av en aktivitet eller et resultat, alltid
kontrolleres at det foreligger kravsdokumentasjon. Der det er aktuelt å bruke utfyllende dokumentasjon,
sjekkes det at den er riktig for bruken. Det må kontrolleres at dokumentasjon er av gyldig utgave med
siste godkjente endringer. For prosjekteringen vil dette være teknisk forskrift, Norske standarder o.1.,
mens det for utførelsen vil være kontrollerte tegninger, beskrivelser o.l.

Der det er mer hensiktsmessig, kan en f.eks. bruke kopi av en tegning eller tegningsutsnitt (kontroll-
kopi), til å avmerke resultat av kontroll - kontroll av riktig mål kan f.eks. "hakes" av.
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Dagboksnotater er ofte velegnet for registreringer av kontrollresultater for enklere arbeider.

Kontrollerkkering
Når kontrollansvarlige har gjennomført kontrollen skal det skrives ut en erklæring på at kontroll er
gjennomført i samsvar med kontrollplanen. Kontrollerklæringen skal vise til hvilken kontroll-
dokumentasjon som er utarbeidet, og er tilstrekkelig dokumentasjon for kommunens behandling av søk-
nad om igangsettingstillatelse og ferdigattest. Underliggende konrolldokumentasjon som sjekklister m.v.,
skal kunne fremlegges når kommunen ber om det i sitt tilsyn, jf. § 29 nr. 3.

Gjennomgang av metode eller kontroll av resultat
For noen arbeider - f.eks. støpning og etterbehandling av betong - kan sluttresultatet vanskelig kontrolle-
res. Kvaliteten av utstøpte prøver sier bare hva materialfastheten er under standardiserte forhold. Resul-
tatet avhenger av at en har gjennomarbeidede betongprosedyrer å arbeide etter og at disse er forstått og
blir fulgt.

Det kan derfor ofte være å foretrekke at visse arbeidsoperasjoner gjennomgås i forkant. Dermed økes
sannsynligheten for at resultatet blir riktig. Det bør vurderes fra gang til gang om dette kan komme i
stedet for å kontrollere resultatet i etterkant eller som et supplement.

Kontroll av at prosedyrene følges, kan med fordel gjøres som stikkprøver. Det vil ellers kreve uforholds-
messig stor kontrollinnsats.

Avviksbehandling og rapportrutiner
For begge kontrollformer må kontrollrutiner inneholde system for rapportering og oppfølging av avvik -
når det er oppdaget slike forhold ved materialer, metoder, komponenter at det ferdige byggverk med
omgivelser ikke kommer til å oppfylle egenskapskrav som forutsatt.

For å skapetillit til kontrollen, bør den kontrollerende ha utarbeidet et avviksrapportskjema. Når avviket
rapporteres er det en fordel å være konkret og direkte på sak med henvisning til krav. Avvik bør ikke
begrunnes med en subjektiv vurdering fra kontrollørens side.

Den ansvarlige for arbeidet bør på det samme skjema og på stedet angi hvordan avviket skal korrigeres
og gi en frist for korrigerende tiltak når dette er avtalt med kontrollansvarlige.

Kontrollansvarlig foretak må kontrollere at avviket er tilfredsstillende korrigert. Dette kan bekreftes på
det samme avviksskjema. Er korreksjon ikke foretatt innen fastsatt frist må den ansvarlige kontroller-
ende melde dette fra til kommunen.

Avvik som går ut over tillatelsen må godkjennes av kommunen for de utføres.

Kontroll med prosjektering parallelt med utførelse
For større prosjekter vil detaljprosjekteringen skje i takt med byggearbeidene. Igangsettingstillatelsen
kan i slike tilfeller deles opp etter en på forhånd godkjent milepælsplan. Milepælsplanen, kontrollplan
for utførelse og gjerne de ansvarlige foretak godkjennes ved første gangs søknad om igangsettingstillatelse.
Kommunens behandling av de øvrige delsøknadene vil kun omfatte kontrollerklæringer. Ingen arbeider
på byggeplassen må starte før det er gitt igangsettingstillatelse for aktuell del.

Det kan være usikkerhet om hvor detaljert prosjekteringen må være før kontrollansvarlige kan skrive ut
kontrollerklæringen. Dette bør i så fall avklares med kommunen på forhånd.

2. Ansvarligkontrollerendesplikter
Ansvarlig kontrollerende er den som kommunen skal forholde seg til når det gjelder forhold vedrørende
kontrollen. Denne har blant annet ansvar for nødvendig tilbakemelding til kommunen, og for å legge
forholdene til rette for stikkprøver. Den ansvarlige kontrollerende for utførelsen skal foreta sluttkontroll
når tiltaket er ferdig, se pbl. § 99, se forøvrig SAK § 29 nr. 2.

Kontrollerklæring fra den ansvarlige kontrollerende skal legges frem for kommunen. Denne er grunnla-
get for kommunens utstedelse av tillatelser og ferdigattest. En kontrollerldæring er et dokument hvor det
fremgår at kontroll er utført i samsvar med kontrollplanen og at alt er funnet i samsvar med krav.
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Hvis kommunen fmner at ansvarlig kontrollerende ikke gjennomfører kontrollen i henhold til kontroll-
planen kan kommunen kreve en annen kontrollform, jf. pb1. § 97 nr. 2. Kommunen kan da kreve at
arbeidene stanser inntil et nytt kontrollforetak har kontrollert arbeidene.

Kommunens myndighet

Kommunen skal gjennom sin saksbehandling, avgjøre om et tiltak kan gjennomføres eller ikke. Videre
har kommunen myndighet til å avgjøre hvilke foretak som kan stå ansvarlige for tiltaket samt avgjøre
hvordan tiltaket skal kontrolleres. Kommunen skal føre tilsyn med at foretakene utfører sine oppgaver i
samsvar med gitt tillatelse og ansvarsrett.

Kommunens tilsyn med kontrollen

Kommunen skal påse at kontroll blir foretatt. Herunder ligger det at kommunen avhengig av situasjo-
nen - må føre et visst tilsyn med kontrollen uavhengig av den kontrollform som er valgt. Kommunen kan
engasjere utenforstående sakkyndig bistand til dette tilsynet, dersom den selv mangler kompetanse eller
kapasitet. Slikt tilsyn bør gjøres etter en oppsatt plan. Dersom kommunen har grunn til å tvile på at det
foretas kontroll som forutsatt, skal den, i tillegg til planlagt tilsyn, gå inn og foreta gjennomganger av
kontrollen - gjerne med stikkprøver.

Kommunen kan gi pålegg om endring av kontrollform og/eller kontrollerende foretak ved påvist kontroll-
svikt. Kriteriet på kontrollsvikt som kvalifiserer til pålegg som nevnt må være at avvik ikke er oppdaget
og at dette kan føres tilbake til manglende kontrollsystem, kompetanse eller manglende oppfølging av
systemet (jf. pbl. § 97 nr. 2).

Tilsynets omfang

Etter pb1. § 10-1 første ledd har kommunen plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven følges.
Dette innebærer ikke at kommunen skal følge opp kontrollen i hver sak, men at den skal ha rutiner for
regelmessige stikkprøver. Kommune kan selv vurdere hvor, når, hvordan og i hvilket omfang tilsynet
skal gjennomføres.

Pbl. gir foretakene et stort ansvar og dermed en stor frihet i forhold til organisering og fremdrift. Men
loven har også strenge sanksjonsmuligheter for de foretak som velger å ta «snarveier» i forhold tillovens
krav. Tilsynet må derfor være såpass omfattende at det oppfattes som troverdig, slik at ingen fristes til å
ta «snarveier».

Kommunen må i sitt tilsynsarbeid sikre at foretakenes ansvar ikke bli svekket ved at den påtar seg
prosjekterings- eller kontrolloppgaver. Det er ikke kommunens ansvar å angi løsninger og det er heller
ikke dens ansvar å si når en løsning er god nok. Ved tildeling av ansvarsrett har kommunen akseptert at
foretakene har kompetanse til å gjennomføre de oppgavene de har ansvar for. Tilsynet skal kontrollere at
denne kompetansen brukes til å sikre at overordnede krav i pbl. blir ivaretatt i det enkelte prosjekt, og at
det utarbeides dokumentasjon som bekrefter dette.

Tilsyn med prosjektering

Kommunen har full rett til å gjennomgå prosjekteringen for å kontrollere om overordnede krav er ivare-
tatt. Det er forutsatt at tilsyn skal være i form av stikkprøvekontroll, og kommunen skal derfor ikke ha
rutiner som innebærer at den ber om å få innsendt prosjektdokumentasjonen i alle saker. I prinsippet er
det kontrollansvarlig foretak som skal gjennomføre kontrollen. En gjennomgang av prosjektdokumenta-
sjonen bør derfor ikke skje før kommunen har en kontrollerklæring fra kontrollansvarlig foretak.

Ved en detaljert gjennomgang av f.eks. statiske beregninger, skal ikke kommunen vurdere de løsningene
man kommer frem til er gode nok, da dette er foretakenes ansvar. Derimot kan den vurdere om alle
elementer er tatt med (f.eks. sperreplan) og at riktige forutsetninger er valgt (f.eks. krav til snølast). I
tillegg kan kommunen kontrollere at foretakene har brukt sine systemer for å sikre at krav i eller i
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medhold av pb1.blir ivaretatt. Finner kommunen feil bør den vurdere om systemene er gode nok.

Tilsyn med utførelsen

I motsetning til tilsyn med prosjekteringen kan det være hensiktsmessig å gjennomføre tilsyn med utfø-
relsen før kontrollerklæring foreligger, Kommunen vil da kontrollere om kontrollen gjennomføres lø-
pende og at dokumentasjon på dette foreligger.

Ved gjennomføring av tilsyn på byggeplassen vil det ofte være naturlig å begynne med en kontroll av det
arbeid som er utført. Finner kommunen løsninger som er i strid med tekniske krav eller tillatelsen, så må
dokumentasjonen kontrolleres. Fungerer foretakenes system tilfredsstillende skal det være uproblema-
tisk å finne ut hvorfor feil har oppstått og hvem som er ansvarlig.

Fremgangsmåten kan beskrives på følgende måte: Oppdages det en feil bør tegningene det arbeides etter
kontrolleres. Disse skal være signert av ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Hvis de ikke er
det, kan det gi grunnlag for at pålegg rettes mot utførende. Hvis kontrollansvarlig for utførelsen har
signert på en sjekkliste, kan det tyde på svikt i kontrollen og kontrollforetaket kan også være adressat for
pålegg.

Hvis tegningene er signert av de ansvarlige for prosjektering og kontroll av prosjektering tyder dette på
feil i prosjekteringen og disse bli bli adressat for pålegg.

Det er viktig å legge merke til at kommunen ikke lenger skal føre byggeplasskontroll. Ansvaret for den
«gamle bygningskontrollen» er nå privatisert og overført til ansvarlige foretak. Kommunen skal gjen-
nom sitt tilsynsarbeid, påse at kontrollen blir utført.

Tilsyn med foretakenes systemer

Kommunens godkjenning av foretak gjelder enkeltstående prosjekter. Dette innebærer at kommunens
tilsyn må rettes mot det enkelte tiltak og de foretak som er godkjent for ansvarsrett i dette tiltaket. Som
en del av sitt tilsyn kan kommunen revidere foretakets systemer, men bare i forhold til tiltaket. En
generell revisjon (uavhengig av den enkelte byggesak) av foretakenes systemer kan bare gjøres av sekre-
tariatet for Godkjeningsnemda (BE) dersom foretaket har sentral godkjenning.

§ 30 Sluttkontroll

Resultatet av sluttkontrollen skal fremgå av en eller fiere kontrollerklæringer for utførelsen som skal
overleveres kommunen. Kommunen skal på bakgrunn av erklæringen utferdige ferdigattest dersom tilta-
ket er bekreftet i samsvar med tillatelsene og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., se SAK § 19
tredje ledd.

Det er de kontrollansvarlige foretak for utførelsen som skal utføre sluttkontroll. Gjennom dette skal de
kontrollansvarlige bekrefte ovenfor kommunen at arbeidene er avsluttet og kontrollen er ferdig. Dette
kan gjøres ved at kontrollansvarlige foretak skriver ut en kontrollerklæring hvor det bekrefter at arbei-
dene for eget ansvarsområde er kontrollert i samsvar med kontrollplan og funnet i orden.

Det bør videre beskfives hvilken kontrolldokumentasjon som er utarbeidet. Dette kan være sjekklister,
foto av innelukkede konstruksjoner, rapport fra lydmålinger o.l. Denne dokumentasjonen skal ikke over-
sendes kommunen i den enkelte sak, men være tilgjengelig hvis kommunen ønsker å gjennomføre tilsyn.
NBR har utarbeidet egne blanketter for kontrollerklæring som med fordel kan benyttes.

For at den kontrollansvarlige skal kunne gi anbefaling om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse,
må det foreligge dokumentasjon av at kontroll er foretatt i utførelsesfasen. Det forutsettes da at det
allerede foreligger tilsvarende dokumentasjon for kontroll av prosjekteringen. Dette skal tas vare på ved
igangsettingstillatelse. Ytterligere kontroll av prosjektering som er lagt til grunn for igangsettingstillatel-
sen kreves ikke, med mindre det er foretatt endringer i ettertid.

Det er ansvarlig utførende som melder tiltaket ferdig til kommunen. Som oftest vil det være flere ansvar-
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lig utførendeog da er det samordnersom har denneoppgaven.De kontrollansvarligelevererkontroller-
klæringenfor sitt ansvarsområdetil samordnersomutarbeideren meldingtil kommunen.(jf. pb1.§ 98
nr. 1) Denne sluttmeldingenskal inneholde forutenkontrollerklæringer,«som bygget» tegninger hvis
det er mindrejusteringer,bekreftelsefra andre myndigheterog eventuellannen tekniskdokumentasjon
som kommunenkrever til sitt arkiv.

Kommunens tilsyn med sluttkontrollen

Når kommunenfår meldingom at et tiltak er ferdigskal den i prinsippetgi ferdigattestuten ytterligere
vurdering.Men hvis kommunenhar mistankeom at arbeideneikkeer tilfredsstillendeutført skalden gå
på tilsyn for å bekrefteteller avkreftetsine mistanker.

Hvis kommunenved slikt tilsyn finner at det manglerkontrolldokumentasjonav vesentligeforholdkan
den forlangeuavhengigkontroll.

Hviskommunenfinner at tiltaketer meldt ferdigpå uriktiggrunnlager detteet alvorligforhold som bør
få konsekvenserfor de ansvarligeforetak og da først og fremst den kontrollerendefor utførelsen.
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KapVI Diverse bestemmelser

§ 31 Gebyrer
Kommunen kan ta gebyr for behandling av søknader og meldinger om tiltak. Kommunestyret vedtar
gebyrregulativ etter pb1. § 109. Lovens øvre grense for gebyr er selvkost. Gebyrregulativene varierer
etter saks- og vedtakstype. Nivået på gebyrene varierer også. Det kan være eget gebyr for søknad om
dispensasjon. Det er vanlig å beregne lavere gebyr for å godkjenne ansvarlige foretak for ansvarsrett når
de har sentral godkjenning, enn der foretakene ikke er sentralt godkjent.

Kommunenes Sentralforbund har gitt ut en veiledende mal (KS rundskriv 34/99 datert 22. september
1999) for hvordan gebyrene bør beregnes i forhold til hvlike og hvor mange avgjørelser som tas i den
enkelte sak. En slik inndeling realiserer ett av formålene med typebestemt saksbehandling, jf. SAK § 10.

I gebyrregulativet kan det bestemmes at gebyr skal være betalt før søknaden behandles eller tillatelse blir
gitt. Tiltakshaver er ansvarlig for å betale gebyr. Regning for gebyr kan sendes via ansvarlig søker, men
eventuell inndrivelse av ubetalt gebyr kan kun skje hos tiltakshaver.

Veiledning og klagebehandling kan ikke belastes med gebyr. Det er heller ikke anledning til å beregne
gebyr der tiltaket er unntatt fra søknads- og meldeplikt. For mindre tiltak som unntas fra saksbehandling
på vilkår, se ny bestemmelse i SAK § 7 nr. 4 siste punktum, kan det fastsettes et mindre gebyr for den
saksbehandling slike saker vil kunne medføre.

§ 32 Sanksjoner—tvangsmulkt
Genereltom påleggog tvangsmulkt
Tvangsmulkt etter pb1. § 116 a skal fremtvinge at reglene følges og er ikke straff. Tvangsmulkt kan bare
brukes der det er gitt pålegg om å rette et ulovlig forhold. Tvangsmulkt er ment å være en enkel og
effektiv sanksjon og skal rettes til den som er ansvarlig for et ulovlig forhold. I perioden etter vedtak om
tvangsmulkt fremstår trusselen om tvangsmulkt som et press til å bringe et ulovlig forhold til opphør.
Tvangsmulkt påløper hvis et ulovlig forhold ikke er brakt til opphør innen en særskilt angitt frist som er
fastsatt i vedtaket om tvangsmulkt. Den som et vedtak om tvangsmulkt er adressert til, kan forhindre at
tvangsmulkten påløper ved å bringe det ulovlige forhold til opphør.

For at presset for å rette en ulovlighet skal bli effektivt, er tvangsmulkte.ns størrelse av betydning. Tvangs-
mulkt og eventuelle andre sanksjoner skal ses i sammenheng og må ikke bryte med prinsippet i pb1. §
116 b om rimelighet. Tvangsmulkt kan vedtas som et engangsbeløp, eller som løpende mulkt som øker
med tiden så lenge ulovligheten består. Der det vedtas løpende tvangsmulkt er det viktig at det ikke går
for lang tid mellom hver gang tvangsmulkten vil øke. Det kan også brukes en kombinasjon av engangs-
mulkt og løpende mulkt.

1 utgangspunktet gjelder forvaltningslovens regler ved fastsetting av tvangsmulkt. Dette innebærer blant
annet at det må gis forhåndsvarsel. Den tvangsmulkten er tenkt brukt overfor må gis anledning til å uttale
seg. Tvangsmulkt kan varsles samtidig med at det gis pålegg.

Vedtak om fastsetting av tvangsmulkt kan påklages. Det kan gis utsatt iverksetting av et vedtak om
tvangsmulkt. Da vil tvangsmulkten påløpe, men ikke forfalle i påvente av utfallet av klagen.

Tvangsmulkt tilfaller kommunen og må eventuelt inndrives av kommunen. Hvis betaling av løpende
tvangsmulkt ikke skjer ved terminforfall, bør kommunen følge opp med inndriving jevnlig for å gjøre
presset for å rette det ulovlige forhold effektivt.

Praktiskesituasjonerfor påleggog tvangsmulkt
Sanksjoner i forbindelse med saksbehandling og kontroll vil bl.a. være aktuelt der det utføres tiltak hvor
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saksbehandlingsreglenehelt eller delvis ikke er fulgt. En situasjon kan være bygging uten nødvendig
tillatelse,eller uten at meldinger sendtinn. Dettekan gjeldeheleeller delerav tiltaket.Det er vanligå gi
anledningtil å søkeom tillatelseeller sendeinn meldingfor ulovligutførtearbeiderder detteer nødven-
dig, men ikke gjort.

Det bør gis pålegg om at arbeidene skal innstilles der det ikke er sendt inn pliktig melding eller gitt
nødvendigtillatelse.Pålegg skal gis med en frist til å innrette seg etter påleggets innhold.Fristen kan
være kort ved pålegg om å innstille ulovlige arbeider.Det kan fastsettes tvangsmulkthvis pålegg om
stans ikke blir fulgt. Forhåndsvarselom tvangsmulktkan gis samtidigmed pålegg om stans.

En strengerereaksjon, som er forutsattbrukt bare i spesielle tilfelle for eksempel ved grove lovbrudd
ellerder det er maktpåliggendeå stansearbeidene,kan være å vedtatvangsmulktsamtidigmedet pålegg
om opphør i arbeidene.Ved k om tvangsmulktkan da gjøres utenforhåndsvarsel.Mulktenvil eventuelt
påløpe hvis arbeidet ikke er innstiltetter at fristen i påleggeter ute.

I enkelte tilfellekan det være aktueltå gi påleggom å bringede formellesider ved et tiltak i orden.For
eksempel der det er etablert et forholdhvor søknad ikke er sendt inn, men tiltaket vurderesslik at det
ville fått tillatelsehvisdet var blitt søkt om. For å øke presset i et påleggom å bringesakeni orden,kan
det samtidigmed et sliktpåleggogså varslesommuligvedtakom tvangsmulkt.Fristeni påleggetbør gis
en lengde som gjør det mulig å bringe de formellesider ved tiltaket i orden i form av søknad,eventuelt
melding.En annen situasjonsom kan gi grunn til å fremtvingesøknadpå denne måten, er at det vil gi
bygningsmyndighetenemulighet til å ta standpunkt til om tiltaket vil bli tillatt etter de materielle re-
glene, så som plangrunnlag,byggereglerosv.En slik saksbehandlingvil bringeklarhet i om pålegg om
retting eller riving er aktuelt.

Straff
Selv om en etterfølgendesaksbehandlingvil kunnelegalisereet ulovligtiltak, kan det i groveretilfelle
være aktuelt å anmeldeutførelseav større tiltak uten nødvendigtillatelsetil politiet.Tvangsmulktvil i
slike tilfellerbare kunne stanseulovligutførelse.

Saksbehandlingenbyggerpå gjensidigtillitmellombygningsforvaltningenog tiltakshaverog de ansvar-
lige i forskjelligefunksjoner.Etter endringenei reglenefor saksbehandling,ansvarog kontrolli 1995er
saksbehandlingenennåmer avhengigav opplysningerfra de ansvarligei ulike funksjonerenn tidligere.
I den forbindelsekan det unntaksvis bli gitt uriktige opplysningeri søknader,meldinger,erklæringer
eller andre dokumenter.Den som gir uriktige opplysningervil kunne rammes av straffeloven§ 166.
Anmeldelsefor uriktige opplysningerkan være aktuelt der det er mistankeom at det med vilje er gitt
uriktigeopplysningeromfaktiskeforholdsomskal væregrunnlagfor bygningsmyndighetenesavgjørel-
ser.

Hviset foretaker ansvarligfor antatt straffbareforholder det ikkenoe krav til at forvaltningenvurderer
spørsmåletom uriktigeopplysningerer gitt med vilje. I slike tilfelleer det nok å fastslå objektivtat det
er gitt uriktige opplysningerav en viss betydning for at anmeldelseav et foretak kan være aktuelt, se
straffelovenskap. 3 a. Foretaksstraffkan også være aktuelt ved anmeldelseetter pb1.kapittel 18.

§ 32 a Fastsetting av blanketter

Paragrafener ny ved forskriftsendringensom trådte i kraft 1.januar 2000. Departementetkan fastsette
blankettertil bruk ved søknadog melding.Detteer ikkegjort.Et eventuelt vedtakom dettevil føre til at
kommunenevilkunnekreveat søknaderog meldingerblir sendtinn på fastsatteblanketter.Kommunene
må da på sammemåte godta at slike blanketterblir brukt.

Det er langpraksismedbrukav blanketteri forbindelsemedbyggesaksbehandlingen.Brukavblanketter
er et viktigbidragtil forutsigbarog effektivsaksbehandling.Det anbefalesderforat blanketterblir brukt,
for eksempelblanketterfra NBR.

-56-



‘fg,

SAKSBETIANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

§ 33 Ikrafttreden

Saksbehandlingsforskriften trådte i kraft 1.juli 1997. Endringene som ble vedtatt av departementet 13.
desember 1999 trådte i kraft 1. januar 2000, se også rundskriv H 33/99 av 20. desember 1999 fra depar-
tementet.

§ 34 Overgangsbestemmelse for overnattingssted, sykehus mv
(Byggverk i risikoklasse 6)

Overgangsbestemmelsen om uttalelse om branntekniske forhold i visse saker gjelder ikke lenger. Sta-
tens bygningstekniske etat vil fortsatt kunne veilede om slike spørsmål.
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Vedlegg A

Blanketter
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Søknadsblanketter - eksempler

Norges byggstandardiseringsråd (NBR) har utvildet et sett med blanketter til hjelp i kommunikasjonen
mellom kommunen og aktørene i en byggesak. Ved riktig bruk vil blankettene mkedlegg gi kommunen
tilstrekkelig med opplysninger slik at den kan fatte vedtak i saken. Blankettene må sees som en helhet og
vil ikke ha samme verdi hvis de tas ut av den sammenheng de er ment å være. Statens bygningstekniske
etat anbefaler bruk av disse blankettene, så langt de i det enkelte tilfelle virker forenklende i kommuni-
kasjonen i søknadsfasen. Blankettene vil også bli tilgjengelige på internett første kvartal 2000.

NBR 5152 Søknad om tillatelse til tiltak

Blanketten benyttes for tiltak som er søknadspliktige etter pbl. § 93 uavhen-
gig av den prosess som velges (ett, trinn, to trinn, enkle tiltak).

Blanketten gir kommunen opplysninger om hva som skal bygges, plasse-
ring av tiltaket, hva det ferdige tiltak skal brukes til og hvem som er tiltaks-
haver. Videre skal det fremkomme hvordan tiltaket forholder seg til plan-
bestemmelsene og overordnede krav i plan- og bygningslovgivningen. Søk-
nad om ansvarsrett for ansvarlig søker er innarbeidet i blanketten. Blanket-
ten har liten verdi i seg selv og må alltid følges av et sett med vedlegg.

NBR 5153 Melding om tiltak

Blanketten benyttes for melding om tiltak etter pbl. § 81, 85 eller 86a. Ritig
utfylt gir blanketten rn/vedlegg kommunen tilstrekkelig opplysninger i sa-
ken slik at komunen kan ta stillig til om meldingen kan godkjennes, omgjø-
res til søknad eller avslås.

-
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NBR 5154 Nabovarsel

- - Blanketten benyttes til å varsle naboer og gjenboere, jf. pb1. § 94 nr. 3, og
skal sendes rekomandert.

NBR 5155 Gjenpart av nabovarsel

Blanketten sendes komunen. Første side fylles ut lik det nabovarsel som
skal sendes de varslingsberettigede. På andre side dokumenteres det at var-
sel er sendt rekomandert ved postverket kvitteringer. Alternativt kan berørte
naboer selv kvittere på blanketten. Hvis naboen krysser av på « varsel mot-
tatt, jeg samtykker i tiltaket», regnes lovens krav til nabosamtykke som opp-
fylt, jf. pbl. §§ 70 nr. 2 og 95 b.

-

%.1...?=""" ."'" 4.•

NBR 5145 Kontrollplan for prosjektering

Blanketten legges ved søknad om rammetillatelse ev. søknad om
tillatelse. Riktig utfylt gir blanketten kommunen nødvendige opp-
lysninger om hvordan det skal dokumenteres at alle relevante krav
i eller i medhold av pbl. skal oppfylles. Videre gir opplysninger
om prosjekteringsoppdelingen, hvordan kontrollen skal gjennom-
føres og kontrollfonn, jf. pb1. § 93 b nr. 1.
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NBR5147 Kontrollplanfor utførelse
Blanketten legges ved søknad om igangsettingstillatelse ev. søk-
nad om tillatelse. Riktig utfylt gir blanketten kommunen nød-
vendige opplysninger om utførelse- og kontrolloppgaver som må
belegges med ansvar. Videre fremkommer det at tiltaket vil bli
gjennomført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i el-
ler i medhold av pb1. ved at det skal arbeides etter kontrollerte
tegninger og beskrivelser. Det fremkommer også av planen hvor-
dan kontrollen skal gjennomføres og med hvilken kontrollform,
jf. pb1. §§ 97 og 98 nr. 1.

NBR 5162 Søknadom ansvarsrett
Blanketten benyttes når et foretak søker om ansvarsrett i den enkelte bygge-
sak. Riktig utfylt vil det fremkomme hvilken av oppgavene beskrevet i h.h.v.
kontrollplan for prosjektering og/eller kontrollplan for utførelsen foretaket
ønsker å påta seg ansvar for.

NBR5163 Søknadom lokalgodkjenningavforetak

• Blanketten benyttes når foretak som søker om ansvarsrett ikke har sentral
godkjenning. Riktig utfylt er blanketten en dokumentasjon på foretakenes
kvalifikasjoner.

••••

-I
	 I

...............
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NBR 5149 Kontrollerklæring
Blanketten benyttes til å bekrefte at kontroll er utført. Utfylt blankett er

r dokumentasjonen kommunen trenger for prosjektdokumentasjon og slutt-
kontroll.

NBR5168 Søknadom endringav tillatelse
Blanketten benyttes for å søke om endringer i forhold til gitt tillatelse. F.eks.
når detaljprosjekteringen viser at fasadene må endres i forhold til det som er
godkjent i rammetillatelsen. Søknad om igangsettingstillatelse sendes inn
på gitt rammetillatelse. Arbeidene i grunnen og kjeller kan da starte opp
mens kommunen behandler søknaden om endring.

—

NBR5151 Søknadom igangsettingstillatelse
Blanketten benyttes som følgeskriv for søknad om igangsettingstillatelse
(trinn 2). En igangsettingstillatelse kan deles opp ytterligere. Ny søknad
med vedlegg sendes inn for hver delsøknad.

== 	=.=

1
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Vedlegg B

Dokumentasjon av søknad om tillatelse
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Prosjekt: Søknad om tillatelse Innhold
Liaveien 12

innhold

Søknadskjema

Vedlegg til søknad :
Al - Beskrivelse av prosjekt

B1 - Gjenpart av nabovarsel

Cl - Situasjonskart

C2 - Terrengsnitt - høydeplassering

D1 - Fasadetegninger

D2 - Plantegninger - snitt

D3 - Perspektivtegninger m/omgivelser

El - Kontrollplan for prosjektering

E2 - Kontrollplan for utførelse

Fl - Søknad om ansvarsrett - Tømrermester Hansen AS

F2 - Godkjenningsbevis - Tømrermester Hansen AS

F3 - Søknad om ansvarsrett - Rørleggerspesialisten AS

F4 - Søknad om godkjenning av foretak - Rørleggerspesiatisten AS

G1 - Kontrollerklæring - bygningsteknisk prosjektering

G2 - Kontrollerklæring - sanitærteknisk prosjektering

Ved søknad om tillatelse om «enkle» tiltak (pb1.§ 95 b), og ved søknad om tillatelse i to trinn (pb1.§ 95
a) vil søknadsdokumentasjonen være lik ved samme type tiltak. Søknad om rammetillatelse har vedlegg
Al - El, og søknad om igangsettingstillatelse har vedlegg E2 - G2.
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Prosjekt: Søknad om tillatelse Søknadsskjema
Liaveien 12 side 1

Konentinsessakey

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygnlngsloven (pbl) § 93, jf fruskritt av
22.1.1997 om saksbehandfingog kontroll (SAK).

Søknad om ansvararett
for ansvarlig søker
pbt § 93 b

[X] Ett-trinns søknadsbehandling
pbf § 951f SAK §§ 12, 14 og 15

D Rammetillatelse pbI § 95 a jf SAK §§ 12-14

EEnkle tiltak pb1§ 95 b jf SAK §§ 12 og 16

kommune. (Solmacl rned vedlegg fyges dog leveres 12 aksarnplarer,
evekstraaelt alter avtade rned kornmiffion)

Sleropel

El Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
etter arbeidsmilleloven (aml) § 19
(for tillak med eksisterende eller tramficlIgearb.p1)

TlArbetdeltlaynet K(Satakahaver lentier en fullatenda utlyit sokned rnad alte
nedvendlge vedlegg oue.nutunrnej

Elendam/
byggested

Tfitakets art

ON§ 93

anr Elnr..741 Fastenr Sekv4onsnr Koardinater (fyles ut av korornunen)

Adm" '" .thivE/en, /2, 4/332 fe2
(Vedseided candeUngellerbortfasteavenhetgtpb1§93 h) benyttasegetaeknadiskjetna.)

Oppdeting/sammenføyning av bruksenheter, bolig

SkIlgreklamelnnrelnlngerannhegnIng mot veg

Vesentlig terrenginngrep

Anlegg av veg/p-plass

Andre Mtak

SPOSIIISerkorttiltalmtsart

0,~ziv4. ,-<ty ,E.g/4"crozl.s P4 Torrr
.e.F4vc..27" Pok Isc.etGrcm,/74.

14)41MIS9AIlbY119'PåbY99AwIderbY99
Varige konstruksjonerog enlegg

FasadeendrIng, vesentlg endnng eller
vesentlig reparasjon av bygning eller antegg

aruksendring

Riving

Oppfering/endring av bygnIngsteknIske Installasjoner

 •  ..

Planlagt
bruktformål

X BoligNYPINS

BolIggarasje

Bygn. med arbglasser
    

Driftsbygn.1landbruket

Annet

Beakrk

.&, 4/ /745i, EN z,ey.~4Ez-.
vlsr P4 S.1-4~.41, (.37,11Xr

v,1 ET s•EN,ffiz£
rws-Pcw,r7-.

pb1§
es)

-

Det søkes dispensasJonfra bestenunelsene 1:(begrunnelse for dispensesion gis på eget ark)

Plan- og bygningstov El Arealplaner Beelaiv

Forskrifter tll pb1

Kommunale vedlekter til pb1

Vedlegg nr
A-

Forhåndskanteranse er avholdt X Nel DersomJe- vedlegg referat A -

Opplysninger til søknaden
Beslutvelse av hvordan Illtakel opplyllerbyggesaksbestemmelsene,planbestemmebene og planvedtak etter plan- og bygnIngsloven
Innenfor angitte områder.

2. Situssions- TStakel er vIst på sltuasjonsplan med målsatt inntegnIng av befiggenhet I plan og høyde og ev
plan i forholdtil eksisterendebebyggelse, elendomsgrenser og veger

1. UtfonnIng,
tlIpasnIng

pb19 74, 2. ledd
SAK § 14 nr 4 e Nel

Eslettsk uttorrningog lorholdet tå
sMtt, fasade og ev folomontanje.

Er kravene III estetikk I pbt,
ev kommunale retningslInjer,
veiteder og/eller bestemmelser

arealplaner Ivaratatt?

""lbe",t4~:e dFF,V£WÆVLE re-0,7,1141/—

/-6- "Fp44/4,,reWSTA,"7-
12£4.5',Eiv.e- FÆ rt,,t4 774,4".f.47-
or,,,t-.44v4.~,swo,see.aé cf&TF."2.ex,vcry

r/1 r Pd KekiL .44r l'Aierfi~,P,2  FA'Alid. (>
* <-•

omgtvelsenevises på perspektivtegnInger, plan, Vadlegg rtr..
D

vcer,gririr7

s. Fltalloldasse Brannklease

nr 5152 Nr 705152 Sem & SlenetsenProkornAS,Osto 6-1999
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Prosjekt: Søknad om tillatelse Søknadsskjema
Liaveien 12 side 2

2

Arealdel av kornrnuneplan
Planons navnfrelent~ion

4. Planetatus Realdedn98P12n

Bebyggelsesplan /6-2,~1/4-~ 7.72
Foreral re~byggeStspieniareakka av kommuneplen - beskriv Tilett grad Wutnytting

6 % 2.4

Sum

Oppmålt
tomt )(Ja Net

Tornteareel z

Eldre bebyggelse NY bebyggelu

Antall etasjer (TEK § 4-1) 2
Antall bruksenheter (NS 3940)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK 3-5) st5 Ø95— rn2 j4f rn2
Bebyg-

Bebygdareal (NS 3940) m2 Z8 m2 749gelsen -
sharrelae
og grad ev

Beregnet gred av utnyttingsom følge av tiltaket 12% gy.1)utnytting

Vis beregning avgredavutnyning

70 r ki-at

jg

	

(fitmyt.947- 24/~z.

	

1r5/4 E772,-.e .4",;e•.3Y(IP.---(8.,..N)*/00/425-=/S%)

Itriste avstand fre den planlagte bygnIng fil: veT
 Nabogrense 6 — nidt. ? 2.8 AnnenbYgninIV "

Går det heyspent krattlinja/kabel a over eller i neerhetenav tomta? EllJa £31 Nel
Avetend

1:3Går det privtofl. vann- og avlepslednfrig I eller nerheten av tomte? Ja Nel

Dersom det går slik kraftfinjearabelftedningeri, otør eller I nærheten av tomta må tiltaket Vexliegg nr
det her søkes orn væreavklart med berert(e) myedighet(er)frettighetshaver(e) 1-1-

•

Nel Dersom nei beekriv kompenserende 1111aki vedlegg
vadtdas
A -
Vareetignr

Nel Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak Ivedlegg A —

Vedlegg nr
Nei Dersom nel, beskriv kompenserende tiltak 1vedlegg A -

Tomtaharatkomsttil følgende veg som er opparbeldet og åpen for almInnetg ferdsel: Otr tiltaket endrede

Rittevegtfylkesveg Er vegsjefens avkjøringstidatelsegltt? 1Ja fl Nel
avkjøringsforhold?

Kommunal veg Er kommunens avkjørIngstillateleegltl? 	 Ja El Nei Ja E:3Nei

Privat veg Er vegrett elkret ved tinglysterklearIng? Ja Nei

Tiknyttet ForelIgger rettIghel for tilføring av vann Nel
over annens grunn ved tinglyst erklærIng?

ft< - oftendlgvannverk priva1vannverk
Beskriv

- annen prival vannfonsyning,innlagt vann

annen privat vannforsyning, ikke Innlagt vann

Offentlig avlepsanlegg PrIvat avløpeanlegg Skal det installeres vannklosett? El Ja 	 Nel

	

Foreligger utelipostillatelse? Ja Nei

ForellggerretlIghel om avløpsardegg over annens grunn ved tinglyst erklearIng? Ja Nel

Takvanniovervannføres 51: Avlepssystem - Terreng

Foretgger det tlIstrekkeligsIkkerhet mot fare eller vesentlIg ulempe som følge av:

Grunnforh.
pb1§ 68

Nesfere mv
pb1 68

Iffigrforh.
bl 68 Jft

Atkomet

vegloven
pb1§§ 88, 67

Venn-
foreynlng

Pb1§§ 65, 67

Avløp
pb1§§ 88, 67

Overvann

K Ja

K ja
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Liaveien 12 side 3

3

	

X NYbY99 Endring
Arbeldets art

PåbY9941.1bY99 Riving
pundaynen- Grunnmur Peler
tering Banken/såle

Materialer I batrekonstr. (utgjør minst 25 % av konstruicaj.)

	

- vertikale konstruksloner - borisontale komtruksjoner
0

2

Tre D Lettbelong Tre fl Lettbetong Tre 131Lettbetong 4

Betong 113 Melallng Metall 6Betong n Metall 3 Beto

6 Tegt 9 Annet 9 Annet 5 Tegl 9 Annet

(maks 3 kryss) (maks 3 kryss)

Annet, beskrIv

Annet, beskriv

Materialer yttetvegg
(mln. 25 % av konstruks).)

(maks 3 kryss)

Oppvanning (maks 1 kryss)

Vedfl Oftelyrant

Oljefyrt Ej.
Ildsted fl

El Jved
04efyr- (a)linie(Yr-
anlJel.
09e/yrt ri Oljetyri
ødstedlel. sta Ildsledived

Elived 9 Annel

BeetrivelseavVeCIIIM

Redeglerelser, dispensasjonsseknader

Nabovarsling

Kart, sltuasjonsplan

Tegninger av plan, snitt og fasade

KontrolIplaner

Søknader om ansvarsrett, ev søknader om lokal godkjenning av foretak

Konfrolierklæringer

Utialelser tra andre olt myncIgheter

Andre vediegg

Ernffe rtr fra - til

(

- 2
-

f - 2

F ? - i./

- 2

H

. ...

Nadvendlg godkjennIngsområde I forhold 111tittaketGodkjenningskatelogen)

Foreligger sentral godkjenning Innenfor ansvarsområdene? Legg I Ififelle ved godkjennIngsbevis

Seknad om lokal godkjenning for område(r) hvor sentral godkjenning ikke foreligger

sØK 0.Y 0. /
Verlim nr
F-
Vradleggnr
F-

Ansvarlfg seker for tinaket (SCIK) Yiltakshaver

Fc'et"
7ri-Ze4":C~-S7-"? rtigr4Zr~ %

N''''' lit.  ~5~
A4""» 5iV4eXeE)eL /.4- 2,1 	 Feid 9 e.,44.9- 12

Pa'''' 'Ponts"4135-2 Kt.-PFz-
postrv,poststertyjs.2 t...k. E.,:ap,E,

Organlaujonsar Telebn(dert2
0'z.,L2g

Kon"P "'" Å2C.Z7v Enkeltperson SelskapPaglaamele Otl. vfrkSoinhet
Orro Underskffit Dato Underskrilt

å

4/.4/. 2opo .0r/r;#--7.41-71--/za~~...-- 0/O../. 2‘,Z1-b 


14.ntas rnedblråkbokstrwer GjeMet nredblolArborretårer.
3.1)r,C.Ai 7542/,/.5.k-/).P.,1.1A45".&7/5/

•

Kornmumnsnrwn(sternpell

Deto Underørrift
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Prosjekt: Søknad om tillatelse Søknadsskjema
Liaveien 12 side 4

4

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Hvis tittaket berører eksIsterende eller framtidge
arbeidsplasser, skal Arbeldstilsynet motta en komplett kopi av
søknad om tillatelse til tittak med adevedlego, il aml § 19

Tiltakshaver er ansvarlig for søknad om Arbeldstilsynets samtykke, som gjelder for alle tiltak med
arbeidsplasser (yrkesbygg eller andre tiltak som kommer inn under arbeidsmiljeloven).
Arbeldsmiljøfaktorer som er vurdert og tatt hensyn til skal kunne dokumenteres. Utdypende informasjon
fås ved henvendelse til Arbeldstilsynet eller via intemett http://www.arbeidstilsynet.no/

. .

Easisterende arbektsplasser

FramUdige arbeldsplasser

ArbeidsmIlefektorer som er vurdert (Int best.nr 324, § 1 pkt 2 og 3)

. .

Dokumentasjon på ansettes medvirknaig (AMU jf aml § 24 c og d, vemeombud jf aml § 26 e I)

Dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning

Vedlegg K sendarskun tifAdmidstllaynet

Tiltakshaver fot datte tinaket
Narn

Deto Underskrin

Ojentas rneaotickbassswer

Byggherreforskriften gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser for alle typer
tiltak.Tittakshaver (i forskriften kalt nbyggherre») er ansvadig for at forskriftens krav ivaretas og at
tilstrekkefig dokumentasjon er tilgjengelig for Arbeidstilsynet ved eventuelt tilsyn på bygge-/ardeggsstedet.

Vedleo) nr
K —

Veclegg
K —

Venbegg nr
K —
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Prosjekt:
Liaveien 12

SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: Al
Beskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Det søkes om tillatelse til oppføring av en enebolig på eiendommen Liaveien 12, gnr. 11 bnr. 24. Eien-
dommen er regulert til boligformål. Prosjektet er vurdert til å være i samsvar med reguleringen.

Plassering av garasje er vist på situasjonskart. Denne vil bli meldt på et senere tidspunkt.

Grunnforhold
Grunnen består av lite telefarlige løsmasser og noe fjell. Det må derfor påregnes noe spregningsarbeider
i byggegropen.

Ventilasjon er planlagt med tilluft via spalteventiler i vinduer og mekanisk avtrekk i kjøkken, bad og
vaskerom.

Utkjøring vil skje til etablert stikkvei slik at avkjøringsforholdene ikke blir endret.

Tilknytningspunkt for vann, avløp og elektrisitet er i tomtegrense mot stikkvei. Stikldedning blir derfor
kun på egen grunn.
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SAKSBEFIANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg:B1
Liaveien12 Gjenpart av nabovarsel

Gierspørtay naikivarsel
for tiltaikettiir pIt n!.• bygningsloven
(vedlegg til seknati/melding)

111kommune

Tlitak på elendommen:
Gnr , Bn/

21. 1
Fe-stenr Seksjonsnr

Eiandommertsadresse

VE/EN /2 , i<152
Eierdester

AW.E. /11,4N5E/ye

For ovennevnte elendom er det I benhold tll
bestemmelsene I § 94 nr SI plan- og bygningsloven
ev 14. juni 1985 nr 77, sendt følgende naboversel:

ntak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, pbl § 93.

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven - drittsbygning i landbruket, pbl § 81.

Melding om tittak etter plan- og bygningsloven - mindre byggearbeid på boligeiendom, pbl § 86a,
Nabo eller gjenboer som har Innvendinger mot tiltaket, kan kreve at meldingen blir behandlet
som søknad. Slikt krav må være kommet fram til kommunen innen 2 uker etler at dette varsel
er sendt.

Tiltakets art
pb1§ 93

Nybyggnilbygg/påbygg/underbygg

Varige konstruksjoner og anlegg

Fasadeendring, vesentfig endrIng eller
vesentlig reparasjon av bygning eller anlegg

Bruksendring

Riving

Oppforingtendring av bygnIngstekniske Installasjoner

H Oppdeling/sammenfoyning av bruksenbeter, bofig mv

Skittlreklameetnretningerlionhegningmotveg
VesenIng terrenginngrep

Anlegg av vegip-plass

Andre tiltak

Spesitiser kort Glakets ert

C••4~/SP4

Beskrly

Planlagt
brukftormål

Sterrelse ny
bebyggelse

	

Gesirnshoyde Moneheyde Debygd real

	

..."At /0 m 4!)

X BOligbygnIng Fritidsbolig

Boliggarasje DrIttsbygn. I landbnikel

Bygn. med arb.plasser Annet

Søknad om bruksendring pbl § 93, 1. ledd c)

Fra:

Søknad om dispensasjon
Anpi nzermere hvilken regoliplan det tokee dispensasion fre

- pbl § 7 ogreller § 88

Fylles ut
ved søknad
om deling
eller
bortfaste

Søknad om delingstillatelse
- pb1§ 93, 1. ladd h)

Elondornmen skel benyttes ta - beskny

Søknad om tillatelse tll å feste bort del
av elendom (mer enn 10 år)
- pbl § 93, 1. ledd h)

Søknaden/meldingen kan sees - adreskt

på kommunens kontor:

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
, Sted Dato Underskatt hiltakshavertansvarlig seker)

.0
22 E ."5.4% ‘''‘C)1' , 2cao

oNeånr 5155 Nr 70511eSBere,Nitenereen FroltomAS,Oste 5.1999
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Varselef modatt
Dats sk.

2 Varseler megatt
Jeg samtykkerI Illleket

P;24. 11111111N
00011 YOUngitergal
FIR 0028 3401 7 NO

31/er.e/s/ .9,9-AlsEW

Adroe. /17 ;

14k)S/E1 2 P45'35:2

EierWle+Me. navn

Admse Postr, Pnehled

Seksq.sn,

Seltsionanr

Sekijonsnr

Selalionsnr

"f"(

.Z/Air/V
anr en, Fesknt

Ad— //4-1~ 19'
Gnr Bnr FasSenr

z.7
Adrease

/~6--/V

Gnr Onr Frosat«

22
Admese

Z/g4i1P,E/EA, g
Onr enr Festenr

1-1 23

P17-6'2
Actrease

SiittSamlet antall sendinger.

•

Bendemlbyggested
Grx. an, Firstenr

f'sf

Nabo-/glenboerelenclom
On. BrIr Festunr SeksJons,

/2 /9

A" :;143V4-P1//4/N/ 239/
Gnr tanr Festann Sokajonanr

Adralse

Onr Onr Festen, flekelonsw

Adrea5e

7£11,7/6".:17rE,A, 23_?
enr Festenr Seksioneffir

Mraese

Sehajone.

76,ey.441:, C,G.4I9EN
Mreasa

Ah«izvÆv£-", 2
ElemllaMon navn

',•.f.1°/A/z2vs 772 /

Bersitesans fLOVI1

Adrcessa

7:aIi0A2Æ'"1 2
0100i1e00ra nevn

,41/1,".v e'
Adrasse

57eVe6r/9-74

Det er dags dato Innlevert rekommandert
sending tn ovennevnte adressater,

Elli

Nabo-Irgenboereiendometersftesters neyn Postans kVilleting
Emrs4estenenavn eeee Youngslorgar •

,V/444 17,4i 277A/S.-/ r*1"23 34577 040

PflMnr

77;?", VE..0 / / 2csa i/
Eleranastaranawn

002a Youngatargal
ARooza3,1567 140

P5576-2.' 1111osee veunseeorem
I , RR 0028 34.5,3 7 NO

Personag kyllteringlor moese varsel

2 Verseler mottatt
Jeg samlykkerIIlltaketVersaler mottall

Dato Skr

1
Varseler mottall

Dato then

1
VerselOf monaU

Data skin

2 Varseler motratt
Jeg samtykkerIfirtaket

2 Versel er mottatt
Jeg samtykkerI lillaket

E1e00.11. rønn

42NE cr4 4:9/2/ ,

7bPP.6—^,
' 1103Acirece•

Eharaffm,11. raNn PosteMdece
rog,

1
Vameler mottatt

Dalo son

1

Varseler mottatt
Dato &sa,

Varsetet mottart
turs Sion

.01.o<:  )
SIgn

' talasYoungsenrgaa 1
AR 0025 34/.0 7 N0 Varselermottett

Dato Skin

2 Varseler mottatt
Jeg sarnlykker1Illiaket

1111111111ffin

C'R'll":0°27370'r 7140

.1111111t1I 11111111
01120 sfeuNgsterol '
RR0028346.17NO

2 Varseler mettatt
Jeg samtykkerIaltaket

2 Varseler mottatt
Jeg samtykkerItiltaket

2 Varseler moltatt
Jeg samtykkerItillaket



SAKSBEHANDLING OG KONTROLI. I BYGGESAKER

Prosjekt:
Liaveien 12

Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: Cl
Situasjonskart

12/10

1

Tonitegrerne

11/25
102 --1,0

i 2

01

Uteplass°-3. +

1/24 P

5

11/23

Byggegrensemotvei

A 1Byggegrense mot vel

11/21

11/20 R B

0

•

Målestokk 1:500 (ikke i målestokk i eksempel)

11/22

/1/19
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Prosjekt:
Liaveien 12

SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: C2
Terrengsnitt

B 12no

11/25

Tortitegre:\:1:1

11/21

ro

11/20
R / EB 11/22

/7_ \

123
124.3

123,5123,5
123,7

ca. 50,5 m

Snitt A-A

Vei

127,8

Vei

123

124,3

123,5

26,0 m Snitt B - B

11/23

Byggegrense rnot - 1.0

A
63(g9egrensemot vei

I 0.2

•

Ub3PlaSSG'...3.

ei1/24 P.

1

5

122,2
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Vir.2

SAKSBEHANDL1NG OG KONTROLL i 13YGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg:Dl
Liaveien 12 Fasadetegningersyd og nord

LEJ

Eksisterendeterreng — —
Fremtidigterreng Fasade

fl

Fasade 3
Eksisterendeterreng
Fremtidigterreng
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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt:
Liaveien 12

Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: D2
Fasadetegninger vest og øst

Eksisterende terreng

Fremtidig terreng

—
Fasade 4 — —

= =

Fremtidig terreng

Eksisterende terreng Fasacle2

-78-



1W'

SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt:
Liaveien 12

Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: D3
Plantegninger hovedplan og loft

\ 37
10200 1000

10x14

36,1 nW7,9
17x21

Vask

	

5,0 rs' wc
2,6 rri'

	

9x21 9x21

IF

	

/ I III , Fl
II

Entre Ii
5,011'11 C‘I

I

10x21

0

11x17 11x17




ILI

El




Igøkken
18,6 m2/4,3

1111

o,

=
10x14

=

s,





17x17






3000




2380 2250




10200







5x8




ti
J

—




- - -- -

H=1900





Bad






9,2 rrN1,2







CN

---

Alkom
17,6 mV1,4






Co Sov.




12,1 m2/1,2

3600

Hovedplan

Sov.
15,4 m2/1,8

sov.
11,1 rt?/1,4

.0

Loft

10x14

36003000 3600

H=1900

Co
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71w
SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vediegg: D4
Liaveien 12 Kjellerplan. Snitt.

10200 1000

Sod
12,8 r& 12,0m.

Trapperom
6,5 rrt,

0 0021

31,1 nO

1004

10x4

0500 3000 2350 2260

Kjeller

4524

L.

+ 124,3

A

Snitt
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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: D5
Liaveien 12 Perspektiv m/omgivelser

11
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KornnumenssaVonr

Adre" 2/~../V

Dost'tad

Ansuar119søker bekrefter at kontroOdanen dekker alle
aktuelle ornråder I henhold til plan- og bygningeloven
med forskrifier for dette tataket
omIaltets nwer,

Ai4r,"5,b-,et
DaloUnderskatt
0/. 0/. 2.247

Konnnunenanavn(sternpolt

av

DnrFeatan, Bekajor Dato Underskrilt

Fegrearade tatakaldasee KIIIV

Angt aktuelle fagomrader.
Beskdv hva oppgaven Angl referanse tit

andetter ag engl trnakeldasse. krav I eller I medhold av
Bruk forkinnsvls kode og tekst plan. og bygningsloven

fra Godkjenningskatalogen

.44,10,r4,erewisK 00 § 7 - 2
ns-~ «csAk er - e

.affwai r/c, 7f5 ,
"X,41"4. 04 ..rnFA/~4 r ra•A" 7

.soys+4 db"mt -
rek- 8-2

AX4s5 - rtk ; 8 - 3
Es7 .EI92

.e4v 74 .r.44/..//.55r4; §
/00v4=-Je. s-0ye .•

ner97-1.
raver-i-;* Arecxe,e
40/ ada,x4sw...v/nrks-

, OPIRArDE ^.""/"..14,1

420;4/7001_//14, /h fAni rk-,e
1/~1VILE44, .474.Wg-
LS,PArbV4E/e' 04 sr,A0t. -

:'

F7.41,~
7//./~3-4.145s'ff

' t:€9o, M4'04e/fi/#4.
Foie

7z4sr
7-0/å.51-.~

0/.14.4od P.t6frArg//,

Orunrdag

HenvIsnIng ISvellednIng ti TEK,
alternallve analyser. shandarder0.1.

som er I samsvar med krav

6Y69/01/66,,, dx,„,
sJerr /
//070 G0'5A////46:e ~/4/rr /

Tic rew-
ge es,r.er.--/- dr.ep

>4cur-rerøvr-.4s,j0w.
0/~sjek~e///4 44/
6:1Pir..ezyv.sr."-trKs..10"1.F/2

4-17/L r4V,200-
/ BY44.nber,r..T.C.e/Ey,
P;',7r 7,-.4~.84"

mr/152.,////14 771 7"4.4-://rsk•
~Se,ehx? §,-,5- 1761,
dr,^/44~.94E 046W -
W.S.W1.14,0".

Losn~ Metede - endarrg-





Angl hvordan og I Inalket omfang konfrolt Dok. egenkonatel ved: 0.
Angl tedllsetegnInger,

beregnInger, beskrivelser 0.1.
skal glannomforea og regatreres
deks. overatagabaregnIng, vauell

alrerne•i)opsrahn.

11"1,b) sidemann
CD

som skal utarbeides

4/~/c..t,TE.adw/leP&Z

gjennomgang eatogninger sakkordrolg,
eller bedretensagot systam

/ d'avr.s1//a/Z nro

c) overordnet
Uavhenglg kontroll

01,»":451T4r/evrA0c.c.

co

/fift6-$76~ FO..earid,e'e"




SID.ErmemvsKomrtZec

/4'46k ,7,1-1477akie Afå
IYEi5 1:467;00if,Z s',44E-

2O

764P~Guive,"4/4EZ--
fiv45/4vv/s/APIAS Z'
YEIrriz.4s/emt~1-~,
AE7- wa.
7-84"4•45/2

tx52 #t"etwvffirruett ir‘

.#"7" rP,12.87.Ka/~ 44/
d4

t's.c.e~zsex #14,14~
.ez.4t/

/./4IzEr.4.r .

AwrIA/67cxemi-
rÆCIOe.

cd/S.P.OF/2 /A/4

~044 S.Ci:Xræy5 1.14~—
7-WC. SjåStr,./.f7WIC

MEWS-1~~",f4Eit 61%
".5:9W./E"/ 145Y.SEIt

kt44, 5e4.4 nmizErAks,
ipskitnAf£z!„"e,XE,P~^/
/1/64'Ar 06 T4"4/1~44'e
44/ 0.4,vi/c./1414 ek*
rt.#122/4 "(4244W-4'4-'k,
Cir)Tyk 44 4wfxriv,e54,,



Ansvarfig søker bekrefter at kontrolIpIanensIkrer at filtaket
utføres Ihenhold IIIde prosjekterte løsnInger og for øvrig
krav gitt i og i medhold av plan og bygningsloven.

Foratakets navn

7,-frifle.e./7E-St.e5C 14/9./1/1, 4‘s
Dato Undessioli

' Z000

UtlimlassgranMeg Metode omfing Utfmtel Vud

Angl hvtatelegnInger og beskrivelserdet
skel arbeldas atter. Delt• skal volle de aammet
lesnIngene sont ar proslekledog kontrallertI
samsver med kontroRplanlor pmajeldaring

72~4~4-, c 6,,,a4s.~..•,4ats.esn
.1dLysir,94. AW.r,

kirArr.~~ Frfrie FicaSi.er-
E4//4". .

Anglhvordanog I hvfiketomtang kontroll
skalgjennomfams (t.eks.brultav

hictrnalinger,stlicitOntroll),
etterbedrIftens egat syslem

ea47vZ4,-4
/.a.ar".frif.e ,›Wez,

trd•La7 ia'S

SiekWil.frEic Oos. Pleasé-

7145/2.~14 /14A/722rou,
v~..7

7~4/1~ frt/7:.Ak).1)

Dok. egenkentrollvert
Aname. a)aparahar
1", b)aldernann

e) overordnet
Uavhangigkontroft

.6/d.e."254WArS.e4A/2/Zat...4
/ "W E"

Komrnunans navn (alernpal)

undersiest

AngthvSkendokumentesionsom beicrefter
(ved sIgnsturpå legninger,tolo, slekklIster„
materlalltster,rapportar0.1) al kontroller ,

gIennomted

-"vr.ee`e--e W.L'"i""6".~5 .f/a~trsleo^flicatc
.5.~5,/,4/4 /7~

"Me./4 .r~r~r ."W
)1~5Yôp. 7".~-

by/25-k.,/,~~"s•ie
r94,

7~A44.e,e Cre-s.e..e`f•
.Wde .GO..v•7er,4e..C-2 /94/77149,e.

/twp K.,6~.54

Re..2.52;"•1-.6%e/Wy

tføRnrISSIS•28a142 Bath 51enerreeProkomAg..01t1b.rkteee •

	

• • • • • •
ACIMS50

1/4111~.1.
postnr Postated

Gnr Bnr Fordenr

2‘7(

Psgeenride tIltakeldeste

Angl aktueitetagområder.Beskriv
hva oppgavenornlatterog angl

tIllaksklasse.Brukforldnnsvlskode og
lekst fra Godkienningskeralogen

.6"Y‘.."•1"W
FaSvO/S-

Mrivr"...y4,,*g~ pi'yÆåw

d* TE.r.w/s,r, r•Ntir.4c1-4-

' /0^fSk sisp (///AerAt.r At,./

Prz
r4 f,

p~.

417~r 2143.z, Arrrezi,44.-

£/rF/et,r 222.4

57-/xe-4~4~ .

ffE/1""v# Pz  1xr.ff.t61.
77.47-4",s;e4,9,,,s6- 2.

.E"..P.4g/7/4 .kk4c./pm«,o fews

Xeva',4-7-,41k• 0~-5- •42,1"
6~V/W4,54"11254PE

UrP//kv7- 


1/4,/gre/k 
Xy7a, 44,P•le:EW"t/4•4
/NNE.Le.~,e 4~,J7:edg-

lew4"‘g%

sat-f
4..,,T9-t=< •



SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGFSAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: Fl
Liaveien 12 Søknad om ansvarsrett Tømrermester Hansen AS

Søknadom ansvarsrett
tor arbeld etter § 93, jf §§ 93 b, 97 og 98,
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77

Voilegg nr

F-
Kornmunenssakare

Sida

av

	

kornreune
Soknad orn ansvarsree Sendes knmmunen ved hverl
Dersom det Ikke toreltgger sentral godk/enning. rnå Soknad om
lokal godkjenning av foretak vedlegges.

•

	

Eiendom/
Ote Brtr / Festanr Seks]nr

	

byggealed Adresse1.457,,,e 46-4/

•

FO`etak»iy,et7:-.etitre' ti,44'...5e.),« n" 2,5' c9
V.,

""" 54E.e4 /*Al 2 f‘ PVf.s..2
Posteed

	

„.1....,Teletorp. 	 Tektfa.:57 y2 , . 4, i,.. . .ey Kontaktperson

7'5.-, _ •••.: - •,,.:- ., =.:.= .1" - `5"— ;,- •:: ,"-I'- .,---i'.•-•,':::-,= ' ...15..•_= ••••:--r-i ;. -..-! r? - .:'•a• ..:•-••..-

	

.; Funksioner Fagområde og tiltaksklasse

(PRO, KPR, UTF, KUT, SANI)

Rec.
‘1,r

A-or

07F/Xcir
-

• • •


Artgl elduetie tagområder. Beskriv hva oppgaven omfatter og angl tiltaksklasse.
Bruk forkinnsviskode og teks1fra Godkjenningskatalogen

$50 bWI'l "gl, lar..~-~ mr..me 5 4.0 Y.

	

"1 l' ,404/4 (",E, e, azc6C4‘.." 4 44
i.• , L.,‘," SY

	

df,..411 z.,-.e- / • c5.4,/,* 4.., 14 p44..5!" /
Ir.

	

1 . ./ø
0‘ ‘,.. pj, ",v,., I ,e- - gye• 4*~..w.e e swr. 17sksw, 4,4X.re 2 '

	

.r bY.ø 1 ...Q /wit'L . £1.41..4,
/.tiel-ii0///,V4E P7Zr»,e~sE e •

Vedle nr

F-
Vedetio
F-

Foretigger sentral godkjenning innentor ansvarsomradene? Legg I tafelleved godkjennhasbevls

Søknad orn lokal godkjenning lor ornnide(r) hvor sentral godkjenrång tide foreigger

- . -

Ansvadig kontrolierende foretak Forplacterseg hl å planlegge og å la gjennorntore kontroPav egne anevarsområder i sarnsver med
gockjent kontrotplan

Ansvarlig søker for dette thtaket (SØK) Foretakets underskaift
Forelek_.

i&ildrEL"/Y4'ffe. 4%*Ir5Kij£"Ar
Dato Undonkrte Dato Onderhantt

/. 2 Cdd1 511 ,4 6/. 01. 1-Coo

ined blokkbokstaver , Gientas tned blokktokstaver •

,eraddf/WA, BYdr.,?."("7/4^/sx-f

Konenunens navn (stempet)

Dato Undarakne

CIR nr filal Nr-70610 Sent& Sieneew ProkomAS,Oslo 5-19119
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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: F2
Liaveien 12 Kompetanse Tømrermester Hansen AS

VEDLE&Cr T1

U-1 SENTRAL
GODKJENNING
FOR ANSVARSRETT

.1retak
' .ned av delegert myndighet og forskrift om godkjenning av

av 22. januar 1997 nr. 25, finner Statens bygningstekniske
etat å kunne gi følgende godkjenning fiI:

RegislrertIcretaksnavn

Tnnvermester HansenAS
Adresse Foretaksnunmer

Snekl,£•rlia24 12345 124
4352KLEPPE
Norp

Godkjenni®snun-ner litlopsclato
1999000000 24.03.01

Godkjenningengjelderfølgendegodkjenningsområderangitt ved
koder:
Funksion,lagområde oglilleksIdesse

kmari? Æ;
SOK.040.2 Søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 2

fmai.; No4NagS-
PRO.109.1 Prosjvktering av fritids- og enebolig. liltaksklasw I

Armetigkato:e-,2"
KPR-109.1 Kontroll er prosjektering ov fritids. og enebutig.

fittaksklasse 1

Ansu4servdner
SAM.040.2 Samordningsfunksjon for bygning, lillaksklasse 2

kova4 irtNer:
UTF.040.2 Utforelse nv bygnioptillnk, tiltaluklusse 2

UTF.3102 Tomrerarbeid og trekanstruksjoner, tiltaltsklasse 2

Ant ar,Nizta~k.n..thitSt-
KUT.040.2 Kontroll LIVbygningstittak. tiltaltsklasee 2

KL.T.210.2 Kontroll ss tonwerarboid og trekonstruksJener,

tiltaksklasse 2.

Tverrfaglig Iceostroll as litrornsarbeider, tiltalcsklesse 11

Fumaket hur rea Lit i anv,n,lo godkjenaingsoolningenv omblern flogot i forbindeb.e
med Ninvirkamuhel. Denne renen gjelder bare så lenge foretakei lur sentral
godkjenning.

Ful den NinsRlieGodkftnni.15,neinitda,
Statent hynillgstekniskestat, don

,kpl rfi
0 0
ea
Ci >
-
.51 C,>

<4St4ts

GODKJENNINGSNEMNDA
STATENSBYGNINGSTEANISKEETAT

Olav 0. herge Nbgnar Danielsen
fiirekt,

GODKJEK

\
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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I I3YGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: F3
Liaveien 12 Søknad om ansvarsrett Rørleggerspesialisten AS

Søknadom ansvarsrett
for arbeid etter § 93, jf §§ 93 b, 97 og 98,
plan- og bygningsloven av 14. junl 1985 nr 77

Vedlepgnr

F-
Nonymoseresalcsnr

Stde

av

Til konvrome Soknad om ansvarsrett sendes kommunen ved hvert tillak.
Dersom det Ikke foreligger sentral godkjenning, må Sofolad ofn
lokel godkjenning av foretak ve dkagges.

Grir Bev Festenr Seksj.nr
EiendonV
byggested

Adr"" ‘/~E",

r -s-rtt_ • -

F"tak gøZereLF-44,5irSPES-7,42L/fr.
Orgentsyrr

---- P`»s-2 P"°ffk
Teleflop dv. Talelyz jz. 4,s(o/ Kontaldperson „ge6. de,,ajra

-

..

Funksjoner

(PRO, KPR, UTF, KIJT. SAM)

Fagområde og Illtaksidasse

Ang aktuelle tagområder. Besknv hva oppgaven omfaner og ang titaksIdesse•
Bruk fortrinnsviskode og tekst tra GodIdenningsketalogen

414a4A.,/Z‘-~/6, 235,,V,V4E2W/A/GE.C. 44

..

Foreligger sentral godkjenning Innenforansvarsområdene? Legg i tiltelle ved godkjennIngsbevIs

Søkned om lokal godkjenning lor område(r) twor sentral godkjenning ikke toreligger

Vadagg nr
F-

Vedlnr
F-

" ' •
Ansvarlig kontrolierende foretak forplikterseg til å planlegge og å la gjennomfere kontroll av egne ansvarsområder I sannver rned
godkjent kontrodplan.

AnsvarlIg søker for dette tiltaket (St3K) Foretakets undetekrilt
Foretak

7.41r.eLteira,17,ffie ht4.-/rAw •.'..s ,e44e~i.e.er.I~Pc47-"y" 15.5-
Dato Underskrift Dalo Undarskritt

. CV• 6/. 26 00 ..14;?1...... /1.2...4.43-- 0/.01.2.,0=:. ‘al..- ,e,o7-7.-

GisrassmeCbloStbotitavat

4,d>e", 441A4.45

-..

Kommunensnavn latempel)

DatoUndersktlit

NBRfrElsa14,705162 Sern&StenersenProkome.S.Osb 6-11199

Gjentearnedblo~okstaver
/•fge iarre
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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL 1 BYGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: F4
Liaveien 12 Kompetanse Rørleggerspesialisten AS

T4kommule

Gesknadensendes kommunen I hIlegg tit
S94mad om ansvarsrett

V. •

Forskrift om godkjerreng av foretak for ensvamrett av 22. januar 1997 nr 35 (G0F) § 32 nr 3 tastslår et foretak frern til 31. desember
2000 kan gl agenerldærIng OITIat det Innehar de kval1fikasjoner. ertaringer og systemer forskriften krever.

Ansvamornråde.BeskrIvelse av de oppgaver foratakes søker godkjenning for.

Eddrerkgen skal vise om den fagige ledeisen i bretaket har relevant uldanning og erfaring Ira tisvarende oppgaver som det
foretakel seker gockjenning for.

Erkkeringen skal også vise orn foretaket har etler er ferd med å utvade system br å Mareta kravene I forsloiners kap 11,herunder
organisasjonsplan som viser ansvars - og oppgavelordMing, system for identifikasjon av gjeIdende krav I plan- og bygnIngs-
lovgivningen, syslem for å identiltsere, rette opp og hindre gjentaketse av avvik og system for styring av dokumenter.
Erkheringen skal vlse referenseprosjekier, dvs angl noen proslekter av alevarende type der foretaket og den faglige ledetse har hatt
litsvarende oppgaver som del foretaket saker gcdkjenrang for.

- •

Naw e•GraLEW.PES/r41/-1.2-£-PY AYs
nastadresseggeisrs‘sk:aiy ,

P"'"rag.5 -7 d7-4,/,4w4.6.e °Wrlsilk
Foretaksta kantakiparson (vadreraade erldwrIngas)

Na",43e£' "P_Ke
4'ao

Punkalon (slat krysa)

LIIAnsvarligsoker

Ansvartigprosjekterende

Ansvarligkontrollerendetorprosjeldering

AnsverlIgsamordner

Ansvarkgutterende

Ansvarligkontrollerandeforutkaingen

SZ32.45‘..0/"St,f2.0V.

Fespområdeog alteleddemeheakrevet I teket eler aree Imelete

frP..0‘/ker,EV/V4• 44/ ,.</SWITAF-4e4,/~

ZPAM,GE.Q11/4V4•2 5774g4fA'Gr-vt..

72L739.eS./dZ,4j5-

Foretaketerfdasrerat denfagligetedelseiforetaketopptyllerkravenetIlkvaliflkasjonerI forskriftomgodIdennIngavItiretakfor
ansvarsrettav22.januar1997nr35 (GOF)kapItteIMforde ansvarsornråderangittI ansvarsoppgavensomoventor.Kvatilkasjonene
oppfyllespåfolgendemåte:

UldannIngsnivåhoskwetaketsledere Praksis(hertyllesInnantallårhosdenI
(hvormangeharfelgendeutdanning): toretaketsomhar lengslpraksis)

VEDLE cr F q
Søknad om lokal godkjenning av foretak med egenerklæring







Fag-/svennebrev

MesterbrevileknIsktagskole

Ingenlerhøyskole

TekniskhayskoleArniversitet




d.

I 1 


Ved økt relevant utdanning, elIer sterlig kvarIfIserande praksis, kan kravene til praksIalengde reduseres. TIlsvarende ken kravene
til utdannIng reduseres ved smreg kvelffiserende praksts elier ved praksis av tengre varighet enn det som ellers kreves.
Beskrk

•
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Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: F4
Liaveien 12 Kompetanse Rørleggerspesialisten AS

. - • .- . •
Følgendepersoner Innber1den Ieg5ge ledeles

.20;a1.~4~ESTb--Je

•

EttergodklennIngsbrakriften§ 32 nr 3 er foretaketIkkefotplIktetlilå Isset systemetter fotskriftenskap 11I periodenframtil 31.
desember2000,menmå avgi eddmring om at det er i ferstmedå utarbekleet systemforoppfylletseav krav i planog
bygningslovgivnIngen.

Foretaket har system Nei

Er I ferd med å utarbelde system Ja L Nel

Egenerkberingved salmedom kontroa

Foretaket har erfaring fra, eller system for kontroll? Ja LJ Nel

Dersomtataketorntatterarbeidsombroleket selv Ikkeullerer

1-lerforetaketerfaringmedå styreunderentreprenererfunderkonsulenter? E1Nei

- • -

Nedenfor regnes opp noen niteranseprosjekter som dokumentssjon for forstakets preksis

BeskrIvelse av ansvarsområder
eller godkienningsområder

441

£71k-496 /4E/L, .E2V.E

	

ReferaneeprosJeld (adresse)Antell

frasr24,f 739 

m44- 95./. "Araylk"; /99/

	

4~,i3; Y7 1/14- /c1497

u»f, i514, 5r.wri,/~ /f9S

	

V/Z 7vQsq /194,

	

j.stiaL, .7,9( .ifiweti4e#4 /419,r

Ae4s4m 2o Ssi2S7wcy/At4 .49'96

ffprF/~2,», lezrfr, /497

n'e,rshçNJA ,

41.3(.  /9•11

Fageg leder (navn)

/Ersse

442 /0.42/2'

42E Xøf/e

42E lesr.e

<geE"Zer,e

AtE ,eez

riee 2erle

"i~ deerie

X4,2e ,ew,e
.eerc

Uriktigutfylterklferingkanmedføre:
tapav tokalgodkjenningQffonskrtftens§ 20)

- tepav sentralgodkjenningOflorskrIftens§ 27)

Meddelelseav uriktigeopplysningerovenfor offentlige myndigheter - inklusive opplysningersomgir et uriktig
inntrykkav faktum- og medvirkningtil dette,vil kunnerammesavstraftelovens§ 166.

' • • • "

Jegstrkerom lakalgodlgenningavforetak.Jeg bekretterat alle opplyenIngeri denneerkberingener korrekte.
Foreteketsnavn Underskrat

,26,:e~t)25?4,44z/J7-4."/V 15.
Sted Dato

77.71/4",4 Eie etl. ocr*6
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Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: G1
Liaveien 12 Kontrollerklæring bygn. tekn. prosjektering

Kontrollerklearing
Det tylies ut enkontrollerkbering for
hverf ansvarlIg kontrollerende foretak

Etnr Featenr Seksj-ra

9/
Ad—

2
Z 441-v/iV 7'Z

Vedleggnr 1<ontmtatenssaksre

G-

Kontrolkekhering for PROSJEKTEFUNGsendes Inn som et
vsdlegg til turknad om Igangsettingstillatelse (omfetter også
ett-nfins søknadabehandting)

Kontroderldwing for il7FØRELSEsendes Inn som el vadlegg til
snmodnIng onr mkilertittig brukffistelse eller ferdIgstlest

E

G,"

Foretak Orgerrisesionanr

7~1,7Esi-5e. 74Wereiki "it/S 7,79(.225V8
Ackeese Postnr Poslated

Zi(
Teleton Kontaingerson

orae) 171,4vi£-w

. - .. .. . . . . . .

41£-.~:WISK 6e5 7'£-~/sx-- P.e.~ ...2, 4 / gn,, co /4 45q,n, — etlttf

BYGre/~..3-4,~", /7E•B P/,&"--7Æ re

av dato avelate
Det bekrettes at kontrollen er uttert i henhold til fildelt ansvarsrett 4/. og kontrollplanen

Det bekrettes at det torerigger kontrolidokumenter I henhold til kontrollplanen.

Angi hvbe kontrofidokurnentersorntorefigger

fi/4/),E"./ZrE og:fr .s",P,74-.Veg/7:7- /
rei54/7,e6G-Livt /2. "e‘i.rj,E.T.4.7/e/,Y.t 5/4"/..s/c_r j.Ekk z s pE

06 617--#~

AnavarlIg Icontrollarends for prosloktering

Fagområdet er ferdlg prosjekterl for Igangsettingstillatelse(omfalter også ett-einns seknadsbehandling)

Anevertig konboikaande for utfarelse

Ej Skatkontrollen har itdceavdekket vesenirrgefee og manger som hindrer mictlenkig brukshilatelse

Felgendernangleravnendrevesentegbetydninggtenstår

Slunkontrolen har kke avdekkel fell og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

• .

Foretaketer kjentmedregleneom straffog sanksjonerI plan-og bygningslovenkapXVIII ogXIX, og at det
kanmedførereaksjonerdersomvi hargitturiktigeopplysninger.

Foretakelsorderekrat Gjenatsrnedblokkbokelaver Dato

jyt:;r/z-
ff4YdeAl N4N56""/

‘3V- 6/.2e5C7-4,

KI3Rnr 5149 Nr TO5149Sern&SlenernsnProkornAS, Oslo 61090
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SAKSBEHANDLING OG KONTROLL I BYGGESAKER

Prosjekt: Vedlegg til søknad om tillatelse Vedlegg: G2
Liaveien 12 Kontrollerklæring san. tekn. prosjektering

Kontrollerklæring
Det fylles idlen kontrolleekkedng for
hvert ansvarlig kontrollerende foretak

drZE,P•P

Sinr Bre Festenr Seksj nr

y
Adresse

i/E /Eitt /Z 


Yelegg nr Kommunens sakser

G- 2

Kontrollerklawing for PROSJEKTERING eendes km som et
vedlegg dl eeknad om Mangsettingefilletelse (omfatter ogeå
ett-trInns soknadabehendling)

Kontroderklahring tor UTFØRELSE sendos km som et vedlegg III
anmodning om rradiertidig brukstelatelee ellar ferdtgettest

. • • le

Foostak

eciressePostnr

-, 255W.L~.E,',JEZ355~,s( Va 1:2
TelefonKontaktperson

.5732 4, 4/odAea ,e4r,e

PosIsted

Orgenisasionsnr

7221

. " • • • • •
p,e_os.b-~f/r,,‘ ..5,~fr.Ezz~ mrx-z. ,ise.),cfAr4s-A.,/ 4.‘;'

av Oato av oato
Det bekreftesat kontrollener utførti henholdtil tildeltansvarsrett 2„ og kontrollplanen 6x Lv. zr.,,cjd

Det bekrefteeat det foreliggerkontrolidokumenteri henholdtil kontrollplanen.

Angi hveke konecidokurnenter som loraligger

ite:5,k-,e/ve4tr.E:e. 66,

54-7.sv~ PG.~ "e4.54,26'k'

Ansvidig konkollerende for proslekterIng

Fagområdet er ferrig proslekten for igangsettlngslatatefse(omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

Ansvertig konlrollerende for utforeles

E lSkittkontrollen har ikke avdekkel vesentlige feil og mangler som hindrer midtertidig brukstelatelse

Felgende manglor av mincire vesentkg betydnIng gjenster

Sluttkontrollenhar ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- oa bygnIngsloven kap XVIII og XIX, og at det
kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Foretakets underskrib Gjentas med blokkbokstaver Dato

t."/. 0/ . 2 a:lo

NISRnr $140 Nr 706149 Sern&StenereenProkomAS.Osto 6-1999
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