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Bruksendring er søknadspliktig dersom: 
a) Byggverk eller del av byggverk blir tatt i bruk til eller blir tilrettelagt for 

anna enn det som følgjer av løyve eller lovleg etablert bruk.  

b) Endra bruk av byggverk eller del av byggverk kan påverke dei omsyn 
som skal ivaretakas i eller med heimel i plan- og bygningsloven i høve 
til byggverket, tilhøyrande uteareal eller omgjevnader. 

c) Tilleggsdel blir teke i bruk til hoveddel eller omvendt. Hva som reknas 
som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i 
veiledningen til TEK10 §6-1. 

 
Søknaden vert sendt til: 

Aukra kommune 
Aukraringen 25 
6480 AUKRA 
 

 

Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel innanfor ein brukseining (t.d. omgjering av bod til soverom 
innanfor ei bueining) kan fremjast av tiltakshavar etter pbl § 20-2. Anna bruksendring er 
søknadspliktig etter pbl § 20-1 med krav om ansvarlege føretak. Slik søknad må fremjast av føretak 
som kan godkjennast som ansvarleg søkjar.   

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. 

  
Komplett søknad i 1 eksemplar etter pbl 20-1 skal innehalde (jf. SAK10 § 5-4): 

   Søknadsblankett inkl. ansvarsrett for søkjar                                        NBR nr. 5174*,  evt. 5151*, 5159* og 5160*  
   Opplysningar om tiltakets indre og ytre rammer                                                                                                  NBR nr. 5175* 
   Kvittering for nabovarsel. Naboar og gjenbuar skal varslast. Det skal gå fram av nabovarselet dersom              NBR nr. 5155*  
   det blir søkt dispensasjon. Søknaden kan ikkje sendast inn før fristen for nabomerknadar er utgått 

   Evt. merknadar frå naboar med utgreiing for korleis desse evt. er  teke omsyn til. 
   Situasjonsplan/utomhusplan. Planen skal vise tilkomst, snuplass og målsatt avstand til grense, veg og bygg på  same eigedom. 
     Kartgrunnlag må vere av nyare dato og vert tinga hjå kommunen.. 
   Teikningar. Planer, snitt, fasader M 1: 100 og dokumentasjon av estetisk tilpasning. 
   Gjennomføringsplan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder                       NBR nr. 5185* 
   og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlege føretak og gjennomføring av oppgåvene. 
   Søknad om ansvarsrett for prosjekterande, utførande og evt. kontrollerande                         NBR nr. 5181* og evt. 5159* og 5160*                       
    Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og av lufttettleik i bustader samt i fritidsbustader med meir enn ein  
    brukseining. Kommunen kan krevje for fleire fagområder. 

   Utale eller avgjerd fra andre styresmakter (vegstyresmakter etc.) 

   Evt. dispensasjonssøknad / søknad om fråvik frå krav i teknisk forskrift.* 
    Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre vilkår, vert det stilt krav til at søknaden er grunngitt jf. pbl § 19-1. Søknad  
   om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje naudsynt dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå aktuell nabo. Ved  
   fravik frå TEK må søknaden vedleggas ein redegjørelse, jf. pbl § 31-2. 
* Ikke aktuelt som eget vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning       
 

Delar av dokumentasjonen angitt i SAK10 § 5-4 kan utelatast dersom dette blir funne forsvarleg. Det 
må framgå av søknaden kvirfor dokumentasjonen er utelatt.   

 
 
 

       Sjå bakside ⇒⇒⇒⇒ 
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Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-2: 
• Søknaden kan innsendast av tiltakshavar.   

• Tiltakshavar er sjølv ansvarleg for at tiltaket følgjer 
gjeldande krav etter plan- og bygningslova. 
Bygningsmynde kan ved tilsyn be om dokumentasjon på 
korleis lova sine krav til konstruksjonstryggleik, brannvern 
og rømningstilhøve, universell utforming, planløysing, 
tryggleik i bruk, tekniske installasjonar m.v. er ivaretatt.  

 
Søknad i 1 eksemplar skal innaholde (jf. SAK10 § 5-4): 

 

 

   Søknadsblankett utfylt slik at det viser korleis bygget oppfyller krav i plan- og bygningslov,                                    NBR nr. 5153* 
forskrifter og reguleringsplan                 

    Kvittering for nabovarsel. Naboar og gjenbuar skal verte varsla. Det skal koma fram av nabovarselet dersom              NBR nr. 5155*  
det blir søkt dispensasjon. Søknaden kan ikkje sendast inn før fristen for nabomerknadar er utgått 
Evt. merknadar frå naboar med utgreiing for korleis desse evt. er  teke omsyn til. 
Situasjonsplan. Kartet må vere av nyare dato og vert tinga hjå kommunen. 
Teikningar. Planer, snitt, fasader M 1: 100 og dokumentasjon av estetisk tilpasning. 
Søknad om ansvarsrett for kontrollerande  dersom bruksendring til våtrom i bolig 1)   NBR nr. 5181* og evt. 5159* og 
5160* 
Utale eller avgjerd fra andre styresmakter (vegstyresmakter etc.) 

   Evt. dispensasjonssøknad / søknad om fråvik frå krav i teknisk forskrift.* 
    Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre vilkår, vert det stilt krav til at søknaden er grunngitt jf. pbl § 19-1. 
   Søknad  om dispensasjon frå det generelle avstandskravet til nabogrensa er ikkje naudsynt dersom det ligg føre skriftleg samtykke frå aktuell 
    nabo. Ved fråvik frå TEK må søknaden vedlegges ein redegjørelse, jf. pbl § 31-2. 
*Ikkje aktuelt som eige vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning  
1) Kommunen kan kreve uavhengig kontroll også for andre fagområder  

 
Når kan arbeidene igangsettast? 
 
Arbeida kan igangsettast 3 veker etter at søknaden er mottatt i kommunen dersom følgjande vilkår er 
oppfylt (jf. pbl § 21-7): 
 
- Arbeida er i samsvar med føresegnene gitt i eller i medhald av pbl (ingen dispensasjon). 
- Det ligg ikkje føre merknader frå naboar eller gjenbuarar. 
- Det er ikkje naudsynt med ytterlegare løyve, samtykke eller uttale frå anna styresmakt. 
- Kommunen har ikkje gitt beskjed om forlenga saksbehandlingsfrist, jf. SAK10 §7-3. 
 
Dersom eit eller fleire av desse vilkåra ikkje er oppfylte, kan ikkje arbeida igangsettast før det ligg føre 
skriftleg løyve  frå kommunen. Det vert rådd til å ta kontakt med kommunen før oppstart. 
 

Bygget kan ikkje takast i bruk før det er gitt mellombels bruksløyve eller ferdigattest. 
 
 


