
MOTTAKSKONTROLL PBL 20-1:
Sjekkpunkter på denne listen er til bruk for seksjon byggesak som et hjelpemiddel i forbindelse med mottakskontroll av søknad om rammetillatelse/ 
tillatelse til tiltak.

Saksnummer : / Dato: 06.03.2014

Eiendom : Gnr Bnr /

Tiltakets adresse :   

Søknaden er gjennomgått av: :

Søknadsform :

Felt som ikke er utfylt er ikke relevante Ja Nei Merknader

1
Forhold til plangrunnlaget og pbl § 1-8
Dispensasjon

2 Det er søkt dispensasjon fra

3 Er dispensasjonssøknaden tilstrekkelig begrunnet?  

4 Fremkommer det på ”gjenpart av nabovarslingen” at det søkes om dispensasjon?

5 Er det allerede gitt dispensasjon fra plangrunnlaget for dette tiltaket?  

6 Er søknaden utfylt med gnr/bnr?

7 Er søknaden utfylt og undertegnet av ansvarlig søker og tiltakshaver?

8 Inneholder søknaden utfylt gjennomføringsplan i samsvar med ansvarsrettene?  

9
Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett for SØK med relevant 
dokumentasjon

 

10 Foreligger det målsatt tegningsmateriell, plan, snitt og fasader?  

11 Foreligger det terrengprofiler med målsatte kotehøyder der tiltaket er tegnet inn?  

12 Foreligger det situasjonsplan hvor nytt tiltak er inntegnet?  

13 Er alle naboer og gjenboere nabovarslet, pbl. § 21-3?

Hvis mangler fra pkt. 1 - 13 Skal saken returneres

14 Krever saken at den sendes på høring jf pbl 21-5?  



15 Foreligger det utregning av tiltakets størrelse og grad av utnytting?  

16 Foreligger det uttalelse fra høringsinstans? Jf. pbl 21-5  

17
Er det dokumentert at rettigheter til atkomst, vann- og avløpstilknytning 
foreligger?

 

18 Foreligger det snitt med målsatt etasjehøyde (er) hvor dette er nødvendig?

19 Foreligger det tilfredsstillende målsatte plantegninger med rombenevnelse?

20
Ved tilbygg /ombygging / endringer/ riving: - foreligger det tegninger/foto over 
eksisterende forhold?

21
Foreligger det oppdatert basiskart i 1:1000 fra Etat for byggesak og private 
planer? 

 

22 Er avstand fra tiltak til nabogrense målsatt på situasjonsplan?

23
Er avstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger 
målsatt på situasjonsplan?

24 Foreligger det samtykke fra nabo, gjenboere eller andre berørte parter?

25 Foreligger det merknad fra nabo/gjenboer og redegjørelse for nabovarsling?

26 Foreligger det redegjørelse for arkitektonisk utforming?

27 Foreligger det redegjørelse for universell utforming?  

28 Foreligger det forhåndsuttalelse fra VA - etaten?

29 Foreligger det miljøsaneringsplan/beskrivelse?  

30 Foreligger det tiltaksplan for forurenset grunn?

31 Er det avholdt forhåndskonferanse?  

32 Gjelder søknaden ulovlig oppført tiltak?

Fra pkt 14 - 32 må det vurderes om skal sendes ut mangelbrev/ eller saken i retur
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