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Komplett søknad til kommunen etter PBL § 20-1 jfr SAK § 5-4: 
    
1. Søknadsblankett med ansvarsrett for søker. 
Blankett: Ett-trinns. 5174 og 5175 eller To-trinns. 5155 og 5156. 
 
2. Gjenpart nabovarsel.  
Eventuelle merknader fra naboer med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til skal 
vedlegges søknaden. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette 
(Nabovarsel er ikke nødvendig for innvendige arbeider). 
Blankett: 5155 og 5156. 
 
3. Situasjonsplan. 
Målestokk: 1:500 eller 1:1000. 
Skal være målsatt med avstand til veg, nabogrense nærmeste bygning osv. Tiltaket skal 
plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater. Kreves bare 
for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan hentes i fra kommunens hjemmeside 
eller bestilles hos kommunen. Se under «Bolig og eiendom», «Digitale kart». F.eks. 
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_nordtroms/ 
 
4. Tegninger/beskrivelse. 
Målestokk: 1:100 eller 1:200 
Plan-, fasade- og snittegninger i målestokk og beskrivelse/monteringsanvisning for evt 
installasjonen. 
 
5. Gjennomføringsplan. 
Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, 
kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene.  
Blankett: 5185. 
 
6. Søknad om ansvarsrett for prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med 
relevant dokumentasjon.  
Blankett: 5181, evt. 5159 og 5160 eller 5184 
 
7. Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter (F.eks. Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, 
NVE m.fl.). 
 
8. Evt. Søknad om dispensasjon. 
Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jfr pbl § 19-1 
Se hjemmesiden vår for aktuelt skjema eller kontakt kommunens servicetorg. 
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Aktuelle dokumenter ved søknad: 
*Søknadsskjema / Byggsøk SAK § 5-1. (SAK = Byggesaksforskriften). 
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/ 
*Nabovarsel SAK § 5-2. Evt dispensasjon må fremgå av varselet. 
*Evt Begrunnet søknad om dispensasjon 
*Tegninger: Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA). 
*Evt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand). 
*Gjennomføringsplan SAK § 5-3. 
*Signatur. 
 
Før nye byggesøknader/delingssøknader må tiltakshaver: 
NB! Godkjent avkjøring/adkomst til eiendommen, vann og avløp, evt m.m. skal være avklart før 
nye byggesøknader tas opp til formell saksbehandling ihht. pbl. 
 
Lenker: 
Lovdata.no (Lov og forskrift) og dibk.no (Oppdaterte skjema). 
 
Skjemaet er ment som generell veiledning i forbindelse med byggesak og er derfor ei heller 
uttømmende.  
 


