
Lyngen kommune 
 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 
 

Tiltak hvor man som privatperson kan søke. I disse sakene har søker selv ansvar for at tiltaket 
oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak er garasjer, terrasser og 
tilbygg. 

Oversikt på eiendomsinformasjon, arealplaner samt reguleringsplaner kan du bla finne på 
www.kommunekart.com . 

Komplett søknad til kommunen etter plan- og bygningsloven § 20-4, jf SAK10 
§5-4: 

 1. Søknadsblankett uten ansvarsrett for søker,  
blankett 5153 

 2. Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156. 
Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt. Eventuelle merknader fra 
naboer med redegjørelse for hvordan disse blir tatt hensyn til skal legges ved 
søknaden. 
 

 3. Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000 
Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. 
Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander 
eller koordinater. 

 4. Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd 
areal (BYA).  
Plan-, fasade- og snittegninger i målestokk og beskrivelse/monteringsanvisning for 
evt installasjon. I tillegg ber vi om at blankett 5176 boligspesifikasjon i matrikkel 
fylles ut og legges ved. 
 

 5. Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens Vegvesen, 
Arbeidstilsynet, NVE m.fl. 

 6. Evt. søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves 
begrunnet søknad, jfr Pbl §19-1.  

 7. Signatur 

 

Blankettene finner du på www.dibk.no under skjemaer og blanketter. Her finner du nye og 
enklere søknadsskjemaer for privatpersoner som Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har 
laget. 

Søknad på nett: Søknaden kan sendes inn elektronisk. Se veiledning her Søknad og skjema 

(dibk.no). 

http://www.kommunekart.com/
http://www.dibk.no/
https://dibk.no/soknad-og-skjema/
https://dibk.no/soknad-og-skjema/
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Før du begynner å registrere søknaden må alle dokumentene som skal vedlegges søknaden 
skannes til elektroniske dokumenter (pdf-filer). Disse lastes så opp i byggsøk.no når 
søknaden er registrert. 

Godkjent avkjøring/adkomst til eiendommen, vann og avløp, skal være avklart før nye 

bygge- og delingssøknader tas opp til formell saksbehandling ihht Pbl.  

 

Skjemaet er ment som generell veiledning i forbindelse med byggesak og er derfor ei heller 

uttømmende. 


