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FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER



Overordnede mål

– Regjeringen vil at bygging skal skje

• Enklere

• Billigere

• Raskere

– Flere tiltak unntas søknad, men bygging 
skjer på eget ansvar

• Plan- og bygningslovens status som ”ja”-lov skal 
fremheves



”Først må du tegne et kart over eiendommen og 
plassere inn tilbygget i riktig målestokk. Dette 
tilbygget er det helt umulig å tenke seg at det kan 
sjenere noen av naboene på noen som helst måte. 
Like fullt må man gå rundt til naboene og få deres 
underskrifter. Det var i og for seg  hyggelig det, 
men det føltes som et unødvendig krav”

”Etter å ha fått på plass alt dette, gikk jeg til de 
hyggelige folkene på servicekontoret til Porsgrunn 
kommune og leverte søknaden. Kort tid etter fikk vi 
en regning i posten, og kona lurte på om det var 
lagt til en null for mye da hun så beløpet. Gebyret 
var på mellom 4 000 og 6 000”

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Byggereglene i VG - situasjonen før 1.7.:



Byggereglene i VG – Situasjonen etter 1.7.

”Nå må du begynne å følge med i timen! Hadde du gjort 
det og ventet til etter 1. juli, ville du sluppet å samle inn 
underskrifter, sluppet å sende inn søknad og sluppet å 
betale flere tusen kroner 
i gebyr!” Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner



Endringer i lov og forskrift

– Følgende endringer er gjort i lov og forskrift

• Ny systematikk i plan- og bygningsloven kap. 20

• Flere tiltak er unntatt søknadsplikt

• Presisering av regler om nabovarsling

• Flere tidsfrister

• Begrensninger i klageadgang

• Innført regler for håndtering av ferdigattest

• Kommunens behandling av privatrettslige forhold og grensen mot tilsyn

• Forhold i strid med tillatelse på annen eiendom

• Innført hjemmel for overtredelsesgebyr for brudd på plan
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UNNTAK FRA SØKNADSPLIKT



Unntakene har hjemmel i 
pbl § 20-5 og SAK10 § 4-1 første ledd

– Unntak fra søknadsplikt omfatter:

• Oppføring, endring, fjerning, riving eller opparbeidelse

• Tiltak som ikke er i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter, planer og annet regelverk eller med siktlinjer/krav til veg- og 
jernbanelov og lignende

– Unntaket kan også brukes hvis:

• Kommunen har gitt dispensasjon fra materielle krav i plan

MERK! 

Tiltakshaver må avklare eller 
skaffe samtykke fra berørte 
myndigheter

Tiltakshaver bygger på eget 
ansvar

Kommunen kan pålegge 
uavhengig kontroll



Frittliggende bygning - bokstav a

– Følgende forutsetning må være oppfylt:

• Inntil 50m2 BRA og BYA

• Bebygd eiendom

• Maksimal gesimshøyde 3,0 meter

• Maksimal mønehøyde 4,0 meter

• Minimumsavstand fra nabogrense 1,0 meter

• Én etasje

• Uten kjeller

• Ikke til beboelse

• Frittliggende

• Ikke over ledninger i grunnen

• Minimum 1 meter fra annen bygning på eiendommen

DETTE ER 
ABSOLUTTE 
VILKÅR



Mer om beboelse

– Brukes til overnatting

– Inneholde kjøkken, stue, soverom eller 
våtrom

Bygningen kan ikke: Bygningen kan brukes til:

– Hobbyrom, skrivestue, smørebod, 
verksted, atelier, bod, veksthus, 
søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, 
vedbod, dukkehus, sporadisk furting og 
lignende



Mindre tilbygg - bokstav b

• Tilbygg = utvidelse av bygningens 
grunnflate

• Må bygges på bakken

• Maksimalt 15 m2 BRA og BYA

• Gjelder ikke påbygg eller underbygging

• Minst 4,0 meter fra nabogrense

• Minst 1,0 meter til annen bygning på egen 
eiendom

• Kan ikke inneholde rom for beboelse eller 
varig opphold



Informasjon til kommunen ved ferdigstillelse

– Når tiltaket er ferdigstilt, skal kommunen få informasjon om tiltakets plassering

– Dette gjelder for 

• Frittliggende bygning

• Tilbygg

– Hensikten med informasjonen er at kommunen skal kunne oppdatere kart- og 
matrikkeldata
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RETT I KARTET
Et pilotprosjekt



1430.04.15

• Eksisterende løsning tatt i bruk for 
innmelding av nye tiltak.

• Matrikkelføring flyttet fra kommunen til 
Kartverket

• Krever formell avtale mellom 
kommunen og Kartverket

• 11 pilotkommuner

Kartverkets Rett i kartet



Registrering av plassering og areal



Erfaringer

• Få innmeldinger

- 55 saker er ført i Matrikkelen

- 39 saker er avvist

• Tiltakene blir meldt inn før de er ferdige

• Gamle ”synder” blir meldt inn

• Kommunene ønsker omriss inntegnet

MÅLSETTING

Enkel innmelding for å øke andelen av 
innmeldte tiltak

Avlaste kommunene

Rask matrikkelføring 
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BYGG UTEN Å SØKE – ny veiviser på nett





Da er det vel 
bare å sette i 

gang og bygge 
da?





Utdrag - SAK § 4-1

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

(1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av tiltak som nevnt nedenfor under 
bokstav a til d og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra 
kravet om byggesaksbehandling. Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med 
plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. 

a. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken 
samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 . Mønehøyde skal ikke være over 
4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke 
underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på 
eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen. 

b. Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet 
bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m².



Utdrag - Veiledning til SAK §4-1

”Bestemmelsen gjelder unntak fra søknad for frittliggende bygning. Tiltakshaver 
har ansvar for nødvendige avklaringer etter første og andre ledd. Dette 
innebærer at følgende må avklares:

- Bygning må ikke være i strid med gjeldende arealplan – jf. pbl. § 1-6 andre 
ledd

- Utnyttelsesgrad for tomten må ikke overskrides ved byggingen

- Avklaring må gjøres med andre myndigheter, for eksempel vei-, jernbane- og 
kulturminnemyndighet (…)”



Utdrag - stammespråk

26.10.1
5

23

Frittstående bygning?      Varig opphold?            Grad av utnytting? 

Tiltakshaver? Situasjonskart?         Bebygd?                  Tilleggsdel?

Arealplan? Tiltak?        Beboelse?

Reguleringsplan?      Frittstående?

Gesimshøyde?        Veimidte?  Hoveddel?    Mønehøyde?

Ledninger i grunn? Byggegrense? 



Bygg uten å søke - nettbasert 
veiviser for folk flest. 
Fra komplekst regelverk til enkel 
veiviser







2726.10.15



2826.10.15



2926.10.15



3026.10.15



3126.10.15



Hva ønsket vi å oppnå med Bygg uten å søke?

3226.10.15

• Gjøre det enkelt å finne ut om jeg kan bygge garasje uten å søke

• Gi svar spørsmål som ellers ville gått rett til kommunene

• Enkelt og klart språk

• Gjøre det enkelt for kommunen å bruke den i veiledning

• Minimumsløsning som videreutvikles basert på brukernes behov og tilbakemeldinger

• 60 prosentsløsning



Hva har vi lært av brukertestingen og tilbakemeldinger? 

Brukertesting og klarspråk er gull fordi: 

• Det vi tror er vanskelig for folk flest å forstå, er ikke nødvendigvis det folk flest synes 
er vanskelig  å forstå

• Det vi tror er lett for folk flest å forstå, er ikke nødvendigvis det folk flest synes er 
lett å forstå

• Veiviseren er nyttig, selv om mange skulle ønsker den var mer digital



Var veiviseren nyttig?

– 91 % svarer at veiviseren er nyttig

• Veldig bra! Dette synes jeg var brukervennlig og oversiktlig Takk!

• Rask og enkel 

• Nyttig med punktvis gjennomgang

– 9 %  svarer at veiviseren ikke er nyttig

• Jeg ønsker å finne mer om glasse inn en veranda

• Skal bygge tilbygg til bustadhus, men testa garasje i staden for fann ikkje rett rettleiar.

• Hadde vært fint om det ble informert om hvordan garasje med flatt tak beregnes i forhold til gesims 
og mønehøyde

• Jeg har fremdeles ikke fått vite om jeg må søke om å rive den gamle garasjen før jeg kan få satt opp 
den nye
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NY REGLER FRA NYTTÅR



Nye regler som trådte i kraft 1.1.16

36

• Reduserte tekniske krav ved bruksendring av deler av eksisterende bolig

• Endring av enkelte av energireglene

• Presisering av når det oppstår en ny boenhet

• Bortfall av lokal godkjenning for ansvarsrett

• Ny ordning for sentral godkjenning



Bortfall av lokal godkjenning 

3719.01.2016

• ”Søknad om ansvarsrett” erstattes av 
”Erklæring om ansvarsrett”

• Kommunen skal ikke behandle ansvarsretter –
kontroll via tilsyn

• Absolutt krav til formell kompetanse (unntak 
for tiltaksklasse 1)

• Foretaket kan sende inn erklæring om ansvar 
når som helst

• Erklæring skal benyttes i alle ansvarsretter som 
sendes inn etter 1.1. selv om det er koblet mot 
en gammel sak.



www.dibk.no

Følg oss på:
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
HILDE GREVSKOTT LARSEN, hilde.grevskott.larsen@dibk.no


