
Innmåling og kartdata 
Slik gjøres det i hyttekommunen  Nes i Hallingdal



Slik gjør vi det:

▪ Byggesakens ulike faser

▪ Nes kommunes erfaringer

▪ Nes kommunes virkemidler for innmåling

▪ Lovverk

▪ Eksempler på  forskjellen mellom omsøkt og innmålt plassering

▪ Bevisstgjøring av fylling og flytting av omsøkt tiltak
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Nes kommunes erfaringer

▪ Nes komme har krevd innmåling på frittliggende bygg siden 2006/2007

▪ Tatt utgangspunkt i takkant, da dette også blir praktisert i omløpsfotografering

▪ Målet er «mer ajourført kart. Omløpsfoto skjer hvert 5-6 år, mens ved innmåling fra 6 –
24 mnd. etter IG.

▪ Kunne fange opp om bygg bygges slik det er søkt om

▪ Vi ser at bygging i  bratt terreng, strengere bestemmelser i reguleringsplaner og 
tettere byggemønster på fritidsboliger resulterer i behov for mer kontroll. 

▪ Ca. hver 10 byggesak/ tiltak bygges med avvik der mer en 1/3 av hytta står utenfor 
omsøkt plassering.. 



Virkemidler for innmålingen

▪ PBL § 29-4
Sak 10 § 6-4
Veileder grad av utnytting. 

▪ Vilkår: 

Eksempel på utforming av vilkår:

«Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis skal bygget/bygningene måles inn.  Det skal 
måles inn knekkpunkter på takkant.  Krav til nøyaktighet er +/- 10 cm.  Kommunen skal ha 
SOSI-fil med innmålte punkt og tilhørende linjer mellom punktene.  Fila skal være i h.h.t. 
gjeldende sosi-standard.  Koordinatverdiene skal være i referansesystem EUREF89.»



Vilkår fra kommunen



Plan og bygningsloven § 29-4

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av 
kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir 
fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres 
opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke 
under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre 
ledd eller i nabogrense:

a. når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b. ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak .Nærmere 
bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for 
høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i tredje ledd bokstav b, gis 
ved forskrift



Sak 10 § 6-3

▪ Link til saksbehandlingsforskriften
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https://dibk.no/byggeregler/sak/2/6/6-3/




Veileder til grad av utnytting H-2900B

Tolerensekrav, må fremgå av kommunens vedtak
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Detaljeringsgrad i kart, hvordan planlegger vi?



Detaljeringsgrad i kart, hvordan planlegger vi? 



Eksempler på forskjellen mellom omsøkt plassering 
og innmålt plassering









Forholdet mellom skjæring og fylling



Flytting av tiltak



Oppsummering og ansvar

- Nes kommune krever innmåling på alle frittliggende bygg, veier og anlegg 

- Innmåling ved brukstillatelse/ ferdigattest. Riktig beliggenhet eller riktig høyde?
.
- Ansvaret for plassering ligger på utførende, dersom bygget er prosjektert innenfor
rammer i reguleringsplan

- NB: Selv om kommunen har godkjent plassering, så er prosjekterende ansvarlig 
for at man prosjekterer iht. Reguleringsplan og iht. gjeldende lovverk/ forskrifter

- Dersom man oppdager at bygg er plassert feil/ annerledes en omsøkt, søk om endring.



Spørsmål?

Kontaktinfo:
Anders Halland
Nes kommune
anders.halland@nes-
bu.kommune.no


