
«Tanker og erfaringer etter 
lovendringen 1.juli - sett fra plan 

og byggesak»

Erling Guderud –Seksjonsleder Plan 
Plan og bygningsavdelingen

Asker kommune 



Hva var nytt 1. juli ? 



Hva er nytt etter 1. juli? 

Ingen søknad for: 

• Frittliggende bygning på inntil 50 m², inntil 1 meter fra 
eiendomsgrense. 

• Tilbygg på inntil 15 m², inntil 4 meter fra eiendomsgrense. 



Viktig!

• Tiltak som krever dispensasjon - aldri fritatt søknad.

• Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for 
omgivelsene eller for naboer.

• Utendørs tiltak må være innenfor byggegrense, 
utnyttelse m.m. 

• Ledninger i grunnen? Disse skal ikke gis endret 
overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke.



Byggesaksforskriften 4-1:
For tiltak etter bokstav a og b (frittliggende bygning og 
tilbygg) skal tiltakshaver informere kommunen om 
tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at 
kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Dette tror jeg, at tiltakshavere fort glemmer. 
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Antall søknader uten ansvarsrett 
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• Fra 1.juli 2014 – 25.okt 2014: 48 søknader om nybygg 
garasje 

• Fra 1.juli 2015 – 25.okt 2015: 26 søknader om nybygg 
garasje 

• Stor økning av antall henvendelser om søknadsplikt.

• Fra 1. juli – 1.jan 2016 har vi i Asker mottatt 10 «meldinger 
om utført tiltak»



Hvorfor har vi kun mottatt 10 meldinger om utfør tiltak? 

Byggesaksforskriften 4-1:
For tiltak etter bokstav a og b skal tiltakshaver informere 
kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, 
slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.



Har det noen konsekvenser? 

• Byggesaksbehandling
• Arealplanlegging 



Byggesaksbehandling:

Oppdatert kartgrunnlag sikrer ved behandling: 
• Brannkrav 
• Utnyttelse 
• Frisikt
• Vurdering av utsyn/utsikt
• Vurdering av nabomerknader
• Vurdering av uteoppholdsarealer 
• Vurdering av avstand mellom bebyggelse uavhengig av 

eiendomsgrenser
• Etablering av nye VA-ledninger 



Arealplanlegging:

Oppdatert kartgrunnlag er viktig for: 
• Oversikt over bebyggelse innenfor planområdet.
• Oversikt over bebyggelse ved støykartlegging. 
• Etablering av «smett» og «vegetasjonsbelter»
• Eks. garasjer må ikke komme i konflikt med «nytt» 

reguleringsformål. 
• Etablering av nye/sanering av avkjørsler. 
• Behandling av dele-søknader/opprettelse av nye 

grunneiendommer. 



• Grunnlag for årlig kartlegging / ajourføring og innhenting av 
pris for oppdatering av bygningsbasen. 

• Tiltakshaver kommer seg ikke «unna» kartet, tiltakene 
kommer inn ved flyfotografering.  



Kart er viktig!

«Det å ha oppdaterte kart, som man kan stole på, ved 
behandling av byggesaker og arealplaner fører til effektiv og 
god saksbehandling, og en trygghet for saksbehandler».  


