
       SØKNADSHEFTET 
- for deg som vil bygge selv

 Postboks 560, 8661 Mosjøen    Tlf: 75 10 10 00      E-post: post@vefsn.kommune.no   



1. Hva kan man søke om selv 3 
2. Innhold i søknad i papirformat 3 
3. Generell byggeavstand 4 
4. Dette trenger ikke søknad 4 

Skifte tak og vinduer 5 
Mindre bygning 5 
Mindre tiltak i eks byggverk 5 
Levegg 5
Terrasse 6
Innhegning mot vei 6 
Gjerde mot nabo 6 
Forstøtningsmur 6
Antenne – Parabolantenne 6 
Mindre fylling eller planering av terreng 6 
Utepeis 6
Rehabilitering/nytt våtrom i eks bygn. 7 
Ildsted 7
Intern veg og lokal drenering 7 

5. Veiledning på innhold i søknaden 8 
Utfylling av blankett 5153 8 
Situasjonskart 10
Tegninger 11

i. Fasadetegninger 11 
ii. Plantegninger 11 
iii. Snittegninger 11 

Nabovarsel 12
Gjenpart nabovarsel 13 
Dispensasjon 13
Samtykkeerklæring 13

6. Byggsøk 14 
7. Planinnsyn 19 
8. Nyttige linker 22 
9. Definisjoner 22 

Bruksareal (BRA) 22 
Bebygd areal (BYA) 22 

2



1. Hva kan man søke om selv
En søknad uten ansvarsrett er en byggesøknad som kan forestås av tiltakshaver selv. 
Tiltak som kan søkes uten ansvarsrett er: 

 Tilbygg med BRA og BYA mindre enn 50 m2.Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.
 Frittliggende bygning på en etasje som ikke skal benyttes til beboelse med BRA og

BYA under 70 m2.Bygningen kan oppføres i en etasje pluss kjeller.
 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.
 Enkelte skilt og reklameinnretninger samt antennesystem
 Driftbygninger i landbruk inntil 1000 m2 BRA.

Dersom tiltaket man planlegger ikke står på listen ovenfor kreves det at et foretak står 
ansvarlig for søknaden. 

2. Innhold i søknad i papirformat
Dersom man leverer søknaden i papirformat skal følgende dokumenter leveres 
kommunen: 

1. Utfylt søknad om tiltak uten ansvarsrettskjema, blankett 5153
2. Situasjonskart (Bestilles på kommunens hjemmeside under kartbutikken.)
3. Målsatte tegninger i målestokk

1. Fasadetegning
2. Plantegning
3. Snittegning (skal i tillegg til høyde vise terrenget)

4. Gjenpart nabovarsel (denne fås tilsendt ved bestilling av situasjonskart)
1. Eventuelle naboprotester

5. Eventuell søknad om dispensasjon
Eventuell samtykkeærklæring fra nabo. 

3



4

3. Generell byggeavstand
Frittliggende garasjer 
Dersom man ønsker å bygge en garasje med bruks eller bebygd areal mindre enn 50 m2 kan 
kommunen tillate bygging nærmere nabogrense enn 4 meter. Kommunen har hatt som praksis 
å tillate bygging av garasje inntil 1 meter fra nabogrense. Det understrekes likevel at garasje 
ikke automatisk blir godkjent plassert 1 meter fra nabogrense dersom vilkårene ellers er til 
stede, da forholdet til naboer må vurderes. 

Mot vei 
Mot vei skal tiltaket plasseres innenfor regulert byggegrense hvor dette eksisterer. Hvor 
reguleringsplan ikke eksisterer gjelder hovedsakelig veglovens § 29-1. Etablert byggelinje 
kan også etablere retningslinje for plassering av tiltakt mot veg. 

Det må imidlertid foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, både i forhold til 
nabogrense og til veg, og dispensasjon forutsetter selvfølgelig at forholdene ellers ligger til 
rette for det. 

4. Dette trenger ikke søknad
Når et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, betyr det at tiltaket er unntatt 
fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven. For nærmere info 
se kommunens hjemmeside under "Byggesak".
Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan, også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov, og 
som eiendommen din omfattes av gjelder selv om tiltaket i utgangspunktet er unntatt fra 
saksbehandlingsreglene. Det vil si at om en plan angir at det ikke skal være levegger i et 
område, er oppsetting av levegg søknadspliktig. 

Selv om tiltakene er unntatt fra saksbehandlingsreglene, må tiltakene tilfredsstille lovens 
materielle krav. Det vil blant annet si at tiltaket må ligge med lovens minimumsavstand fra 
nabogrensen og ikke plasseres til hinder for fri sikt langs veien. 

Av plan- og bygningslovens § 20-5 følger de tiltakene som verken krever søknad og 
tillatelse. Dersom tiltakene ikke er i strid med plan eller andre materielle regler, som for 
eksempel avstandskravet til nabogrense, kan de oppføres uten at det sendes søknad til 
kommunen. 
Det er anledning til å søke om tiltak som ikke er søknadspliktige. Det er også anledning til å 
sende inn søknad om tillatelse til tiltak med bruk av ansvarlige foretak i de tilfeller loven ikke 
krever dette. Vær da klar over at ansvarlig foretak må stå for hele tiltaket som skal utføres.



Skifte taktekking og vinduer 
Skal du skifte ut det gamle taket på huset eller hytta, kan du gjøre dette uten å søke om 
tillatelse fra kommunen så lenge du ikke endrer husets eksteriørmessige karakter og 
omleggingen ikke får konsekvenser for takkonstruksjonens bæreevne. Det nye taket må ikke 
bryte med byggets utseende og karakter. Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av 
bygningen. Det har i utgangspunktet ingen betydning om du bruker takstein, takplater, 
takpapp eller annet, eventuelt bytter fra en type tak til en annen. Valget er ditt. 

Dersom du ønsker å sette inn et eller flere takvinduer, er dette også i utgangspunktet unntatt 
søknadsplikt. Husk imidlertid at det å ta i bruk et uinnredet loft til beboelse er søknadspliktig. 
Det kan også tenkes at innsetting av takvindu vil bryte så mye med byggets utseende og 
karakter at det bør søkes om tillatelse til innsettingen. Eksempelvis skal det normalt mindre til 
for å bryte med byggets utseende og karakter når man ønsker å sette inn takvindu på et 
gammelt hus i sveitserstil, enn en nyere bolig fra for eksempel 1980-tallet. 

Hvis du ønsker å skifte ut vinduene dine, kan du bytte til tilsvarende vinduer uten å søke om 
tillatelse fra kommunen. Dersom det er byttet vinduer i bygget tidligere, kan du også bytte 
tilbake til slike vinduer som tidligere har vært benyttet. Dette anses ikke å endre husets 
eksteriørmessige karakter. Du kan også bytte til andre vinduer, men disse må ikke bryte med 
byggets utseende og karakter. Dersom du derimot ønsker å bytte til vinduer som bryter med 
husets karakter og utseende, vil utskiftingen kunne være søknadspliktig. 

Ønsker du å flytte vinduer eller sette inn nye i tillegg til de eksisterende, kan du også gjøre 
dette, så lenge det ikke bryter med byggets utseende og karakter. 

Er du usikker på om det du ønsker å gjøre bryter med byggets utseende og karakter 
eller har vernestatus (eks. Sjøgata), ta kontakt med kommunen for avklaring. De vil 
kunne hjelpe deg med å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. 

Mindre bygning 
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 
terrrengs 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.

Mindre tiltak i eks byggverk 
 Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
 Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende

byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en

bruksenhet eller branncelle.

Levegg 
Du kan oppføre en levegg på bolig- eller hytteeiendommen din. Leveggen må ha maksimal 
høyde på 1,8 m og maksimal lengde på 10,0 m for ikke være søknadspliktig. Det har ingen 
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betydning om veggen er frittstående eller om den er forbundet med en bygning. Husk 
at avstanden til nabogrense ikke kan være mindre enn 1,0 m. 

Terrasse 
Du kan bygge en terrasse på bakken, som ikke begrenser bruken av området til vandring, lek 
og annen bruk og som ikke stikker mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig bakkenivå uten å søke 
kommunen om tillatelse. Avstanden til nabogrense kan ikke være kortere enn 4,0m. 

Innhegning mot vei 
Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og 
andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. Innhegningen 
kan maksimalt være 1,5 m høy og må ikke hindre sikten langs veien fra innkjørsel til 
gårdsplass, gangsti  o.l. 

Gjerde mot nabo 
Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 
og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres 
derimot av grannegjerdelova. Det er først når et gjerde blir stort og tett at det er å anse som en 
konstruksjon og blir søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Som eksempel kan nevnes 
oppsetting av levegg eller støyskjerm i nabogrensen. 

Forstøtningsmur 
Du kan oppføre en forstøtningsmur på inntil 1,0 m i høyde, minst 1,0 m fra nabogrensen 
uten å søke kommunen om tillatelse. Dette er et unntak fra regelen om minimumsavstand fra 
nabogrense på 4,0 m. Du kan også oppføre en forstøtningsmur på inntil 1,5 m i høyde minst 
4,0 m fra nabogrensen uten å søke om tillatelse. Forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i 
frisiktsoner mot vei, altså i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og 
sykkestier. 

Antenne – Parabolantenne 
Mindre antennesystem som antennemast med maksimal høyde 5,0 m eller parabolantenne 
med maksimal diameter på 1,2 m kan fritt settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. 

Mindre fylling eller planering av terreng 
Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd 
strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- 
eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig 
terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i 
terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei 

Utepeis 
Du kan sette opp en utepeis eller gjennomføre andre mindre fundamenteringsarbeider uten at 
dette anses som søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. 
Campingvogn og vinteropplag av båt 
Du kan fritt ha campingvogna di stående på bolig- eller hytteeiendommen din om vinteren. 
Det samme gjelder vinteropplag av båt. 

6



Rehabilitering/nytt våtrom i eks bygn. 
Rehabilitering av våtrom og bygging av nytt våtrom i eksisterende bygning trenger ikke 
søknad, så lenge brannskille ikke brytes. Det er søknadspliktig å ta i bruk boder, garasjer og 
lignende til soverom, stue og andre typer rom som er ment for varig opphold. 

Du kan installere, endre og reparere enkle installasjoner i huset ditt, leiligheten din eller på 
hytta di, uten å søke kommunen. Dette kan for eksempel være utskifting eller installering av 
dusjkabinett, kjøkkenventilator eller enkel varmepumpe. Du kan fritt flytte rundt på 
lettveggene i huset ditt. 

Bor du i blokk, tomannsbolig, rekkehus eller lignende, må du ikke gjennomføre inngrep 
utover det å skru inn en skrue eller spikre inn en spiker i skillet mot naboen, verken i 
vegger, tak eller gulv. Slike inngrep vil kunne påvirke faren for brannsmitte og 
lydgjennomtrengning. 

Ildsted 
Installering av nytt ildsted, samt endring og reparasjon av eksisterende ildsted i eksisterende 
byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt, jf. 
byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c) nr. 5. Det er altså ikke lenger nødvendig med kvalifisert 
kontroll av ildsteder etter plan- og bygningslovgivningen. Det foreligger imidlertid meldeplikt 
til feiervesenet ved installering av ildsted, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
(FOBTOT). Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har 
myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2. 

Til orientering er oppføring av skorstein søknadspliktig. 

Intern veg og lokal drenering 
 Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
 Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig

terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner
til bruk på landbrukseiendom.
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5. Veiledning på innhold i søknaden

Utfylling av blankett 5153
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Situasjonskart 
Situasjonskartet skal beskrive tiltakets plassering i terrenget slik at bygningen kan påvises av 
kommunen så nøyaktig som mulig. Kartet skal også vise tiltaket på en slik må at det kan 
gjøres en vurdering med hensyn til byggesøknaden. Dette betyr at desto mer informasjon 
kartet inneholder desto mer har saksbehandleren å gå ut i fra når et vedtak skal fattes. 

Et situasjonskart skal inneholde: 
 Lengde og bredde på bygningen
 Avstand til nabogrense, nærmeste bygning og avstand til vei
 Bygningen kotehøyde

Situasjonskart 
bestilles via 
kommunens 
hjemmeside under 
kartbutikken, se 
pkt. 8.

. 

 Situasjonskartpakken inneholder: 
 Situasjonskart
 Gjenpart nabovarsel
 Plankart og bestemmelser
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Tegninger 

i. Fasadetegninger

ii. Plantegninger

iii. Snittegninger
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Nabovarsel 
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Gjenpart nabovarsel 
Gjenpart nabovarsel med kvitteringsliste får man tilsendte av kommunen ved bestilling av 
situasjonskart. Forsiden av gjenpart nabovarsel fylles ut identisk slik man fylte ut nabovarsel 
skjemaet. På kvitteringsdelen vil de naboene som skal varsels i saken står listet opp. Man kan 
videreformidle nabovarselet på ulike måter: 

 Sende nabovarsel rekommandert i post, da limes rekommandertslippen ved navnet
til hver enkelt nabo på kvitteringslisten.

 Få naboens signatur og at det krysses av for ”samtykke til tiltaket”. Dersom alle
samtykker kan saken behandles så snart kommunen har en komplett søknad.

 Få naboens signatur og at det krysses av for ”mottatt varsel”. Naboen har da 2
uker på å vurdere varselet og evt. komme med merkander til varselet.

Dispensasjon 
En søknad om byggetiltak kan i enkelt tilfeller krev søknad om dispensasjon. En søknad om 
dispensasjon skal være begrunnet og søkes på eget ark. En slik søknad kan omhandle bygging 
nærmere vassdrag enn 50 meter, bygging nærmere nabogrense enn 4 meter, bygging utenfor 
regulert byggegrense, bygging utover regulert u-grad, osv.  

Samtykkeerklæring 
Dersom man skal oppføre et tilbygg nærmere nabogrense enn 4 meter kreves det at nabo 
fyller ut en samtykkeerklæring (fås ved kontakt med byggesaksavdelingen). Ved signering av 
en slik erklæring godkjenner nabo de omsøkte planer under forutsetning av at utbygger foretar 
eventuelle lovpålagte branntekniske tiltak på sin eiendom som følge av den reduserte 
byggeavstanden. 
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6. Byggsøk
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7. Planinnsyn
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8. Nyttige linker

http://www.vefsn.kommune.no/kartbutikk-infoland.5014845-240192.html
http://tema.webatlas.no/vefsn/Planinnsyn -  Innsynsløsning for kart, reguleringsplaner 
www.helgelandskartet.no  - Vefsn kommunes kartløsning med  reguleringsplaner og 
eiendomsinformasjon.

 

http://byggeregler.dibk.no/regler/gjeldende-regler - Plan og bygningsloven, SAK 10, TEK 
10, osv.
 

http://byggeregler.dibk.no/blanketter - Blanketter for byggesøknader 
http://ebs-2010.be.no/ - Elektronisk søknad 

9. Definisjoner

Bruksareal (BRA) 
Bruksareal er areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige 
vegger.Bruksareal er bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger. 

Bruksareal fremkommer ved å måle ytterveggenes innside. Alle plan er målverdige hvor de 
enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn 1,90 m. Bruksarealet bestemmes 
separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, 
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje. Større åpninger enn disse regnes ikke 
med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon 
med i etasjens areal. For en etasje med to eller flere bruksenheter regnes nabovegger som 
yttervegger. 

Bebygd areal (BYA) 
Bebygd areal, det areal bygningene på en eiendom opptar på bakken. Til bebygd areal regnes 
alle bygninger og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over bakken. Lav terrasse, 
svømmebasseng o.l. regnes derfor ikke med, heller ikke takutstikk. Derimot regnes 
biloppstillingsplass med til bebygd areal. 

http://tema.webatlas.no/vefsn/Planinnsyn
http://www.helgelandskartet.no/
http://byggeregler.dibk.no/regler/gjeldende-regler
http://byggeregler.dibk.no/blanketter
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