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Søknad vert sendt til: 
 

Aukra kommune 
Aukraringen 25 
6480 AUKRA 

 

ByggSøk 
Det vert tilrådd at ein nyttar nettbasert søknad gjennom ByggSøk-bygning (www.byggsok.no). 
Systemet er gratis, og du får informasjon om utfylling undervegs. Ved å nytte ByggSøk får du 
samstundes ein betre kvalitetskontroll av søknaden. 
 
Melding om mindre byggearbeid på bebygd eiendom kan nyttas ved følgjande tiltak: 

� Oppføring av ein enkelt frittliggjande bygning som ikkje kan nyttast til 
husvære, og der verken samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal 
(BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføras i inntil 1 etasje, og kan i 
tillegg være underbygd med kjellar. Avstand til nabogrense skal vere i 
samsvar med pbl § 29-4. 

� Oppføring av eit enkelt tilbygg der verken samla bruksareal (BRA) eller 
bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg vere 
underbygd med kjellar (etasje som også inneheld hovuddel, reknas ikkje 
som kjellar). Avstand til eigedomsgrense skal vere i samsvar med pbl § 
29-4. NB! Er tilbygget del av bustad og inneheld våtrom, er det krav om 
uavhengig kontroll av fuktsikring i våtrom. Søknad om ansvarsrett for 
dette må innsendes av foretak som kan godkjennast som kontrollerande. 

 
 
 

� Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor ei brukseining. Hva som blir rekna som 
tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i veildningen til TEK10 §6-1. 

Søknaden i 1 eksemplar skal innehalde: 

Søknadsblankett                                                                                                                     NBR nr. 5153* 
Blanketten vert fylt ut slik at han viser korleis tiltaket tilfredsstiller krav i plan- og bygningslov, forskrifter og reguleringsplan 
Kvittering for nabovarsel . Naboar skal varslast. Det skal koma fram av nabovarselet dersom det blir søkt 
dispensasjon. Søknaden kan ikkje sendast inn før fristen for nabomerknadar er utgått.                NBR nr. 5155   
Evt. merknadar frå naboar     med utgreiing for korleis desse evt. er innarbeidd i prosjektet. 

Situasjonsplan Kartet må være av ny dato og bestillast hjå kommunen. 

Teikningar   i målestokk 1:100 av: 
• fasadar 
• snitt 
• plan, også evt. loftsplan 

Se bakside ⇒⇒⇒⇒ 
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Søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll ved tilbygg med våtrom når tilbygget er del av bustad    

                                                                                                                                                              NBR nr. 5181* og evt. 5159* og 5160* 

Evt. søknad om dispensasjon* 
Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, vert det kravd grunngitt søknad, 
jf. pbl § 19-1. Søknad om dispensasjon frå det generelle avstandskravet  
til nabogrensa er ikkje naudsynt dersom det ligg føre skriftleg samtykke fra berørt nabo. 

* Ikkje aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning 

 
 
Tiltakshavars ansvar 

 
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med gjeldande krav etter plan- og bygningslova. 
Bygningsstyremakten kan ved tilsyn be om dokumentasjon på korleis forskriftenes krav blir ivaretatt, 
f. eks. krav til konstruksjonstryggleik, brannvern og rømningstilhøve, universell utforming, 
planløysing, tryggleik i bruk og tekniske installasjoner.  
 
 
Når kan arbeida settjas igang? 
 
Arbeida kan setjast i gang 3 veker etter at søknaden er motteken i kommunen dersom følgjande vilkår 
er ivareteke: 
 

- Arbeida er i samsvar med vilkår gitt i eller i medhald av pbl (ingen dispensasjon). 
- Det ligg ikkje føre merknadar frå naboar eller gjenbuarar. 
- Det er ikkje nødvendig med ytterlegare løyver, samtykke eller uttale frå anna styresmakt. 
- Kommunen har ikkje gjeve melding om forlenga sakshandsamingsfrist, jf. SAK 10 § 7-3. 

 
Dersom desse vilkåra ikkje er ivareteke, kan ikkje arbeida settast i gang før det ligg føre skriftlig 
løyve frå kommunen. Ein tilrår at ein tek kontakt med kommunen før arbeidet tek til.  
 

Tiltaket kan ikkje takast i bruk før det er gjeve bruksløyve eller ferdigattest. 

 


